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کلونینگ و بیان ژن  VP3ویروس بیماری بورس عفونی در اشرشیا کولی و
تخلیص پروتئین  VP3نوترکیب

مسعود رضا صیفیآباد شاپوری ،*1مسعود قربانپور ،1علی محبت ،2محمد رشنو2 ،غالمرضا دهنوي زاده كازروني
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تاریخ پذیرش 30 :خرداد 139 4

تاریخ دریافت 10 :شهریور 3931

چکیده :بیماری بورس عفونی یا گامبورو ،یکی از بیماریهای ويرو يس بسیار واگیر طی هک تسا رو     در ص تعن

طیوررر در سرا رس

جهان باعث زیانهای اقتصادی میشود .از آنجایی که پس از عفونت با ویروس بيماري بورس عفوني ( )IBDVاولین آنتیبادیها بر
ضدپروتئین ساختمانی  VP3تولید میشوند ،این پروتئین آنتی ژن منا بس ی برای استفاده در الی از میییباش .د ندوب راوشد هب هجوتاب      

یتواند آنتیژن مطل رب یبو ای   
تهیه VP3طبیعی از  IBDVیا سلولهای آلوده به ویروس VP3 ،نوترکیب بیان شده در اشرشیا کولی م 
این منظور محسوب شود .مطالعه حاضر با هدف کلونین ژ گ ننن

VP3

نسکاو سوریو هیوس      D78در دیمسالپ ( pMal-C2Xیک

سالپ مید بیانی پروکاریوتی) و بیان و خالصسازی پروتئین نوترکیب انجام گردید .بنابر ای نژ ن

 VP3با شیامزآ    

 RT-PCRتکثیر

داده شده و پس از هضم با آنزیمهای محدودگر منا بس در سالپ مید  pMal-C2Xکلون گردی .د زا نانیمطا و یلاوت نییعت زا سپ      

کلونینگ موفق این ژن ،بیان پروتئین نوترکیب با آزمایش  SDS-PAGEتایید گردید .در ادامه پروتئین نوترکیب با استفاده از ستون

کروماتوگرافی حاوی رزین آمیلوز خالص شد .بررسی واکنش پروتئین  VP3نوترکیب در آزما هک داد ناشن گنیتالبونومیا شی    

یباشد .با توجه به راندمان باالی تولید در این سیستم ،پروتئین بیان شده کاندیدای منا بس ی
پروتئین تولید شده از نظر آنتی ژنی فعال م 
برای طراحی آزمایش الیزا و سنجش تیتر آنتی بادی علیه ویروس بیماری بورس عفونی میباشد.

کلمات کلیدی :ویروس بیماری بورس عفونی ( ،)IBDVپروتئین  ،VP3کلونینگ ،سالپ
*نویسنده مسئول :مسعود رضا صیفیآباد شاپوری

مید pMal-C2X

آدرس :ایران ،اهواز ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،دانشکده دامپزشکی ،گروه پاتوبیولوژی .تلفن 010 0 333 - 19 :داخلی  6214همراه47 2 61133 1 09 :

پست الکترونیکیmasoudrs@scu.ac.ir :
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مقدمه
بیماری ب سرو

وفع نن نننی ()Infectious Bursal Disease

یا گامبورو یکی از بیماریهای بسیار واگیر طی تسا رو   
که در صنعت طیور در سرا  ثعاب ناهج رس ززززززز ی ییانها ای
اقتصادی میشود ( 14 ،4و  .) 23عامل ایجاد کنن نیا ۀد   
وفع نن نننی ( )IBDVاس تتت

بیماری ،ویروس بیماری ب سرو

( .)9عفونت با این ویروس در جوجههای با نس کمتر از
 3هفته ،میتواند موجب یک فرم تح ححت با ینیل
گردد که متعاقبا به علت از د تس

بیماررری

رفتن عملکرددد ب سرو

فابریسیوس به سرکوب شدید سیستم ایمن ننی میییانجامددد
(  .) 17در جوجههای بزرگتر از  3هفت ،ه بس تدح هب هت    
ویروس ،عفونت ممکن ا تس

به یک بیما و داح یر اب    

تلفات باال منجر گردد ( 8و  .) 18کنترل عفونت

IBDV

در حال حاضر بو لیس ههه واکسینا سسس یون حاص  ل مم مممیشوددد
(  ) 14و سرولوژی برای تعیین روز مطلوب واکسینا سسس یون
بسیار ضروری ا تس

( .)5ویروس  IBDVاز جنس آوی

بیرناویروس و از خانواده بیرناویریده ا .تس ژنوممم شا لم
ت  Aو  Bاس تتت
دو قطعه  RNAدو رشتهای ،به نام قطعات ت
(()VP1

(  .) 15قطعه  Bتنها آنزیم  RNAپلیمراز وی سور

یکند اما قطعه  Aپلی پپتیدی با طوللل 801کیلووو
را کد م 
دالتون را کد میکند که به طور خودبخوددد و با تیلاعف    
پروتئازی  VP4شکسته شده و پروتئینهای VP3 ،VP2

و  VP4از یک ادج رگید      م یی یگردن دد د VP2 .تورپ ئئ ئین
ساختاری اصلی ویروس ا تس

حی آنت تتی
ک اح ه وو وووی ن او ح ح

ژنی مسئول ایجاد آنتیبادی خنثیکننده ا تس

(VP3 .)8

با یلوکلوم نزو        32کیل یتلکسا نیئتورپ نوتلاد و

      

ویریون را تشکیل میدهد و پس از عفونت با وی ور سسس و

یا واکسیناسیون با واکسن غیر فعال  ،IBDVاولین آنتی-
بادیها بر ضد  VP3ظاهر میشوند .از سوی دیگررر این
پروتئین بر خالف  VP2نقش بسیارمهمی در تولید آنتی
بادیهای حنثیییکنندهه ن وت و دراد ا لل لللی آن ب رد یبوخ ه   

جدایههههای  IBDVحفاظ تسا هدش ت ((( (((( .)6بنا یارب ننن
VP3میتواند بعنوان آنتی ژنی منا بس

براای تشخخخیص

آنتیبادیهای القا شده توسط ویروس بکار رود.
در حال حاضر براای تشخخخیص آنت تتیبادددی ضد IBDV

تهااای تجا رر ری  ELISAدر د عبنم .تسا سرتس       
کی یی 
معمول آنتیژن برای این کی ییتها ابلاغ     ویری ییون کامل
ا تس   

( 12 ، 20 ،21و  ) 22که    با ا فتس ا  هد ا نایدارگ ز       

کلرید زس یم و اولتراسانتریفیوژ خالصسازی میشود .با
ی وی سور
صسازی ی
توجه به هزینه با رب ال ا لاخ ی صصص صصص

لماک   

 ،IBDVتاکنون مطالعات متعددی ب زگیاج روظنم ه ین   
ی نوترکی ییب IBDV
کردن ویروس کامل با تورپ ئئینهای ی

صورت گرفته ا تس

( 19 ، 13 ، 11 ،7 ،2و .) 24

ه زا فد    مطالع ضاح ه رررر ر کلونین نن گ و بیا ژ ن نن ن VP3

وی فع سروب یرامیب سور ون یییییییی ی در اشرشیا لوک  یییی ی ،با   

استفاده از یمسالپ ددد  ،pMal-C2Xب رپ دیلوت یار و نیئت    
یباشد.
 VP3نوترکیب قابل استفاده در الیزا م 
مواد و روش کار
استخراج RNAو  RT-PCRب  یار تتکثی هیحان ر   
ژنی ُک
ُکدکننده VP3
به عنوان وی سور

ریو هیوس زا ،عجرم و سکاو س ننننننننننن

 D78بیما روب یر سسسسس عف ا تکرش( ینو ی ورتن ت )دنله        ،
استفاده ش .د  RNAای  اب سوریو ن ا  هدافتس ا لولحم ز      
تجا یر      ( Tripureش  تکر ر ناملآ ،شو )))))))) ) ط قب     
دستورالعمل شرکت سازنده استخراج گردی .د اب سپس    
ا فتس ا  هد ا پ ز ررررررر رایمرها رط ی ا دش یح ههههههههههههههههههههه ههه

(VP3F: GCGAGAATTCCGTTTCCCTCACAATCCAC
و)VP3R: GCGAGTCGACTCACATCTCCATCGCAGTCA

براساس توالی ژن مش اب( سوریو نیا مو ا سرتسد هر یییییی ییییییی
AF499929در بان )نژ ک  ، ،،ناحی یی های از ژن کدکنن هد   
 VP3بط لو   

 750نوکلئوتی ف هک د ا دق       

 40ا هنیمآ دیس     

یباشد (  ) 24با آزما شی
انتهایی ناحیه کربوکسیل م 

RT-

93

کلونینگ و بیان ژن  VP3ویروس بیماری...

 PCRتکثی یدرگ ر د هب  .ادتبا رد روظنم نیا

           10 /5

نیوانگلندز بیولب ،آمریکا) توسط آنزیمهای مح ود دددگر

میکرولیتر از  RNAا اب هدش جارختس      1میکرولیت  ر (( 25

 EcoRIو  SalIکه محل برش آنها د  ررر پرایمرها رظنرد    

پیکومول) از هریک ا پز رایمرهای طراحی شده (به دلیل

ی با تیک    
گرفته شده بود هض  م ووو اخ زا سپ لل لللصسازی ی

دو رشتهای بودن ژن ننوم وی و طولخم )سور

تدم هب      5

ا جارختس     DNAاز ژل (ش یو تکر و یزلام ،سیتنا )))))) ))))

دقیقه در دمای  95 ˚Cقرارداده ش .د بویتورکیم سپس    

خالص شدند .واکنش لیگاسیون بین سالپ مید و محصول

حاوی این مواد بالفاصله و به مدت  5دقیقه ب خی یور ر

 PCRبا استفاده از آنزیم لیگاز ( T4ش ،ساتنمرف تکر

قرار داده شد .در مرحله بعد به این مخلوط  4میکرولیتر

لیتوانی) و طبق دستوالعمل آنزیم انجام شد .سپس سویه

با رف      5Xواک درب تشونور شن ا ،سوکعم یر   

2

       

ی با لوصحم     لیگا نویس
TG1باکتری اشرشیا ک لو ی ی

و با

میکرولیت هچ یاهدیتوئلکون یسکاد طولخم ر ا گر ا هن           

روش ا فتسا ددد ده از کلری یسلک د مممممم م و ش یترارح کو       

 10میلی م ،رالو  0/5میکرولیتر

ی حاص زا ل
ترانسفورمه ش  د ( ( .)3غربا ولک یرگل نن نننیهای ی

( )dNTP mixبا غل تظ

(  20واح هدننکراهم )د      ( RNaseش تکر

فرمنتا سسس -

لیتوانی) و  1میکرولیتر ( 002واحد) آن درب هخسن میز ار    
معکو سسسس

( M-MuLV RevertAidTMش تکر   

سایامد رد تع       42 ˚Cانجاو م اب       10دقی هناخمرگ هق     
گذاری در دمای  70 ˚Cپایا دش هداد ن  .....ماجنا زا سپ   

واکنش نسخه برادری معکوس DNA ،مکمل ()cDNA
ساخته شده در این مرحله با آزمایش  PCRو با هدافتسا    
5 PCR

میکرولیت  ر از     cDNAبا      25پیکوم زا لو زا کیره    

  

 25میکرولیت م ر سس سسسترمیکس PCR 2X

(شرکت سیناژن ،ایران) که غل تظ
میل رالوم ی      م یی یباش  د د مجح ر

کلرید منیزی نآ مو
ییاهن       

۳

 50میکرولیتر   

مخلوط و طی برنامه دمایی  95درجه بمدت 3دقی ،هق

35

چرخه دمایی  1دقیقه در  95درجه1 ،دقیقه در  60درجه
و  1دقیقه در 27درج لحرم کی و ه ههه هههه  27درج ییاهن ه   
بمدت  7دقیقه تکثیر داده شد.
کلونینگ و بیان قطعه ژن VP3

پس از انجام  PCRو د طق هب یبایتس عع ع ععععه DNAم درو
نظر ،محصول  PCRو سالپ مید ) pMAL-C2Xشر تك

  

سه کلونی حاوی زا و باختنا بیکرتون دیمسالپ رظن
موردبرر ارق یس رگر تهج .دنتف سررب ی ب نیئتورپ نای             

معکوس در حجم نهایی  20میکرولیتر و ب کی تدم ه    

پرایمرهای ف ،قو

دارای  001μg/mlآمپیسیلین ،با روش  PCRانجام شد.
بیان پروتئین  MBP-VP3و توالی نوکلئوتیدی ژن VP3

فرمنتاس -لیتوانی) اضا  شنکاو .دش هف ن یردارب هخس      

از پرایمرهای فوق تکثیر داده ش .د شیامزآ رد   

ترانسفورماسیون ،رشد یافت  رب ه ر راگآ طیحم یو      LB

نوترکیب ،کلونیها ای منتخ رد کیره ب     3میل رتیل ی   
مح طی     LBما راد عی ای     001μg/mlآمپ یی ی لیس ی روطب ن     
شبانه کشت داده شدند .سپس کشتهای شبانه به نس تب

 1/001در مح طی     LBما راد عی ای     001μg/mlآمپ یی ی-
سیلین تا ترودک هب ندیسر        0/5در ط جوم لو    006
نانومتر رشد داده شدند .در ای روظنم هب هلحرم ن ا ءاقل    
بیا ،نیئتورپ ن            ( IPTGایزوپروپی تب ل ا د  یییییییییی یی-
گاالکتوپیرانوزید) با غل تظ

نهایی  1 mMاضا و دش هف

کش د یرتکاب ت ر یامد        

 37درج ات ه       2سادا تع ا هم     

یاف نومن .ت هههه هها یهت ی ه دش  ه و شیپ زا سپ

ندوزفا

       

   

گ-
 ،IPTGبا الکتروفورز در ژل پلیآکریل آمی نر و د گگ گگ
آمیزی ژل با رنگ آبی کوما نیئتورپ نایب رظن زا ،یس     
نوترکی ا دروم ب ر یز ا رق یب ا .دنتفرگ ر

یاهدیمسالپ

        

نوترکی هس زا ب ایب ینولک ن ننننننن نکنندهه ه تیک اب نیئتورپ      
استخراج سالپ مید (شرکت فلدان ،کانادا) استخراج و به
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منظور تعیین توالی با رپ زا هدافتسا  اا ااایمرها لاسروینوی ی   
 M13 Fو  malEبه شرکت تکاپو زیست ارسال شد.
خالصسازي پروتئ ني

     

نوترکیب که پروتئینی با وزن ملکولی قابل انتظا رب ر ای   
پروتئین  MBP-VP3را تولید مییینم رب دو ا و تشک ی
خالصسازی پروتئین نوترکیب انتخاب شد .کشت شبانه
این باکتری ب تبسن ه   

 1به  5با بافر ستون رقيق ش هب و هد   

آرامی از ستون رزین آمیل اد روبع زو د  .دش ه در ،همادا     

نوترکیب MBP-VP3

ولك زا يكي نننن ننها ایرتکاب ي ی مسالپ يواح ی ید

پروتئینهای محلول با یهت شور هک یرتک ه نآ  رد
ذکر گردید با نس تب

 1/001در  005میل طیحم رتیل ی    

اب نوتس       21براب مجح ر

وشتسش نوتس رفاب اب نیزر      

گرديد .در آخر ني مرحله با يواح نوتس رف    

 10ميل ييي -

آوري  15نمونه  1/5میلی لیتری از خروجی ستون درون
م كي روت وي بب بها روضح رخآ رد .ديدرگ ليرتسا ي    

      

یئتورپ ننن نوتر نومن رد بيك هه هههها مج ي ععععع آوري ش اب ،هد   

 LBما راد عی ای     001μg/mlآمپ یی ی لیس ی ات و طولخم ن     
داده شد .رب سپس ا لبق دننامه ،نیئتورپ نایب ءاقلا ی        

ایمونوبالتینگ

رسیدن به کدورت  0/5در طول موج  006نا دشر رتمون   

       

موالر مالتوز به یدرگ هفاضا نوتس د دقا و  ا مج هب م ععععععععععععع -

 SDS-PAGEبرر يس گرديد.

 IPTGبا غل تظ

الاب     

جهت برر يس واكنش پروتئ ني نوترکیب بيان شده با

نهایی  1 mMاضافه شد .دو ساعت بعد

از اف ندوز      ،IPTGسوسپانس وي ننن ن باكتريا رد يي د رو     g

سرمهای مث تب

 0006به مدت  10دق قي ه سانتريفیوژ گرديد و ب بوسر ه   

از آزمايش ایمنوبالتینگ استفاده شد .در ای شیامزآ ن   

باكتريا يي بافر ستون خالصسازی (حاوی ،Tris 20 mM

پس از الکتروفورز نمونهای از پروتئین نوترکیب خا صل

 NaCl 002mMو  EDTA 1 mMبا  )7/4 pHبه نس تب
 5میل ل ی ی ب رت ا یارب نوتس رف بوسر           

و منفی (از نظر آنتی با دض ید    )IBDV

ش و هد هدش صلاخ نیئتورپ زین     

       08میلی    

لیترسوسپانس ایرتکاب نوی ی  ی ا هدوزف        ش دد د .سوسپانس نوي   
باکتری در بافر ستون زا سپ  5مرت  دامجنا هب د رزيرف ر

ی
اکریالمید ( ،)SDS-PAGEپروتئینها ا از ژل ب اشغ ه یی یی
نیتروسلولز انتقا ندش هداد ل د زلولسورتين ءاشغ سپس      .
براي ب كال

 - 70درجه و ذوب در آب سرد با تردق      000 18 gبه

       MBPدر ژل پلی   

ش تدم هب ند    

حايو     %5درص کشخ ریش د

 3سا لولحم رد تع    PBS

تاتور یور رب ور رارق             

مدت  30دق قي ه در  4درج .دش ژویفیرتناس دارگيتناس ه    

گرف  سپ .ت ا پ ز ا هلحرم ناي لولحم ،ندرك كالب               

پس از سانتريفیوژ ،ما عي رو يي به عنوان فاز یئتورپ نننها ای

ب كال كننده تخليه گرديد و غشاء نيتروسلولز ،هبترم هس   

     

محلول به لول لقتنم يرگيد ه دش تا نوتس زا  حا یو

هر مرتبه  5دق قي ه ،با  PBSحاوی  0/ 05درصد ت نیئو

( )PBSTشستش يدرگ و د سپ  .ش زا س شت و   ،سر مممممممممم ممه اای

رزین آمیلوز عبور داده شود.
برای تهیه ،زولیمآ نیزر نوتس      3میل  رتیل ی ر نیز    
سرنگ سالپ تیکی  10میلی لیتری که انتهای خروجی آن
توسط الیاف پشم شیشه مس .دش هتخیر ،دوب هدش دود

   

بعد از رسوب رزین در سرنگ ،ستون تهیه شده چن نید
    

مث تب

و منفی مرغی که قب ًالًال از نظر وجود آنتیبادی ضد

 IBDVبا یک کیت الیزای تجا ،سکدیآ تکرش( یر    

آمیل  زو (( (ش یب زدنلگناوین تكر ولب کیرمآ  ،اااااا اا) در یک  

مرت ب اب هب ا  هداد وشتسش نوتس رف ش زاف سپس .د    

20

     

آمریکا) آزمایش شده بودند به نس تب
حاوی  2درص هدش قیقر کشخ ریش د

 1/005در PBST

ءاشغ يور و

     

اضافه گرديدند .انكوبا يس ون غشا در ا ني محلول به مدت
 1ساعت و بر روي روتاتور انجام شد .بعد از اتما نيا م   
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مرحله ،شستشو همانن دش ماجنا لوا هلحرم د
غشا تدم هب ء        1سا  رد تع ر تق     

سپس و

   

 1/0004كونژوگه   

 ،IPTGحا ودحم رد دیدج ینيئتورپ يو د نایم ه                
پروتئینهای استاندارد  66 /5و  97کیلودالت نو

میییباشد

پراكس ادي ززز ( Anti-Chicken IgGش مگیس تکر ا     ،

كه با وزن مولكولي قابل انتظار براي  ينايب نيئتورپ (( ((( 70

آمریکا) در  PBSTحاوي  2درصد ش ور ،کشخ ری ييييي

کیلودالتون با احتساب وزن  72/5کیلودالتون براي ناحیه

روتاتور ق  سپ .دش هداد رار از ا جن ام لماش وشتسش
مرحله شستشو با  PBSTو كي

      2

کل دش نو هههه ه  VP3و  42 /5کیلودالت نيئتورپ يارب نو       

مرحله شستش يياهن يو   

ُ MBPکُکدشده توسط راد يناوخمه ابیرقت )دیمسالپ د   .

 10دق لولحم رد هقي   

یده  اب هک د ا  هدافتس ا تس ز ون     
شکل  2همچنین نشان م 

با  PBSمعم تدم هب ءاشغ ،يلو     

ظهور حاوی کلرونفتول و آب اکس  هنژی ((  ) 10ق هداد رار

رزین آمیلوز پروتئین نوترکیب بیا ر اب هدش ن ا و نامدن   

شد .با ظاهرشدن باند پروتئيني ،محلول ظهور تخليه و به

خلوص نسبتا باالیی خالص شده ا .تس تعی نی ت نژ یلاو

منظور توقف واکنش ،غشا ولسورتين  ل بآ اب ز يلومعم     

 VP3در سالپ میدهای نوترکیب با استفاده از پرایمرهای

شسته شد

یونیورسال     M13 Fو  malEانجا یدرگ م د ددد د .براساس
نتایج تعیین توالی و آنالیز ب تسال

نتایج
 سپ ا و ماجنا ز ا شنک             

 RT-PCRروی RNA

ا  هدش جارختس ا هیوس ز سوریو و ،نسکا

لوصحم             

واکنش در ژل آگا زر  %1/5در کنا رکرام کی ر     001
جف ع هب )یناوتیل ،ساتنمرف( یزاب ت ن  ناو ا دناتس ا در   

         

الکتروفورز شد .نتایج الکتروفورز نشان داد که آزمایش
 PCRباهعطق تخاس هب رجنم تیقفوم       

مشخص شد که ت یلاو

قطعهی تکثیر شده مربوط به ژن سا دنز ههی  VP3ب و هدو
رد

این ژن به شکل صحیح در سالپ مید وارد شده ا .تس
شکل ،3نتیجه آزمایش ایمونوبالتین رگناشن گ    وا شنك
مثیت پروتئ ني نوترکیب خالص شده با سرم مث تب

و ع دم

یباشد.
واکنش آن با سرم منفی م 

        DNAم درو   

یه اای غیر  
انتظالوط اب( ر        773 bpباا لاوت باستح یییییی 
اختصاصی ق رد هدش هدادرار    ’ 5پرایمرها تسا هدش )   
(شکل .)1با انجام مراحل هضم و اتصال محص لو

PCR

و سالپ مید  pMAL-C2Xو سپس انتقال محصول اتصال

ی ،ظه رو
به سویهی  TG1باکتری اشرشیا ک لو ی ی

ی-
کل نو ی ی

های رشد یافته بر روی محیط جامد  LBآمپی یلیس ننن دار
نشاندهنده ورود موفق سالپ مید حا هب تمواقم نژ یو    
آمپیسیلین در باکتریها بود .پس از اطمینا تحص زا ن   
وجود ژنها با غربالگری با  ،PCRبيان پروتئ ني ها ا در آن
کلونها در  SDS-PAGEم رب درو ر گ رارق يس ر .تف    
همانگونه كه در شکل  2مش يرتكاب ،تسا هدش صخ     
مجاور شده با  IPTGدر مقايسه با زمان ندوزفا زا شيپ   

شکل -1الکتروفورز محصول  RT-PCRدر ژل آگارز .چاهک

شماره  1مارکر  100زوج بازی و چاهک شماره  2محصول RT-

یدهند .طول قطعات  500 ، 100و  1000زوج بازی
 PCRرا نشان م 
مارکر در کنار آنها نشان داده شده است.
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گرفت ز ،تسا ه ی فتسا ار ا هد ا د لماک سوریو ز ر زیلا ا     
ی وی سور
صسازی ی
مستلزم انجام مراحل خالص ص
اولتراسا فیرتن ی و ژو هنیزه یشور یلکروطب
ع مدع نیارب هوال

گتسد اب اه    

.تسا رب     

رم ا فتسا و یرادهگنرد تبق ا هد

       

زا

   
          

پلیتها ای الی پ یاز وشش اد  د اب هدش ه یو ررررر رررررروس کامل
ممکن ا تس

خطرشیوع عفونت را در پی داشته باش .د زا

سوی دیگر پروتئینهای نوترکیب فاقد خطر بیولوژیک
یتوانند با خلوص و راندمان باال تولید شوند .بر
بوده و م 
این اساس پروتئینها ای نوترکیب
شکل  -2آزمایش الکتروفورز در ژل پلی الریالمید (:)SDS-PAGE
کهای شماره  1الی  4بترتیب نشان دهنده استاندارد وزن
چا ه 
نهای باکتری حاوی پالسمید نوترکیب قبل از
ملکولی ،پروتئی 

نهای باکتری حاوی پالسمید نوترکیب بعد
افزودن  ،IPTGپروتئی 
از افزودن  IPTGو پروتئین نوترکیب خالص شده با ستون رزین

نهای استاندارد برحسب
یباشند .وزنهای ملکولی پروتئی 
آمیلوز م 
کیلودالتون در سمت چپ ژل نشان داده شدهاند.

 VP2و IBDV VP3

درسیستمهای مختلف بیانی تولید و بعنوان آنتی ژن الی از
مورد ارزیابی قرار گرفتهاند .برای تولید پروتئین  VP2یا
پیش ساز  )VPX( VP2از سیستم بیانی باکلوویروس در
سلول حشره (  11و  ) 13و مخمر ( )7استفاده شده اس تتت .

همچنین پروتئین  VP3نوترکیب را در اشرشیا کولی (،2
 19و  ) 24و سلول حشره (  ) 13بیان کردهاند.
 Jackwoodو همکاران ( )6991با بیا شخب کی ن    
 944زوج بازی ازناحیه کدکنندههه ژن  VP2تح پیت ت   
آنت نژ ی ی ییییییی یی  Del-Aوی سور    

 IBDVدر سیس مت     

باکولوویروس و ا زیلا رد هدش نایب نیئتورپ زا هدافتس ا    
دریافتند ک یدایز دح ات نیئتورپ شخب نیا ه

روطب         

اختصاصی آنتی بادیهای ضد این تحت تیپ را ردیا یب
یکند (.)11
م 
 Martinez-Torrecuadradو همکاران ( )0002با
نهای 1
شکل :3آزمایش ایمونوبالتینگ .در بخشهای  Aو  Bستو 
نهای  2و 4
و  3حاوی پروتئین نوترکیب  MBP-VP3و ستو 

یباشند .غشا نیتروسلولز در بخش  Aبا سرم
حاوی پروتئین MBPم 
کنترل مثبت و در بخش  Bبا سرم کنترل منفی مجاور شده است.

 VP3را در ولسللللهااای حش سپسو هدرک نایب هر     

     

آزمایشهای الیزای طراحی شده با این یئتورپ نننها ا را با
کیت الیزای تجاری (براساس ویروس کامل) و آزمایش
خنثیسازی مقایسه نمودند .نتا اشن هعلاطم نیا جی ن د  اد    

بحث
تاونک ن خم تاعلاطم  ت فتسا صوصخ رد یفلا هد

استفاده از باکلوویروس ،پروتئینهای نوترکیب  VPXو

از           

فنا یرو     DNAنوترکی ژ یتنآ دیلوت یارب ب نن نننننن نننهااای
 IBDVکه قابل استفاده در آزمایش الیزا باش تروص دن   

الیزای طراحی شده با  VPXدرمقایسه با  VP3همخوانی
ی داشت
بیشتری با الیزای تجاری وآزمایش خنثیییسازی ی
( .) 13
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 Deyو همکاران ( )9002با بیان ژن کدددکنندهه  VP2در

تولید آنتی بادیییها ای خنثیییکنندهه ،از خاص ینمیا تی   

مخمر    Saccharomyces cerevisiaeموف دیلوت هب ق       

زای رب .تسارادروخرب یالاب ی ا دوجوم دهاوش ساس             

ذرات ش یسوریو هب

(((( ()Virus like particles; VLP

تشکیل شده از پروتئین  VP2شدند .سپس با زا هدافتسا    
VLPها هدش دیلوت ی

زیلا شیامزآ ا رب  ای    

اولین آنتی بادیهایی که در پا خس به عفون اب ت    IBDV

یشوند با رپ نیا  و شنکاو نیئت     
یا واکسیناسیون تولید م 

        IBDVرا

یدهند ( )6و این نشانگر ایمنیزایی باالی  VP3ا .تس
م 

طراح هسیاقم رد هدش یحارط شیامزآ .دندومن ی اب            

از سوی دیگر بدلیل عدم ارتباط این پروتئین با محاف تظ

آزما ثنخ شی یییی یساز یی ی وی راد سور ا اسح ی س تی     

 99و

و نیز حضور آن درداخل ویروس ،ژن ُکُکدکننده  VP3از
ثبات ژنتیکی باالیی برخوردار ا تس

ویژگی  94درصد بود (.)7
در سال     Wang ،8002و همکارا  ن (( (  ) 24نیئتورپ   

 VP3را در هیوس    ) BL21(DE3اشرشیا لوک  یییی ی بیان   

نموده و با استفاده از دنباله  6هیستیدینی اضا هب هدش هف    
وتس اب ار نآ نیئتورپ نننننن ن کروماارگوت فف فی تما لی ی لکین      

و در نتی لامتحا هج   

تغییرات ا شهج زا یشان ییا هنیمآ دیس که رد     

   VP2

بروز م 
یکنند در  VP3بسیار کمتر ا .تس
با توجه به شیوع باال رد وروبماگ یرامیب ی ریا ا و ن   
متداول شدن آزمایش الی رب از ا یسررب ی

حطس ا ینمی      

خالص نمودند .سپس آزمایش الی اب هدش یحارط یاز    

گلههای طیور و تعیین نس منا بس

این پروتئین با الی یازیلا ،یراجت یاز هدش یحارط با       

تحقیق با ه ک تخاس ییاهن فد ی لا ت یزا ،وروبماگ ی       

ذارت شبه ویروسی  VP2و آزمایش خنثیسازی مقایسه

تالش گردید تا آنتی ژن مورد نیاز از طریق کلونین و گ

گردید .نتایج گویای این واقعیت بود که آزما زیلا شی ا

بیان ژن  VP3با استفاده از ایب دیمسالپ نن نننی پروکا یتویر

برمبنای     VP3بیا رد هدش ن

   اشرشیا لوک  یییی ی ،نس هب تب     

الیزای     VP2و الیزا شیامزآ اب هسیاقم رد ،یراجت ی

        

واکسیناسیون ،در این

 pMAl-C2Xتولید گردد .عل دیمسالپ نیا باختنا ت     
این ا تس

که اوال این سالپ مید از پروموتر (پروموتر )lac
    

        

یساز یی ی (بعنوا  شیامزآ ن ا دناتس ا درکلمع زا )در         
خنث یی 

کارآم رادروخرب نژ نایب یارب ید یناث .تسا ا

بهتری برخوردار ب .دو ش هدهاشم فالتخا نیققحم د دددد دددددده

پروتئینهای تولید شده در این سیستم بصورت متصل به

میان نتا و دوخ جی جیاتن      Martinez-Torrecuadradو

 MBPتولید   میییش هلابند .دنو       MBPاگر رپ هچ و نیئت ی     

همکارا نن ن (  ) 13را ک یازیلا نآ رد ه     VPXرا بهت زا ر   

نسبتا بزرگ ا تس

صسازییی غیرم رثو
 VP3یافته بودند ،ناشی از روند خالص ص

در انجام آزمایش الیزا با استفاده از سرمهای م داجیا غر   

 VP3بیان شده در سلول حشره عنوان نمودند.
پس از مطالعه  Wangو همکاران (  Alfonso ،) 24و
همکاران ( )2و  Singhو همکاران (  ) 19نیز با بیان VP3

دارای دنباله هیستیدنی در اشرشیا کولی و سپس طراحی
آزمایش الیزا ،قابلیت باالی این پروتئین را برای ردیا یب

اما براساس مطالعات قبلی ( )1تداخلی

یکن د هک رگید تیزم .د ر یا باختنا ن دیمسالپ       
نمیی 

     

تاثیرگذا تسا ر ا صتق ا لاخ هنیزه ندوب ید صصصصصصصصصصصص صساز یی ی
پروتیئن با استفاده از رزین آمیل زولیمآ نیزر .تسا زو     
که برای خالصسازی یئتورپ نننها ای دارای دنباله MBP

یرود در مقایسه با نیفا یفارگوتامورک نوتس یتی    
بکار م 

آنتی بادیهای ضد  IBDVتایید نمودند .قابلی یالاب ت   

نیکل ارزان قیمت تر ا .تس مطالعات قبلی نشا اد ن دددهانددد

یتواند به این دلیل باشد که
 VP3برای استفاده در الیزا م 

ت ع زرولیمآ نیزر هب یسرتسد مد      
که حتی در ص رو ت ت

این پروتئین علیرغم درگیر ن تظفاحم دنور رد ندوب و

یتوان با شیوهای بسیار کم هزینه و با استفاده آرد برنج
م 
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Abstract: Infectious bursal disease or Gumboro, is a highly contagious viral disease of
poultry which causes economic losses in the poultry industry, worldwide. Following infection,
the first antibodies are produced against the structural VP3 protein of the Infectious bursal
disease virus (IBDV); therefore, VP3 is a suitable antigen for use in ELISA. Given the
difficulty of purifying native VP3 from IBDV or virus-infected cells, recombinant VP3
expressed in E. coli can be considered for this purpose. This study was performed with the
aim of cloning the VP3 gene of D78 vaccine strain of the virus in pMal-C2X plasmid (a
prokaryotic expression plasmid) and the expression and purification of the recombinant
protein. Thus, VP3 gene was amplified by RT-PCR and cloned in plasmid pMal-C2X, after
digestion with appropriate restriction enzymes. After sequencing to ensure the successful
cloning of the gene, the expression of recombinant protein was confirmed by SDS-PAGE. In
the following, the recombinant protein was purified using amylose resin chromatography
column. Evaluation of the recombinant VP3 protein in immunoblotting showed that the
produced protein was antigenically active. Considering the high efficiency of protein
production in this system, the expressed protein is a good candidate for the design of ELISA
to measure antibody titers against infectious bursal disease virus (IBDV).
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