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 يماه يهموراژيسميروس سپتيود ين نوکلئوکپسيپروتئ کدکنندهژن  انيو ب نگيکلون
 ياکليرشياش يباکتردر  )Onchorhynchus mykiss(کمان نيرنگ يآالقزل
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آالي رنگين کمان است که اخيرًا در ايران هاي ماهي قزلترين بيمارييکي از مهم )VHS(هموراِژي سميپتيبيماري ويروسي س
دهندگان تحميل کرده است. به منظور شناسايي و اطمينان از وجود هاي بسيار سنگيني را بر پرورشاي يافته و خسارتشيوع گسترده

صورت  -ودبگيري و تلفات باال لي همهکه کانون اص -ع پرورشي استان چهارمحال و بختياريبرداري از مزارعامل بروز اين تلفات، نمونه
درصد ذخيره  70ها جدا و در الکل هاي کليه قدامي، طحال، قلب و مغز آنگرفت. ماهياني که عاليم باليني داشتند، انتخاب شدند و اندام

، يک قطعه از ژن VHSک سپس براي استفاده در بررسي سرولوژيتأييد شد،  VHS، بيماري PCR-RTگرديد. بر اساس آزمايش 
 X2C-PMALکتور و اندکي تغيير، تکثير شد و قطعه موردنظر در و OIE، با پرايمرهاي پيشنهادي VHS( ويروس Nنوکلئوکپسيد )

 .گرديدميلوز خالص زين آبا كمك ستون كروماتوگرافي ر بيان گرديد. پروتئين بياني Rosettaکلون و سپس در باکتري اشيرشياکلي 
ي پروتئين با وزن ملكولشاهده بيان مشد.  ارزيابيو متعاقب آن ايمونوبالتينگ  PAGE-SDSاز طريق  KDa61پروتئين هدف با وزن 

در ايمونوبالت نشان دهنده بيان  BPMو واكنش مثبت اين پروتئين با سرم موش ايمن شده با پروتئين  PAGE-SDSقابل انتظار در 
 اين قطعه از پروتئين در باکتري اشيرشياکلي بود.موفق 

 .آالهموراژي، قزلسميپروتئين نوترکيب نوکلئوکپسيد، ويروس سپتي کليدي: هايواژه

 

 مقدمه

و  ايدن همهدر  يپروريصنعت آبز رياخ يهادر دهه

صنعت  کيو به  داشته يکشور ما رشد قابل توجه خصوصًا

از عوامل  يعيوس فيشده است. ط ليدر حال توسعه تبد

در  يماريمنجر به بروز ب يروسيو عواملاز جمله  زايماريب

متراکم مهيدر پرورش متراکم و ن ريو مرگ و م يماه

تلفات باال،  يروسيو يهايماريب وعي. ششونديم انياهم

را  يکيمهم اکولوژ راتيثأو ت ياقتصاد ديشد يهاخسارت

صنعت  ريگبانيگر مشکالتاز  يکي. به همراه دارند

 يهايماريب وعيش ر،ياخ يهاکشور در سال يپروريآبز

 انيم ني. در ااست انيآبز يدر مزارع پرورش رداريواگ

از  يکي( VHS) يهموراِژيسميسپت يروسيو يماريب

تلفات  موجباست که  يروسيو يهاماريب نيترخطرناک

از  يکي عنوان به و شده آالقزل يدر مزارع پرورش اديز

، 7است ) بوده  مطرح يپروريآبز يهايماريب نيتريجد

 (.28 و 9

 يماريدر برابر ب يگونه ماه نيترحساس

کمان نيرنگآال قزل يماه يهموراژيسميسپت

 چكيده
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(Onchorhynchus mykiss( است )ا32 .)يماريب ني 

توسط  يعروق ماه ياليآندوتل يهاسلول بيتخر ليدلبه 

در  يزيرنند خونما يکينيم کليبروز عال ،موجب روسيو

به مرگ  منجر تيو در نها يداخل يهاسطح بدن و اندام

پراکنش گسترده در  کي VHS روسيو (.25شود )يم

که  دارد نيريو آب ش ييايدر انيماه ختلفم يهاگونه

به  يماريب نيخطر در گسترش ا ليپتانس دهندهنشان

 ؛(12) مزارع مختلف است نيو ب يوحش انيماه تيجمع

 يبرا يماريعامل ب حيو صح عيسر صيتشخ نيبنابرا

ن يا .رسديم نظر به يگسترش آن ضرور از يريجلوگ

(، متعلق به جنس VHSV) روسيو

NovirhabdoVirus از خانواده Rhabdoviridae 

 حدود يبيبا وزن تقر يارشتهتک RNA کياست که 

Kb1/11 (11185) (32و  18، 3) دارد دينوکلئوت . 

که شامل پنج دارد ژن شش  VHS روسيژنوم و

 نيپروتئ(، فسفوN) ني: نوکلئوپروتئيساختار نيپروتئ

(Pپروتئ ،)کسيماتر ني (Mگل ،)نيکوپروتئي G))، RNA 

 6( است )NV) يرساختاريغ نيئپروت کي( و L) مرازيپل

 5'ه ب 3' ج از سمتيتدره ، شش ژن بيبعد از آلودگ (.16و 

 3' يدر انتها Nکه ژن  نيشوند. با توجه به ايم يسيرونو

 يرابن يبنابرا ،بودهن ژن يترجه فراوانيدر نت قرار دارد

 شودياستفاده معنوان ژن هدف  ، بهيصيتشخ يهاآزمون

  Gنيکوپروتئين به همراه گلين پروتئيا(. 12)

 هستند و قادرند پاسخ VHSV يهانين پروتئيزاتريمنيا

ن يابنابر ؛زنديزبان برانگيرا در بدن م يباديآنت يقو

ژن قابليت استفاده به عنوان يك آنتي Nن يپروتئ

 ا توليد واکسني زاياال يهاشيدر آزما تشخيصي مناسب

VHS  ان گوناگون به عنو يهاپژوهشو همواره در  داردرا

 استشده  يبررس يسازمنيمهم در ا يژنيآنت نهيگزک ي

 .(33و  16 ،14 ،7)

 فاده است يبرا VHSروس يو Nن يل انتخاب پروتئيدل

ن يپروتئ -1که: کرد ان ين بيتوان چنيزا را ميدر آزمون اال

ن پنج يدر برا  ين فراوانيشتري(، بNد )ينوکلئوکپس

ل يتواند پتانسيدارد و م VHSروس يو ين ساختاريپروتئ

 يباديد آنتيسلوالر و تول يمنيک ايتحر يبرا يکيژنيآنت

 باشد.را داشته  يروسيضد و تيفعالد با يضد نوکلئوکپس

 يهانيگر پروتئينسبت به د يشتريئن ثبات بين پروتيا -2

 يهااستفاده در آزمون يبرا نيبنابرا ،روس دارديو

 نهيگزک يعنوان  تواند بهيزا ميمانند اال يکيسرولوژ

زا يدر اال Nب ين نوترکيپروتئ ينيگزيجا -3مناسب باشد. 

روس و ياز به کشت وي، نVHSروس يو يبه جا

را کاهش  ين امکان آلودگيو همچن دارد يسازخالص

 دهد. يم

پژوهش حاضر که آن را از  يژگيون يترمهم

ن يکند، استفاده از پروتئيز ميمشابه متما يهاپژوهش

ن فراوان و يک پروتئيبوده که  VHSروس يو Nب ينوترک

ن ين پروتئين ايروس است؛ بنابرايمنوژن در ساختار ويا

ه استفاد يبراروس يو يسازاز به کشت و خالصيب نينوترک

گر يچون نسبت به د ييسودهد و از يزا را کاهش ميدر اال

 يشتريو ثبات ب يفراوانروس يو يساختار يهانيپروتئ

ه يکه عل ييهايباديتواند آنتيم دارد، احتمااًل

ر کند. مطالعه حاض ييرا شناسا ،مختلف است يهاپيسروت

اشرشياكلي  در Nن يان ژن پروتئينگ و بيبا هدف کلون

 انن به عنوين پروتئيانجام شد تا درمطالعات بعدي از ا

 ود.ش يابيآال ارزان قزليماه يسازمنيا ايژن در االيزا آنتي

 
 كار روش و مواد

 7ز ا RT-PCRروس به روش يو يجداساز يبرا

که کانون  ياريمحال و بختمزرعه در استان چهار

 ،يهقطعه ما 21اد حداقل تعدبود، ) يمارين بيا يريگهمه

 يهانمونه. شد يبردار( نمونهيقطعه ماه 3از هر مزرعه 

ه، طحال، يکل يهاان شامل بافتين ماهيه شده از ايته

و  ددرص 70در الکل قلب و مغز بود که به صورت جداگانه 

 رجه د 70 يمنها يدما در و قرار گرفته لياستر ظروف

 (.5) شدند يدارش نگهيگراد تا موقع انجام آزمايسانت
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، قلب، طحال و مغز يه قدامي، کلRNAاستخراج  يبرا

پودر  ،عيتروژن مايو در ن ه شدبرداشت موردنظران يماه

 يمحلول تجاراز  RNAاستخراج  يبرا. ديگرد

RNXplus و مطابق  استفاده شد ران(يناژن، اي)س

ت ياز ک سپس ،(31)د يبه انجام رسل ذکر شده کپروت

 ™cDNA AccuPower® RocketScriptساخت 

RT PreMix kit))  ساخت شرکتBioneer  کره(

ساخته شد.  cDNA ،مر معکوسيو در حضور پرا( يجنوب

( ازجمله 1در اين مطالعه )جدول  شده پرايمرهاي استفاده

 يبرا .(20) اندبوده OIEشده  شنهاديپپرايمرهايي 

و  RT-PCRافته در ير يتکث ينان از صحت توالياطم

، ين در مراحل بعديان پروتئيب يبرا ين توالياستفاده از ا

و  Taq ميکه توسط آنز  PCRاز محصوالت يکي

ساخته شده بود،   Nاز ژن  ياهيناح ياختصاص يمرهايپرا

انتقال  PTZ57R/T دينگ به پالسميکلون TAبا روش 

در  به دست آمدهب يد نوترکيپالسمسپس  ؛داده شد

د و پس از ر شيتکث DH5αه يسو ياکليرشياش يباکتر

(، يس، مالزيوانتيد )ويت استخراج پالسميص با کيتخل

ست يبه شرکت تکاپوز ين توالييتع يب برايد نوترکيپالسم

به کمک افت شده يدر ي، تواليابييپس از توال. شدارسال 

با اطالعات موجود در ( BLAST) يوتريکامپ يهابرنامه

 شد.  يبررس يژن بانک
 

 VHSروس ي( وN) ديژن نوکلئوکپسص يتشخ يشده برااستفاده  يمرهايراپ يدينوکلئوت يتوال -1جدول 

 VHS-N مريپرا
 'GCGGTGAAGTGCTGCAGTTCCC -3 -'5 ميمستق

 'ATGGAAGAAGAAATTCGTGAAGCG -3 -'5 معکوس

 

 ياز باکتر پژوهشن يدر ا

و  DH5α  يهاهيسو (Escherichia coli)ياکليرشياش

Rosetta ياستفاده شد. باکتر E.coli ه يسوDH5α  به

جاد شده يا يهار سازهيو تکث ينگهدار يبرازبان يعنوان م

 VHSروس يو N ان ژنيب به منظور Rosettaه يو از سو

 استفاده شد.

نظر نگ قطعه موردي، کلونVHSروس يد وييپس از تأ

مربوط به  يمرهايبه پران منظور يانجام شد. بد Nاز ژن 

برش  گاهيجا يتوال ،دانبوده OIEشده  شنهاديپکه  Nژن 

 بيترت به HindIIIو  BamHI کنندهمحدود يهاميآنز

افزوده  Reverseو  Forward يمرهايپرا 5'يدر انتها

 .(2)جدول  شدند

 

 VHSروس ي( وN) ديکپسنگ ژن نوکلئويکلون به منظوراستفاده  مورد يگاه برشيجا با يمرهايپرا يدينوکلئوت يتوال -2جدول 

 VHS-N مريپرا
 GAAGGAGGAATTCGTGAAGCG GGATCCTAAT -'5 IamHB-3' ميقمست

 TCAGGTGAAGTGCTGCAGTTCCC AAGCTTTTAT -'5       IIIindH-3' معکوس

 

با  يمرهايپرابا استفاده از مراز يپل يارهيواکنش زنج

د يو پالسم PFUمراز يپل DNAم ي، آنزيگاه برشيجا

PTZ57R/T ژن  يب حاوينوترکN ر، يمراحل ز يط

 ران(،يناژن، اي)س PFUبافر تر يکروليم 5: مقدار شدام انج

کومول( از يپ 20تر )يکروليم PFU، 1م يتر آنزيکروليم 1

تر يکروليم 1م و معکوس، يمستق يمرهايهر کدام از پرا

 MgCl2تر يکروليم 5/2(، PTZ57R/T ديالگو )پالسم

(mM50 ،)1 تر يکروليمdNTPs mix  (mM10 ) در

با  موردنظرر ژن يتر مخلوط و تکثيکروليم 50 ييحجم نها

 94کل يس 30قه و سپس يدق 3درجه  94ييبرنامه دما

و  هيثان 90درجه  72 و هيثان 30درجه  55ه، يثان 30درجه 

. محصول (20) قه صورت گرفتيدق 7درجه  72در آخر 
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PCR ،نشانگردرصد و در کنار  1ژل آگارز  در DNA، 

 د.يالکتروفورز گرد

د يپالسم و PCR محصول، PCRپس از انجام 

pMAL-c2X  كيت استخراج پالسميد  باخالص شده

Plasmid TM (Gene JET Fermentasشركت 

Miniprep kit) محدودکننده ميآنز با BamHI 

(Fermentasبرش دادهيتواني، ل ) بعد از الکتروفورز  و شد

شرکت ) از ژل DNA ت استخراجيبا ک %1در ژل آگارز 

Vivantisون يگاسيواکنش ل  يبرا .شدند خالص (ي، مالز

 T4 گازيلم ياز آنز PCRد و محصول ين پالسميب

(Fermentasو طبق دستوالعمل آنزيتواني، ل )استفاده م ي

 يباکتر DH5αه يسو ون، ازيترانسفورماس به منظورشد. 

E.Coli و در  شداستفاده  ميد کلسيرا شده توسط کلريپذ

دار نيليسيجامد آمپ LBط يمح ها دريان، باکتريپا

، ييايباکتر يها. پس از رشد کلونداده شدندکشت 

با ب يد نوترکيپالسم يحاو ييايباکتر يهاکلون يغربالگر

و  محدودکننده يهاميبا آنز يميهضم آنز ،PCRروش 

 يدهايپالسم .شدانجام  يآب -ديسف يکلون يغربالگر

استخراج  يد از سه کلونيت استخراج پالسميب با کينوترک

ست يبه شرکت تکاپوز ين توالييو به منظور تع ديگرد

د يپالسم ،گنينان از صحت کلونياطمپس از  ارسال شدند.

ه يسو E.coliمستعد  يب استخراج شده در باکترينوترک

ترانسفورمه  يبه روش شوک حرارت Rosetta يانيب

ب ينوترک ديپالسم يحاو يک کلون باکتري سپس؛ ديگرد

 يع دارايما LBط يپس از کشت شبانه، در مح

ران( و يا ان،ي، شرکت جابرابن حμg/ml100ن )يليسيآمپ

کشت داده شد. با رشد  100به  1( به نسبت %2) گلوکز

 600در طول موج  6/0دن به کدورت يو رس يباکتر

ل يزوپروپي)ا IPTGن، يان پروتئينانومتر، به منظور القا ب

با ( ي، مالزVivantisشرکت د، يرانوزيگاالکتوپيبتا د

 يدر دما يو کشت باکتر شداضافه  mM 1 ييغلظت نها

ه يته يها. نمونه(13) افتيساعت ادامه  2درجه تا  37

، با الکتروفورز در ژل IPTGش و پس از افزودن يشده پ

بخش  درصد در 4د يمآ ليد )با غلظت اکريل آميآکريپل

درصد در بخش جدا کننده( و  10متراکم کننده و 

 ،AppliChem) يکوماس يرنگ آبژل با  يزيآمرنگ

ت يحالل يبررس يبرا. شدند يابيان ارزي، از نظر بآلمان(

القا  يون باکتريتر سوسپانسيليليم 50، يانين بيپروتئ

ه ب  5000gد )با قدرت يوژ گرديفيسانتر IPTGشده با 

تر بافر يليليم 3در  يرسوب باکتر قه( ويدق 10مدت 

مخلوط  يباکتر س، سپ( مخلوط شدPBSن )يفسفات سال

تا  ه شدکيقه سونيدق 20مدته ب PBSشده در 

ع وارد شوند. پس از يمحلول در فاز ما يهانيپروتئ

ه ب g 9000با قدرت  يون باکتريون، سوسپانسيکاسيسون

دست آمده از ه وژ شد. رسوب بيفيقه سانتريدق 20مدت 

 يع روينامحلول و ما يهانيپروتئ عنوانه ن مرحله بيا

ش يمحلول برداشت و آزما يهانيپروتئنوان عه رسوب ب

SDS-PAGE از اطمينان از بيان  پس. (13) انجام شد

ن پروتئين يسازي اب، مرحله بعدي خالصيپروتئين نوترک

آميلوز بود. كليه مراحل  -با ستون كروماتوگرافي رزين

مطابق با پروتكل راهنماي استفاده از پالسميد  صيتخل

pMAL-c2X (13) ن ين پروتئي. حضور اانجام شد

 SDS-PAGEآوري شده با هاي جمعنوتركيب در نمونه

 بررسي گرديد. 

نظر از ن مورديح پروتئيان صحينان از بيبه منظور اطم

( پس از Nن )يآزمايش وسترن بالتينگ استفاده شد. پروتئ

ل ياکر يدر ژل پل MBPن يهمراه با پروتئ يسازخالص

ک سر موش يز سرم ن ايهمچن ،د الکتروفورز شدنديآم

Balb/C ن يمن شده با پروتئياMBP  به عنوان(

 3در ها نيسپس پروتئ ،ه( استفاده شدياول يباديآنت

 انتقال داده شدند نيتروسلولز به غشا 60ساعت و با ولتاژ 

 Skim بلوک کننده  لمحلوکاغذ در . پس از انتقال، (1)

milk) 5% درPBST در  خچاليشب در  کي( به مدت

مدت،  نيداده شد. پس از ا ارقر گراديدرجه سانت 4 يدما

 PBSTبافر با قيقهد 10 تمد به ربا هرو  مرتبه سهکاغذ، 

 . (13 و 1) شد شسته
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ننده در بافر بالک ک قهيدق 90به مدت  تروسلولزين غشا

 منيا Balb/Cسر موش  کياز سرم  1:1000رقت  يحاو

ز اپس  لزتروسلوين ء. غشاگرفتقرار  MBPنيپروتئشده با 

ساعت در بافر  1مدت ه ب PBSTشو با  ست وبار ش 3

کونژوگه  يباديآنت 1:5000رقت  يبلوک کننده حاو

کره( قرار  ،Komabiotechموش ) IgGضد  دازيپراکس

 مرحله شست 2شو شامل و  داده شد. پس از انجام شست

شوي نهايي با و  و يك مرحله شست PBSTشو با و 

PBS  ول ظهور قرار داده شد. محل ولمحلمعمولي، غشا در

گرم ميلي 30)حاوي  Aظهور از مخلوط دو محلول 

 و( سرد متانول ليترميلي 10 در فتولنكروموژن آلفا كلرو

 50در  H2O2ميكروليتر  100)حاوي  Bمحلول

 از قبل بالفاصله كه آمددست ميه ( بPBSليتر ميلي

 يرابز . كاغذ نيتروسلولدشمي تهيه تازه صورت به و مصرف

ين محلول قرار داده شد. ادقيقه در  10-15ظهور به مدت 

 تي،نف با مشاهده مناطق حاوي باند پروتئيني به رنگ آبي

محلول ظهور تخليه و به منظور توقف واکنش، كاغذ 

 (.34و  1) نيتروسلولز با آب معمولي شسته شد

 
 جينتا

، PCRو انجام واکنش  cDNAپس از ساخت 

 در کنار مارکر %1 زگارژل آدر  PCRمحصول 

Kb1(Fermentasبه عنوان استاندارد، يتواني، ل )

 ي، روPCRالکتروفورز محصول . (1 )شکل الکتروفورز شد

 دهندهنشان DNAدرصد و در کنار مارکر  1ژل آگارز 

جفت باز  505 يبيبه طول تقر DNA قطعه يك ساخت

(bpشده ) داشت خوانيانتظار هم است كه با نتيجه قابل 

و  PCRمحصول  (. پس از انجام مرحله اتصال1 )شکل

م ينزآ بابرش داده شده  pMAL-c2Xد يپالسم

افته در يون محصوالت اتصال يمحدودکننده، ترانسفورماس

و ظهور  شدانجام  E.coli يباکتر DH5αه يسو

 LBط جامد يمح يافته رويرشد  يهايکلون

ژن  يحاو ديدهنده ورود موفق پالسمنشان ،دارنيليسيآمپ

نان يها بود. پس از اطمين در باکتريليسيمقاومت به آمپ

 PCR( 2)شکل له يبه وس ينگ با غربالگرياز صحت کلون

 -PAGE SDS در N، بيان پروتئين يميو هضم آنز

مشخص شده است،  3 گونه كه در شکل. همانشد يبرررس

در مقايسه با زمان پيش از  IPTGباكتري مجاور شده با 

 61د در محدوده يجد ي، حاوي پروتئينIPTGافزودن 

اي كه با وزن مولكولي قابل انتظار بر استلودالتون يک

 نيپروتئ يبرا لودالتونيک 5/18)با احتساب پروتئين بياني 

خواني ( همMBPيبرا لودالتونيک 5/42و  دينوکلئوکپس

ب توسط يد نوترکيپالسم ين تواليين تعيدارد، همچن

ر و يصحت تکث MalEو  M13 Fورسال يوني يمرهايپرا

 يانين بيت پروتئيحالل ي. بررسکردد ييرا تأ گ ژننيکلون

با روش ذکر شده در بخش مواد و روش کار نشان داد که 

قرار دارد و به سهولت قابل  عيفاز ما ن کامال درين پروتئيا

 . است يسازخالص

به منظور اطمينان از صحت بيان پروتئين موردنظر از 

( پس از Nرن بالتينگ استفاده شد. پروتئين )آزمايش وست

در ژل پلي اکريل  MBPسازي همراه با پروتئين خالص

هاي خالص وسترن بالت پروتئينآميد الکتروفورز شد. 

شده حضور چند باند پروتئيني به رنگ تيره در محدوده 

کيلودالتون را نشان داد که بيانگر  45تا  63وزن مولکولي 

وزن تقريبًا قابل انتظار است؛ اما در  توليد پروتئيني با

هاي پروتئوليتيک شده است باکتري دچار شکستگي

(؛ بنابراين پروتئين بيان شده از لحاظ ساختاري 4)شکل 

 ژنيک ويروسي است.هاي آنتيحاوي اپي تاپ
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روس يص ويتشخ يبرا PCRالکتروفورز محصول  -1شکل 

VHSمارکر2: کنترل مثبت، ستون 1 ، ستون : DNA 1 
شان نباز زوج از قطعات مارکر بر حسب  يلوباز )اندازه برخيک

و ستون  RT-PCRمحصول  5و  4 ،3داده شده است.(، ستون 
 .يکنترل منف 6

 

 
ت سمت يدر پل يآب يهاي. کلونيد و آبيسف يغربالگر -2شکل 

و  استد يون ژن در پالسميانگر عدم ترانسفورماسيچپ ب
ت سمت راست نشان دهنده يپل د موجود دريسف يهايکلون

 .هستندد يح ژن در پالسميون صحيترانسفورماس

 

 
س رويو Nن يان پروتئيالکتروفورز محصوالت آزمون ب -3 شکل

VHS،  2ن، ستون يپروتئ ي: استاندارد وزن مولکول1ستون: 
 ،4ون ، ستIPTGب، قبل از القا با يد نوترکيپالسم يكلوني حاو

. IPTGب، بعد از القا با يد نوترکيپالسم ي: كلوني حاو5 و 3
( با فلش مشخص شده KDa 61) بينوترک نيت پروتئيموقع

 است.
 

 
وش ان شده با سرم ميب Nب ين نوترکيواکنش پروتئ -4شکل 

ندارد : استا1منوبالت. ستون يش ايدر آزما MBPح شده با يتلق
ب يرکن نوتيپروتئ يهااز فرکشن يکي: 2ن، يپروتئ يوزن مولکول

 .(MBPن متصل شونده به مالتوز )ي: پروتئ3ص شده، يتخل
 

 بحث

 يماريه بيتوسعه واکسن عل يبرا هاپژوهشاگرچه 

VHS چ يکنون هاما تا ؛سه دهه در حال انجام است يبرا

ن ي( و ا16ست )يآن در دسترس ن يبرا يواکسن تجار

ک يان يتاکنون توانسته است همه ماه يروسيو يماريب

جاد کند. تنها راه يا يفراوان يهارتر و خسايمزرعه را درگ

ان ينابود کردن ماه يروسيو يهايمارياز ب يريجلوگ

 يبا اجرا يروسيو يهايماريوع بياز ش يريآلوده، جلوگ

ان آلوده به ياز انتقال ماه يرينه مناسب و جلوگيقرنط

روس يون است. ويناسيموارد واکس ير مناطق و در برخيسا

VHS ان يمختلف ماه يهاگونهک پراکنش گسترده در ي

ل خطر يدهنده پتانسکه نشان داردن يريو آب ش ييايدر

ن يو ب يان وحشيت ماهيبه جمع يمارين بيدر گسترش ا

ع و يص سريتشخ نيبنابرا ،(12) مزارع مختلف است

نظر  به يگسترش آن ضرور يبرا يماريح عامل بيصح

ن يسه ايو مقا RT-PCRش يپس از انجام آزما رسد.يم

ديگر اين ژن در بانك ژن نشان داد که  يهابا توالي يلتوا

با  %100کلون شده،  PCRتوالي نوكلئوتيدي محصول 

 شباهت دارد. Nقابل انتظار از ژن  يتوال
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 يبرا يمولکول يهااز روش ياديز پژوهشگرانکنون تا

روش  .انداستفاده کرده VHSروس يو ياختصاص ييشناسا

روس و يرا در مورد نوع و يعيعات وساطال يمولکول

 ج به دستيکند. نتايآن عرضه م يولوژيدميمولکوالر اپ

 يهاژن ين تواليينشان داده است که تع پژوهشگرانآمده 

N  وG روس يو ييشناسا يو مناسب برا قيدقک روش ي

VHS 7، 6، 5، 3) هاستن آنيب يکيتنوع ژنت يو بررس، 

 .(32و  30، 12، 8

ن يان پروتئينگ و بياز کلونهدف در مطالعه حاضر، 

د يتول ،E.coli ي، در باکترVHSروس يو Nب ينوترک

 يابينده و ارزيآ يهاپژوهشاستفاده در  يبران يپروتئن يا

. بود VHS يماريبه ب مشکوکان يک ماهيسرولوژ

ان ت امکيبا موفق پژوهشن يدر اشده استفاده  يمرهايپرا

 PCRمحصول سر کردند و يرا م موردنظر ير قطعه ژنيتکث

کلون و در  pMal-c2X يانيد بيت در پالسميز با موفقين

  د.يان گرديب E.coli يباکتر Rosettaه يسو

هترولوگ در  يهانيان پروتئيب بياز معا يکي

E.Coli شکل  به يانين بيد اشکال نامحلول پروتئيتول

اما  ؛دهديم يرو يبه فراوان است که نسبتًا يدگيگنج

اد يار زيتا حد بس pMAL-c2x دياستفاده از پالسم

 باکد شونده  MBPرا يز ؛شوديمن مشکل يموجب رفع ا

ن عوامل محلول يثرتراز مؤ يکيعنوان  د بهين پالسميا

محسوب  يدگيل گنجيت تشکيبا قابل يهانيکننده پروتئ

تاحد  pMAL-C2Xد يشود و استفاده از پالسميم

د ي(. پالسم10) است MBP يژگين ويل ايدله ب ياديز

pMAL-c2x يپروموتر مطالعهن ياستفاده شده در ا 

سه با ين در مقايشتر پروتئيان بيکه موجب ب دارد يقو

ت يد. مزشويم يوتيپروکار يانيب يدهاياز پالسم ياريبس

ن است که يا  pMAL-c2xديگر استفاده از پالسميد

MBP ترولوگ به ه يهانيان پروتئيضمن کمک به ب

ز با يرا ن يانين بيپروتئ يسازشکل محلول، امکان خالص

لوز ين آميکند. رزيمسر ينحو مطلوب مه لوز بين آميرز

 يبراشده استفاده  يهانين رزيتراز ارزان يکي

محسوب  E. Coliدر  يانيب يهانيپروتئ يسازخالص

 شود.يم

در و همکاران  Lorenzenمنابع نشان داد که  يبررس

آال اقدام ان قزليماه يسازمنيهدف ا( با 17)1993سال 

روس ي( وGن )يکوپروتئيگلب ين نوترکيد پروتئيبه تول

VHS از  هاآن ني، همچنکردند ياکليرشياش يدر باکتر

نگ و يکلون يبرا E. coliزبان يو م pCMHVد يپالسم

صورت ه ب ل کاماًلن حاصيپروتئ ؛ان استفاده کردنديب

 يدر باکتر يدگيل گنجيبه تشک و منجران ينامحلول ب

را يز ؛رت داشتيمغاپژوهش ن يجه ايه بود که با نتشد

از  يبخشه که شدموجب  pMal-c2Xاستفاده از وکتور 

 صورت محلول باشد.ه ب E.coliان شده در ين بيپروتئ

استفاده  يبرا VHSروس يو Nن يل انتخاب پروتئيدل

 کردان ين بيتوان چنيرا م پژوهشن يدر ازا يدر آزمون اال

ن يدر ب ين فراوانيشتري(، بNد )يپسن نوکلئوکيکه پروتئ

تواند يرا دارد و م VHSروس يو ين ساختاريپنج پروتئ

د يسلوالر و تول يمنيک ايتحر يبرا يکيژنيل آنتيپتانس

را  يروسيوت ضديد با فعاليضد نوکلئوکپس يباديآنت

 Nن يپروتئ ياما به هر حال مطالعات رو ؛باشد داشته

ن در يهمچن ،(29و  15ست )را نشان داده ا يج متفاوتينتا

( 16) 1999در سال و همکاران   Lorenzenمطالعه 

ان يماه يسازمنيرا بعد از ا ينييپا نسبتًا يسطح حفاظت

 د گزارشيژن نوکلئوکپس يواکسن حاو DNAآال با قزل

( که 14و همکاران ) Lorenzenج مطالعه ياما نتاکردند؛ 

از  Gو  Nکننده ژن واکسن کد DNA ييکارآ يبه بررس

پرداخته بودند،  يانگشت قدان يدر ماه VHSروس يو

 G ،DNAواکسن ژن  DNAنشان داد که عالوه بر 

جاد يرا ا يخوب نسبتًا يز توانست سطح حفاظتين Nواکسن 

 ييش کارآي( افزا19و همکاران ) Obergن يهمچن ،کند

DNA ر واحد يواکسن زGن ي، با افزودن پروتئN  را

ر يثأعدم بهبود و ت پژوهشگران يبرخالبته  ؛گزارش کردند

ان يها بروسيو رابدو هيعلجاد حفاظت يرا در ا Nن يپروتئ

ل وجود يدل پژوهشگرانن ي(. ا27 و 26 ،4، 2) کردند
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روس يو Nواکسن  DNAان با يماه يسازمنيتفاوت در ا

در  يان مورد بررسيز ماهيرا به وجود تفاوت در سا

ه ک يکه در مطالعات يرطوه مطالعات مختلف ذکر کردند ب

اد جيا يشتريب يسطح حفاظت ،داشتند يان وزن باالتريماه

 يبراشتر ياز به مطالعات بين نيهمچنها آنشده است. 

زان سطح يدر م VHSروس يو يداخل يهانير پروتئيثأت

بت نس يشتريئن ثبات بين پروتيا ادآور شدند.يحفاظت را 

 يهانآزمو يبران يبنابراروس دارد يو يهانيگر پروتئيبه د

 اشد.مناسب ب نهيگزک ي توانديم ،زايمانند اال يکيسرولوژ

 يسطح حفاظت Gواکسن ژن  DNAکه  نيرغم ايعل

ر دکه  يتراييل تغياما به دل ؛کنديجاد ميرا ا ييباال نسبتًا

 DNAه شده است که همراه آن يدهد توصين ژن رخ ميا

ال که احتم ينزما خصوصًا ،دشوز استفاده ين Nواکسن ژن 

ن يهمچن ؛روس وجود دارديمختلف و يهاپيوجود سروت

سن ت استفاده از آن را به عنوان واکيک مزي Nثبات ژن 

 (. 24 و 22 ،14 ،11سازد )يمشخص م

 يزا به جايدر اال Nب ين نوترکيپروتئ ينيگزيجا
و  يسازروس و خالصياز به کشت وي، نVHSروس يو

 يدهد. برخيم را کاهش ين امکان آلودگيهمچن
 از ،روسياستفاده از و ي(، به جا23و  21) پژوهشگران

 کردهاستفاده  VHSروس يوضد ين خرگوشيمنوگلوبوليا
روس و ياز به کشت ويرا عدم ن ينيگزين جايت ايمز و

 .اندکردهان يب يو کاهش احتمال آلودگ يسازخالص

ن يپروتئنگ يکلون، حاضر مطالعه يژگين ويترمهم

ن فراوان و يک پروتئيکه  است VHSروس يو Nب ينوترک

ن ين پروتئيلذا ا ،روس استيمنوژن در ساختار ويا

 به منظورروس يو يسازاز به کشت و خالصيب نينوترک

چون نسبت به  ييسودهد از يزا را کاهش مياستفاده در اال

و ثبات  يروس فراوانيو يساختار يهانيگر پروتئيد

ه يکه عل ييهايباديند آنتتوايم احتمااًل ،دارد يشتريب

رغم يعل کند. ييمختلف است را شناسا يهاپيسروت

ط يدن به شرايرس يب، براين نوترکيد پروتئيت و توليموفق

ک در يانجام آزمون سرولوژ يز شده برايماياستاندارد و اپت

 ياگسترده يهاپژوهشاز به يران، نيا يپروريصنعت آبز

ن يد ايد است توليام .استروش کار  يسازنهيبه يبرا

 به منظورمدون  ياه برنامهيب بتوانند در تهين نوترکيپروتئ

تا  شوداستفاده  VHSروس ياز و يناش يهاکنترل عفونت

جاد شده توسط يا مالحظه قابل ياقتصاد خساراتبتوان از 

 د.کر يجلوگير يمارين بيا
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Septicemia viral disease (VHS) is one of the most important diseases of fish that has recently been 

developed in Iran and has caused severe damage to breeders. In order to identify the possible cause of 

the losses, farmed fish were sampled from epicenter where massive mortalities and economic losses 

had been occurred. Samples were collected from relevant tissues (i.e. liver, kidney, spleen, heart, and 

brain) of rainbow trout with clinical signs of VHS disease. The samples were stored in 70% ethanol, to 

perform RT-PCR. Then, recombinant plasmids were tested for protein expression in E. coli Rosetta 

strain. SDS-PAGE analysis indicated the production of a recombinant protein with an expected 

molecular weight of 61KDa. Thereafter, the recombinant protein was purified by amylose resin and its 

antigenicity was accessed by immunoblotting using a mouse polyclonal serum prepared against MBP 

protein. Positive reaction of the expressed protein with anti-MBP protein indicated that the expressed 

N protein possess antigenic epitopes and could be applied in future immunological studies. 

Keywords: Nucleocapsid Recombinant protein, viral hemorrhagic septicemia (VHS), Rainbow trout. 
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