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چکیده
بيماري لكهسفيد يكي از مهمترين بيماريها در پرورش ميگو ميباشد كه موجب كاهش توليد و خسارت اقتصادي شديدي در
كل دنيا از جمله ايران گرديده است .مرگ و مير ناشي از اين بيماري شديد و بسيار باال و به  %100طي  3-10روز از شروع
بيماري ميرسد .بر اساس آمارهاي جهاني ساالنه در دنيا حدود  300هزار تن ميگو بر اثر اين بيماري تلف ميشود .براي مثال،
در ايران در سال هاي  1395 ،1387,1394 ,1386,1383و  1398شيوع اين بيماري خسارات ميلياردي به توليد كنندگان وارد
كرد .با توجه به اينكه ژن پروتئين ويروسي  VP28يكي از مهمترين پروتئينهاي پوششي ويروس بيماري لكه سفيد و در
چسبيدن و نفوذ به سلولهاي ميگو نقش دارد و از آنجاييكه مهمترين منبع غذايي ميگو در مرحله الروي ميكروجلبک
ميباشد ،ميتواند منبع مناسبي براي ساخت واكسن باشد .در اين تحقيق ژن  VP28به ميكروجلبک انتقال داده شد تا از اين راه
كمكي در جهت توليد واكسن خوراكي براي جلوگيري از بيماري لكهسفيدميگو انجام گيرد .در اين تحقيق نمونههاي ميگو
( )Penaeus indicusمشكوک به بيماري سندروم لكه سفيد از استخرهاي پرورشي آبادان (مهرماه  )1390به آزمايشگاه
مؤسسه واكسن و سرمسازي رازي-شعبه اراک منتقل و  DNAژنوميک ويروس با استفاده از روش پروتئيناز  Kو فنل/كلرفرم
استخراج شد .با طراحي آغازگرهاي اختصاصي ژن  VP28به روش  PCRتكثير و به داخل وكتور  pCAMBIA1304منتقل و
نهايتاً طي فرايند تراواسازي الكتريكي به ميكروجلبک  Chlorella vulgarisكه خود يكي از ميزبانهاي بسيار مناسب انتقال
ژن ميباشد ،منتقل گرديد.
لغات کلیدی :ژن  ،VP28لکه سفید میگو ،میکروجلبک ،کلرالولگاریس ،الکتروپوریشن

*نویسنده مسئول
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مقدمه
در طول سالیان اخیر ،ریزجلبکها کاربردهای گستردهای
در زندگی بشر پیدا کردهاند .این موجودات ،اولین
میکروارگانیسمهای تولیدکننده اکسیژن در سطح کره
زمین بودهاند .دستهای از ریزجلبکها با تثبیت نیتروژن،
شکل قابل استفاده این عنصر را (به صورت آمونیوم و
نیترات) در اختیار گیاهان قرار میدهند .گونههای
ریزجلبکی متعددی مانند اسپیرولینا و جلبکهایی مثل
پورفیرا نقش عمدهای در تأمین غذای سایر جانداران ایفاء
میکنند .عالوهبراین ،ترکیبات ارزشمند و دارای خواص
دارویی تولیدی از این موجودات فتوسنتز کننده ،عالقه
محققین را برای یافتن ترکیبات جدید با خواص و
قابلیتهای مفید افزایش داده است ( Cardozo et al.,
2007; Yang et al., 2016; Kiataramgul et al.,

.)2020
از سویی ،ریزجلبکها را میتوان به عنوان گیاهانی
میکروسکوپی در نظر گرفت و از آنها جهت تولید
پروتئینهای نوترکیب مانند گیاهان تراریخته بهره جست.
با این مزیت که اوالً کشت ریزجلبکها بسیار راحتتر است
و با هزینه کمتری صورت میگیرد ،ثانیاًًً در مواردی که
گیاهان بهراحتی قادر به رشد نیستند (زمینهای شور)،
ریزجلبکها بهخوبی رشد میکنند ( Cardozo et al.,
.)2007, Yang et al., 2016; Daliry et al., 2017
ویروس عامل لکه سفید میگو دارای  9ساختمان پروتئینی
است که تا بهحال شناسائی شدهاند و براساس اندازه آنها
روی  SDS-PAGEتعیین گردیدهاند .پروتئینهای
ویروسی  (VP)1شامل  VP281 ،VP28،VP22 ،VP19و
 VP466در پوشش ویروس قرار دارند درحالیکه ،VP15
 VP26 ،VP24و  VP35در نوکلئوکپسید ویروس قرار
گرفتهاند .ترجمه ژنهای  WSSVمشخص نموده است که
ژنهای پروتئینهای ویروسی ،شامل ،VP24 ،VP26 ،VP28
 VP19و VP 15هنگام ایجاد بیماری با تأخیر ظاهر شده
درحالیکه آنزیم ردکتاز ریبونوکلئو اسیدها زودتر از این
ژنها ظاهر میشوند .به دنبال آن سایر ژنها شبیه
ریبونوکلئوتید ریدکتاز ،پروتئینهای شبیه کالژن و
Viral Proteins
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پروتئین کینازها شناسائی و مطالعه گردیدهاند.
پروتئینهای  VP26 ،VP28و  VP24ممکن است با تکرار
ژنها رشد و تکثیر یابند .همه اینها بهوسیله ORFS
رمزگذاری شده و به طور تقریبی اندازه آنها حدود 206
اسید آمینه برآورد گردیده است .مطالعات بعدی نشان داده
است که  VP28که مهمترین پروتئین پوشش ویروس
میباشند ،نقش کلیدی در عفونت سیستمی بیماری
لکهسفید در میگو داشته و مشاهده شده است که پروتئین
 VP28در چسبیدن و نفوذ به سلولهای میگو نقش دارد
(.)Soltani et al., 2006; Kiataramgul et al., 2020
با توجه به اینکه ژن پروتئین ویروسی  VP28یکی از
مهمترین پروتئینهای پوششی ویروس بیماری لکه سفید
میگو میباشد و از آنجاییکه مهمترین منبع غذایی میگو
در مرحله الروی میکروجلبک میباشد و بیشترین درصد
مرگ و میر بیماری لکه سفید در مرحله الروی اتفاق
میافتد ( ،)Yi et al., 2004; Du et al., 2006در این
تحقیق ژن  VP28به میکروجلبک انتقال داده شد تا از
این راه ،کمکی در جهت تولید واکسن خوراکی برای
جلوگیری از بیماری لکه سفید میگو انجام گیرد.
مواد و روش کار
تهیه میگوهای آلوده به بیماری لکه سفید و
استخراج DNA
نمونههای میگو ( )Penaeus indicusمشکوک به بیماری
سندروم لکه سفید و دارای عالمت بیماری از استخرهای
پرورشی آبادان (مهر ماه  )1390جهت انجام این تحقیق به
مؤسسه واکسن و سرمسازی رازی-شعبه اراک منتقل
شدند DNA .ژنومیک ویروس با استفاده از روش پروتئیناز
 Kو فنل/کلرفرم استخراج و مورد ارزیابی قرار گرفت.
طراحی آغازگر برای ژن Vp28

با استفاده از توالی ژن  Vp28موجود در بانک ژن
( )http://web.expasy.org/translateو نرم افزار
( ،)primer primerآغازگرهای رفت و برگشت بهترتیب
زیر طراحی و از طریق شرکت تکاپو زیست سفارش ساخت
داده شد بهطوریکه آغازگرها به ترتیب دارای ترادف الزم
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برای شناسایی و برش با آنزیمهای  BamHІو

 EcoRIباشند.

5’-ATAGGATCCAGGATGGATCTTTCTTTCACT-3’ :Forward
5’-ATAGAATTCTTACTCGGTCTCAGTGCCA-3’ :Reverse
 PCRجهت تکثیر ژن Vp28

برای تکثیر ژن  vp28واکنش  PCRدر حجم  25 µlو بر
نامه  35سیکل با دمای دناتور  29به مدت  60ثانیه،
آنالینگ (اتصال)  57درجه سانتیگراد و دمای  72درجه
سانتیگراد به مدت  10دقیقه تکمیل پلیمریزاسیون انجام
و روی ژل آگارز  1/2درصد الکتروفورز گردید.

( FastDigestشرکت فرمنتاز) استفاده ومطابق
دستوالعمل و بعد از ورتکس کوتاه ،مخلوط واکنش در 37
درجه سانتیگراد به مدت  5دقیقه آنکوبه شد .در پایان،
واکنش در دمای  ۸0درجه سانتیگراد به مدت  10دقیقه
متوقف شد.
مراحل واکنش اتصال )(Ligation

همسانه سازی ژن در پالسمید pTZ57R/T

ژن  Vp28حاوی سایتهای برشی در طرفین با آنزیمهای
مرتبط هضم و تخلیص گردید و نهایتا با آنزیم T4DNA
 ligaseشرکت فرمنتاز ) (Fermentasدر وکتور
 pTZ57R/Tبر اساس پروتکل شرکت سازنده کلون و در
دمای  ۴درجه سانتیگراد به مدت یک شبانهروز گرما
گذاری انجام گردید .انتقال ژن به وکتور  pTZ57R/Tبه
علت داشتن یک مخزن برای تکثیر ژن  VP28و بررسی
کارکرد صحیح جایگاههای آنزیمهای برشی طراحیشده بر
آغازگرها انجام شد .سپس وکتور نوترکیب شده به باکتری
 DH5αمستعد شده به روش شوک حرارتی منتقل شد.
جهت تأیید انتقال وکتور نوترکیب به باکتری ،از کلنیهای
سفید رشد کرده آزمایش  PCRصورت گرفت.
ساخت سازهی پالسمیدی به منظور انتقال ژن Vp28
به میکروجلبکChlorella vulgaris

ژن  Vp28ابتدا از روی وکتور  pTZ57R/Tتکثیر شده در
باکتری  DH5αبا استفاده از آنزیمهای برشی منطبق ،به
پالسمید  pBI121انتقال داده شد و سپس ژن مورد نظر
به همراه پروموتور (آغاز گر) و ترمیناتور (پایان دهنده)
موجود در پالسمید  pBI121به جایگاه کلون پالسمید
 pCAMBIA1304انتقال داده شد .برای هضم آنزیمی
محصوالت ( PCRخالص شده از روی ژل) و ناقل
 pBI121از آنزیمهای برشی  BamH1و Sac1

مخلوط اتصال بر اساس جدول  1تهیه و عمل اتصال در
دمای  22درجه سانتیگراد به مدت  1ساعت انجام شد و
محصول به مدت یک شب در یخچال ( ۴درجه
سانتیگراد) قرار داده شد .محصول اتصال با روش شوک
حرارتی ( )Sambrook et al., 1989به سلولهای مستعد
 E. coliسویه  DH5منتقل و در محیط مناسب و حاوی
کانامایسین کشت داده شد .برای تأیید مولکولی نوترکیب
بودن باکتری Colony PCR ،و واکنش هضم آنزیمی با
آنزیمهای برشی  XbaIو  SacIصورت گرفت.
جدول  :1واکنش اتصال قطعه  Vp28به ناقل pBI121
Table 1: Ligation reaction of Vp28 fragment into
pBI121 vector

حجم

اجزای واکنش

6µl
7µl
3 µl
0/5 µl
12/5 µl
1µl
30 µl

ناقل
محصول هضم آنزیمی PCR
بافر اتصال (×)10
ATP
ddH2O

 DNA T4لیگاز ()2u/µl
حجم کل

انتقال سازه  pBI121دارای ژن  Vp28به پالسمید
pCAMBIA1304

برای انتقال قسمتی از پالسمید  pBI121حاوی ژن
 Vp28به پالسمید  pCAMBIA1304ابتدا هر دو
پالسمید با دو آنزیم  HindIIIو  EcoRIو مطابق جدول 2
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و در دمای  37درجه سانتیگراد به مدت  5دقیقه برش داده
شد .محصول واکنش الکتروفورز و سپس پالسمید برش
خورده  pCAMBIA1304و قطعه  pBI121حاوی ژن
 Vp28متصل به پروموتور (آغاز گر)  CaMV 35Sاز روی
ژل جداسازی و تخلیص گردید .قطعات تخلیص شده از ژل
مطابق جدول  3و در دمای  22درجه سانتیگراد به مدت 1
ساعت به همدیگر اتصال داده شد .محصول اتصال جهت
انتقال به سلولهای میکروجلبک کلرالولگاریس استفاده شد.
پالسمید نوترکیب به دو صورت حلقوی و خطی جهت
انتقال به میکروجلبک آماده گردید.
جدول  :2ترکیب و مقدار واکنشگرها برای هضم آنزیمی
پالسمید  pBI121دارای ژن  Vp28و پالسمید
pCAMBIA1304
Table 2: Composition and reagents for enzymatic
digestion of plasmid pBI121 bearing Vp28 gene and
plasmid pCAMBIA1304

حجم
6 µl
2µl
1µl
1µl
تا حجم10µl

اجزای واکنش
پالسمید  pBI121دارای ژن  Vp28یا
پالسمید pCAMBIA1304
بافر آنزیم برشی (×)10
آنزیم Hin dΙΙΙ
آنزیم Eco RΙ
ddH2O

جدول  :3واکنش اتصال قطعه  Vp28به ناقل pCAMBIA1304
Table 3: Ligation reaction of Vp28 fragment into
pCAMBIA1304 vector

حجم

اجزای واکنش

6µl

پالسمید pCAMBIA1304

7µl
2 µl
0/5 µl
تا حجم3/5 µl
1µl
20 µl

قطعه ژن به همراه پروموتور و
ترمیناتور
بافر اتصال (×)10
ATP
ddH2O

 DNA T4لیگاز ()2u/µl
حجم کل

آماده سازی میکرو جلبک برای انتقال ژن با روش
تراواسازی الکتریکی
در این تحقیق از میکرو جلبک  Chlorella vulgarisبه
عنوان میکروجلبک یوکاریوتی در محیط کشت مایع و
جامد زاروک ( )Zarrouk`s mediumاستفاده شد
( .)Borowitzka, 1999رشد جلبک کلرال در دمای 25
درجه سانتیگراد و با شدت نور  ۸200لوکس ( 16ساعت
روشنایی ۸ ،ساعت تاریکی) و با تکان  200دور در دقیقه
به شرح ذیل انجام گرفت:
 .1نمونه میکرو جلبکها با دور  ۴500gدر  10دقیقه
سانتریفیوژ شد.
 .2محلول رویی دور ریخته شده و بر رسوب حاصل ۴0
میلیلیتر آب استریل ریخته شد.
 .3نمونه مطابق مرحله  1سانتریفیوژ شد.
 .4مرحله شستشو  2بار انجام شد تا کلیه نمکها حذف
شود و در عملکرد دستگاه الکترپوریت اختالل ایجاد
نکند .نمونهها به همراه پالسمیدهای خطی و حلقوی
در کووتهای الکترپوریت ریخته شد .نمونهها شامل:
 ۸00میکرو لیتر کلرال  2 +میکرو لیتر پالسمید
حلقوی و  ۸00میکرو لیتر کلرال  20 +میکرو لیتر
پالسمید خطی اماده بود و با ولتاژ حدود  1710به
مدت  ۴ثانیه الکتروپورت شد.
 .5نمونهها بعد از تراواسازی الکتریکی روی یخ قرار داده
شدند.
 .6از هر نمونه مقدار  270میکرو لیتر به داخل 25
میلیلیتر از محیط کشت زاروک مایع انتقال داده شد
(از هر نمونه  3تکرار ،کل نمونهها  12نمونه).
 .7نمونهها طبق شرایط رشد میکرو جلبک به مدت 2۴
ساعت کشت داده شد.
انتخاب و رشد میکرو جلبکهای ترنسفورم شده
میکرو جلبک  Chlorella vulgarisبعد از تراواسازی
الکتریکی در محیط کشت زاروک و شرایط رشدی مذکور
حاوی آنتی بیوتیک هاگرومایسین 1انتقال داده شد.
 DNAنمونههای کلرال و طبق روش ذکرشده استخراج
Hygromycin
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گردید و به وسیله  PCRصحت تراریخته شدن نمونهها
اثبات شد.
نتایج
تکثیر ژن کد کننده  VP28بوسیله  PCRو پرایمر های
اختصاصی انجام و طول ژن حدود  615bpروی ژل آگارز
نشان داده شده است (شکل .)1

 Colony PCRو هضم آنزیمی برای مشاهده ژن  Vp28به
همراه پروموتور و ترمیناتورصورت گرفت .با توجه به شکل
 3در  Colony PCRقطعه  615 bpژن مورد نظر
مشاهده و تأیید شد.

شکل  :2هضم پالسمید  pBI121به منظور خروج ژن  GUSو
توالی همراه آن بین دو آنزیم  SacΙو  BamHΙبه طول bp

 .1894چاهکهای  2و  -3هضم پالسمید  pBI121به منظور
خروج ژن  GUSو توالی همراه آن بین دو آنزیم  SacΙو
 BamHΙبه طول  ،1894 bpچاهک 1Kbp DNA Ladder- 1

شکل  :1تکثیر ژن  Vp28با استفاده از آغازگرهای اختصاصی
روی ژل آگارز  1/2درصد و لدر 1kb
Figure 1: Amplification of Vp28 gene using specific
primers on 1.2% agarose gel,Ladder 1kb

ساخت پالسمید  pBI121نوترکیب حاوی ژن Vp28

با هضم پالسمید  pBI121با دو آنزیم برشی  SacIو
 BamHIقطعه مربوط به ژن  )bp1۸9۴( GUSحذف
گردید (شکل .)2
سپس قطعه ژن  Vp28هضم شده با دو آنزیم SacIو
 BamHIبه درون پالسمید  pBI121منتقل و برای تایید
انتقال ژن به پالسمید از کلونیهای مقاوم رشد کرده

Figure 2: Digestion of plasmid pBI121 , removing the
GUS gene and its accompanying sequence between
two enzymes SacΙ and BamHΙ with a length of 1894
bp; LaneS 2 and 3 digestion of pBI121 plasmid ,
extracting the GUS gene and its accompanying
sequence between two enzymes SacΙ and BamHΙ with
a length of 1894 bp, Lane 1 DNA Ladder 1Kbp

هضم آنزیمی قطعه ژنی  Vp28داخل  pBI121به
همراه پروموتور و ترمیناتور 35S
جهت تایید وجود قطعه ژن در پالسمید  ،pBI121هضم
آنزیمی با آنزیمهای  Hin dΙΙΙو  Eco RΙصورت گرفت.
قطعه ژن  Vp28به همراه پروموتور  35Sو ترمیناتور از
پالسمید  pBI121به اندازه  152۴bpجدا و بر ژل اگاروز
مشاهده گردید (شکل .)۴
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شکل  PCR Colony :3از باکتریهای ترنسفورم شده حاوی
پالسمید  pBI121دارای ژن  Vp28به طول  .615 bpچاهک -1

شکل  :4هضم آنزیمی قطعه ژنی  Vp28داخل  pBI121به
همراه پروموتور و ترمیناتور  .35Sچاهکهای  2و  -3هضم
آنزیمی قطعه ژنی  Vp28داخل  pBI121به همراه پروموتور و

کنترل مثبت ،چاهکهای  2و  -3کلنی مثبت داری ژن .Vp28

ترمیناتور  35Sو مشاهده قطعه  ،1524 bpچاهک DNA -1

Figure 3: Colony PCR of transformed bacteria
containing plasmid pBI121 bearing Vp28 gene with a
length of 615 bp, Lane 1 positive control, Lanes 2 and
3 positive colony containing Vp28 gene. (DNA Ladder
)1Kbp, Fermentase Company

Ladder 1Kbp
Figure 4: Enzymatic digestion of Vp28 gene fragment
inside pBI121 along with S35 promoter and
terminator; Lanes 2 and 3 Enzymatic digestion of
Vp28 gene fragment inside pBI121 along with S35
promoter and terminator and observation of 1524 bp
fragment. Lane 1 DNA Ladder 1Kbp

( DNA Ladder,1Kbpشرکت )fermentase

از

تأیید کلونیهای نوترکیب
 pCAMBIA1304دارای ژن Vp28
قطعه ژن  Vp28به همراه پروموتور و ترمیناتور خارج شده
از پالسمید  pBI121به درون پالسمید
 pCAMBIA1304منتقل گردید و برای آزمون صحت
انتقال ژن به پالسمید از کلونیهای مقاوم رشد کرده به
روش  Colony PCRاز ژن  Vp28و هضم با آنزیمهای
برشی برای مشاهده ژن  Vp28به همراه پروموتور و
ترمیناتورت است؛ شدند .در نتیجه  Colony PCRقطعه
 615 bpمربوط به ژن VP28تکثیر وهمچنین در روش
هضم آنزیمی با آنزیمهای  Hin dΙΙΙو  ،Eco RΙژن Vp28
به همراه پروموتور و ترمیناتور به طول  152۴ bpجدا و بر
ژل آگارز مشاهده شد (شکلهای  5و .)6
6۴

پالسمید

 PCRژن  GUSو  Hygromycinاز DNA

استخراجشده میکروجلبکهای تراریخت
استخراج  DNAاز میکروجلبکهای نوترکیب یا تراریخت
بهوسیله پالسمید  pCAMBIA1304که دارای ژن
 ،Vp28ژن  GUSو  Hygromycinدر داخل این پالسمید
میباشد ،انجام شد .شکل  7نشان میدهد که  PCRبا ژن
 GUSو  Hygromycinاز  DNAاستخراج شده از کلرال
ولگاریس ( )Chlorella vulgarisتراریخت شده بهوسیله
تراواسازی الکتریکی با پالسمید حلقوی نشاندهنده وجود
ژن  GUSو  Hygromycinدر نمونههای تراریخت
میباشد.
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شکل  Colony PCR :5از باکتریهای ترنسفورم شده حاوی

شکل  :6هضم آنزیمی پالسمید  pCAMBIA1304با آنزیمهای

پالسمید  pCAMBIA1304دارای ژن  Vp28به طول bp

 Hin dΙΙΙو  .Eco RΙچاهک  -2هضم آنزیمی قطعه ژنی Vp28

 .615چاهکهای  3 ،2و  -4کلنی مثبت داری ژن ،Vp28

داخل  pCAMBIA1304به همراه پروموتور و ترمیناتور  35Sو

چاهک DNA Ladder1Kbp -1

مشاهده قطعه  ،1524 bpچاهک DNA Ladder 1Kbp -1

Figure 5: Colony PCR from transformed bacteria
containing plasmid pCAMBIA1304 bearing Vp28
gene with 615 bp length; Lanes 2, 3 and 4 Vp28 gene
positive colony, Lane 1 DNA Ladder 1Kbp

Figure 6: Enzymatic digestion of plasmid
;pCAMBIA1304 using Hind ΙΙΙ and EcoRΙ enzymes
Lane 2 digestion of Vp28 gene fragment(1524bp) inside
pCAMBIA1304 along with S35 promoter and
terminator, Lane 1 DNA Ladder 1Kbp

بررسی و تأیید میکروجلبکهای تراریخت با RT-
PCR

میکروجلبکهای بالقوه تراریخت انتخاب شده در مرحله
قبل با روشهای مولکولی مورد مطالعه قرار گرفته و ادغام
ژن انتقالی مربوطه در ژنوم میکروجلبک تأیید گردید .پس
از ساخت  ،cDNAواکنش  RT- PCRبرای تأیید حضور
قطعات ژنی  Vp28درمیکروجلبکهای بالقوه تراریخت ،با
آغازگر تخصصی ژن  ،Vp28انجام شد .نتایج بهدستآمده

نشان داد که میکروجلبکهای تراریخت مورد مطالعه
دارای باند مربوط به ژن  Vp28بودند .در شکل RT- ۸
 Chlorella vulgaris PCRتراریخت شده بهوسیله
تراواسازی الکتریکی با پالسمید خطی و حلقوی نشان
دهنده وجود ژن  Vp28در نمونههای تراریخت بهجز نمونه
 Chlorella vulgarisتراریخت شده بهوسیله تراواسازی
الکتریکی با پالسمید خطی میباشد.
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 از پالسمیدHygromycin  کنترل مثبت ژن-1  چاهک. استخراجشده میکروجلبکهای تراریختDNA  ازHygromycin  وGUS  ژنPCR :7 شکل
، از نمونه کلرال شاهدHygromycin کنترل منفی ژن-3  چاهک،pCAMBIA1304  از پالسمیدGUS  کنترل مثبت ژن-2  چاهک، pCAMBIA1304
) تراریختChlorella vulgaris(  از نمونه کلرال ولگاریسHygromycin -9  و7 ،5  چاهکهای، از نمونه کلرال شاهدGUS  کنترل منفی ژن-4 چاهک
DNA ،  از نمونه کلرال ولگاریس تراریخت شده با تراواسازی الکتریکیGUS -8  و10 ،6  چاهکهای،شده با تراواسازی الکتریکی با پالسمید حلقوی

 درصد1/2  بر ژل آگارزLadder Mix
Figure 7: PCR of GUS and Hygromycin gene from extracted DNA of transgenic microalgae; Lane 1 Positive control of Hygromycin
gene from plasmid pCAMBIA1304, Lane 2 Positive control of GUS gene from plasmid pCAMBIA1304, Lane 3 Negative control of
Hygromycin gene from control sampl, Lane 4 Negative control of GUS gene from control sample, Lanes 5,7, and 9 Hygromycin from
sample of Chlorella vulgaris transformed by electroporation, Lanes 6,10, and 8 GUS circular plasmid from Chlorella vulgaris
sample transformed by electroporation, DNA Ladder Mix on 1.2% agarose gel

 کنترل منفی نمونه-3  چاهک،Vp28  کنترل مثبت ژن-2  چاهک. سنتز شده از میکروجلبکهای تراریختcDNA  ازVp28  ژنRT-PCR :8 شکل
 کلرال تراریخت با تراواسازی الکتریکی با پالسمید خطی-5  چاهک،کلرال تراریخت بهوسیله تراواسازی الکتریکی با پالسمید حلقوی-4  چاهک،شاهد
DNA -9  و1  چاهکهای، کلرال تراریخت با تراواسازی الکتریکی با پالسمید حلقوی-6  و8 ،7  چاهکهای،)(نشاندهنده عدم وجود ژن مربوطه

 درصد اگارز1/2  بر ژلLadder Mix
Figure 8: RT-PCR of Vp28 gene from cDNA synthesized from transgenic microalgae; Lane 2 Positive control of Vp28 gene, Lane 3
Negative control of the control sample, Lane 4 Chlorella transformed by electroporation with circular plasmid 5 Chlorella
transformed by electroporation with linear plasmid (indicating the absence of the relevant gene); Lnaes 7, 8 and 6 Chlorella
transformed by electroporation with circular plasmid; Lane 1 and 9 DNA Ladder Mix on 1.2% agarose gel
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بحث
تولید فرآوردههای مختلف از ویروسهای بیماریزا خطر
انتقال و انتشار ویروس در محیط ،و آلوده شدن محصوالت
تولیدی را بهدنبال دارد .بنابراین ،امروزه برای تولید
فرآوردههایی از این ویروسها بیشتر از روشهای
زیستفناوری استفاده میگردد .به همین منظور در
سالهای اخیر تالش برای جداسازی ،بیان ژنهای مختلف
این ویروس و تخلیص این پروتئینها آغاز شد .اقدامات
مهم و اساسی در این زمینه صورت گرفت و توالیهای
متفاوتی از این ژن تکثیر و بررسی شده است .تمامی این
تالشها مبنی بر بیان این پروتئین و بررسی در خصوص
آنتی ژنیسیته (خاصیت آنتی ژنی) آن ،نشاندهنده یکسان
و مشترک بودن نتایج حاصل از تحقیقات بوده و بیانگر باال
بودن آنتی ژنیسیته پروتئین حاصل از بیان ژن Vp28
میباشد (.)Kiataramgul et al., 2020
در تحقیق حاضر ژن  Vp28با منشأ ویروسی انتخاب
گردید .به منظور بررسی امکان ایجاد مقاومت در جلبک در
اثر بیان ژن  ،Vp28ناحیه کدکننده این ژن تحت کنترل
پروموتر  35Sبه میکروجلبک  C. vulgarisکه خود یکی
از میزبانهای مناسب برای مهندسی و انتقال ژن میباشد،
منتقل شد ( .)Yang et al., 2016جهت تراریختهسازی
 C. vulgarisاز وکتور (حامل) دوتایی
 pCAMBIA1304واجد توالی ژنی  Vp28استفاده شد.
این فرضیه که این پروتئینها می توانند آنتیژن مناسبی
جهت تشخیص ملکولی باشند یا به صورت نوترکیب در
ساخت واکسن برای جلوگیری از بیماری لکه سفید ایجاد
شده بهوسیله گونههای مختلف این ویروس بهکار بروند،
اهمیت بررسی در این زمینه را آشکار نموده است
(،)200۴
همکاران
و
Chaisvisuthangkura
 Namikoshiو همکاران ( Makesh ،)200۴و همکاران
( Caipang ،)2006و  )2013( Fagutaoو van Hulten
و همکاران ( )2001از بین  ORF 1۸1غیرهمپوشان5 ،
ژن مهم ( )Vp15, Vp19, Vp24, Vp26, Vp28دخیل در
ایجاد بیماری بهوسیله ویروس را شناسایی کردند .در
تحقیقات بعدی ژن  Vp28به عنوان مهمترین ژن در
فرآیند بیماریزایی بیماری لکه سفید میگو معرفی گردید.
 Yiو همکاران ( )200۴و  Tangو همکاران ( )2007نشان

دادند که ژن  Vp28دارای خاصیت آنتی ژنسیتیکی باالیی
در بیماری لکه سفید است.
 Jhaو همکاران ( )2006و  Witteveldtو همکاران
( )2006توانستند ژن  Vp28را در باکتری  E. coliبیان
کنند Du .و همکاران ( )2006توانستند این ژن را در
سلولهای حشرات بیان کنند Jha .و همکاران ()2007
توانستند ژن  Vp28را در سلولهای مخمر بیان کنند.
پروتئینهای بیان شده در سیستمهای پروکاریوت و
یوکاریوت تفاوت ساختاری و عملکردی نشان نمیداد .این
بیانگر نداشتن پیوندهای گلیکوزیدی و نبودن تغییرات
پس از ترجمه زیاد در پروتئینهای بیان شده از ژن Vp28
میباشد Witteveldt .و همکاران ( )2006نشان دادند
مقدار پروتئین مورد نیاز برای تحریک سیستم ایمنی میگو
به عنوان واکسن  ۴میکروگرم از این پروتئین در یک
میگوی بالغ می باشد و نتایج این بررسی نشان داد پس از
استفاده از واکسن قبل از شروع بیماری 65 ،درصد و در 2
روز اول آلودگی باعث جلوگیری از  33درصد تلفات
میشود Du .و همکاران ( )2006نشان دادند استفاده از
پروتئین بیان شده از  E. coliو سلولهای حشرات به
عنوان واکسن ،اثرات معنیداری در جلوگیری از بیماری
لکه سفید میگو دارد.
اخیراً نیز تحقیقات زیادی انجام شده است که نشان
میدهند ،همچنان پروتیِئن نوترکیب  Vp28میتواند به
عنوان یکی از روشهای کنترلی و موثر در مهار ویروس
 WSSاستفاده گردد ( Taengchaiyaphum et al.,
.)2017; Dyo and Purton, 2018, Ma et al., 2020
نویسنده امیدوار است در آینده نزدیک با استفاده از
ساختار ژنتیکی حاوی ژن  vp28حاصل در این تحقیق،
بتواند در آزمایشهای تکمیلی  in-vivoنقش موثری در
کنترل بیماری لکه سفید ایفاء نماید.
در این پژوهش ژن کد کننده  VP28ویروس عامل لکه
سفید میگو ،به طور کامل در میکرو جلبک C. vulgaris
منتقل شد و با توجه به میزان گالیکوزیلیش
(گلیکوزالسیون) پایین ژن ،احتماالً این جلبک نوترکیب
میتواند کاندیدای مناسبی برای بیان و ایجاد مصونیت
علیه ویروس لکه سفید در میگو به صورت خوراکی باشد.
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Abstract
White spot disease (WSD) is one of the most important diseases in shrimp farming, which has
caused a decrease in production and severe economic damage all over the world, including
Iran. Mortality caused by this severe disease is very high and reaches 100% within 3 to 10
days from the onset of the disease. According to global statistics, about 300,000 tons of
shrimp are lost due to this disease every year in the world. For example, within the years
2004, 2006, 2007, 2015, 2016 and 2019, the outbreak of this disease caused millions of dollar
losses to the producers in Iran. Since the VP28 viral protein gene is one of the most important
white spot disease virus envelope proteins and plays a role in sticking to and penetrating
shrimp cells, and since microalgae is the most important source of food for shrimp in the
larval stage, So it can be a suitable host for making a vaccine. So in this study, samples of
shrimp (Penaeus indicus) suspected of white spot disease from Abadan (Khuzestan province)
breeding ponds were transferred to the laboratory of Razi Vaccine and Serum Institute of
Arak branch and the genomic DNA of the virus was extracted using proteinase K and
phenol/chloroform methods. The VP28 gene was proliferated by PCR method, inserted into
pCAMBIA1304 vector and finally transferred to Chlorella vulgaris microalgae using
electroporation method.
Keywords: VP28, white spot, Microalgae, Chlorella vulgaris, Electroporation

*

Corresponding author

