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چکیده

تشخیص بیماری یک امر حیاتی در تصمیمگیریهای درمانی مناسب است .درگذشته ،تشخیص براساس
جداسازی و شناسایی عامل بیماریزا بود که توسعه آزمونهای سرولوژیکی را در طول زمان درپی داشت.
امروزه ،آزمونهای مولکولی با حساسیت باال مانند واکنش زنجیرهای پلیمراز ( )PCRو انواع آن ،جایگزین
روشهای تشخیصی قدیمیتر شدهاند .مانع اصلی در استفاده از روشهای مبتنی بر  PCRنیاز به ترموسایکلر
است که سیستم تکثیر همدمایی مانند آزمون تکثیر همدمای به واسطه حلقه ( )LAMPیک جایگزین خوب
برای آن است ،LAMP .به واسطه منحصربه فرد بودنش ،تبدیل به یک ابزار تشخیص مولکولی قدرتمند در
دنیا شده است .این روش جدید تکثیر ژن ،اسیدنوکلئیک را با سرعت ،حساسیت ،اختصاصیت و کارایی باال
تکثیر میکند .از ویژگیهای مهم  ،LAMPسادگی دستورالعمل و هزینه پایین انجام آن است .از برجستهترین
ویژگیهای این روش ،فعالیت آنزیمهای  BSTو  BSMپلیمراز با خاصیت جایگزینی رشته است ،که تکثیر
ژن در نمونههای فرآوری نشده را فراهم میسازد .هزینه پایین و کاربردوستی در میان دیگر مزیتهای
 ،LAMPآن را به یک ابزار تشخیصی ایدهآل برای حل مشکالت روش  PCRو امثال آن تبدیل کرده است و
امتیازات برجسته آن در پژوهشهای مختلف ،منجر به تغییراتی در این روش شده است .تا امروز ،انواعی از
آزمونهای  LAMPبرای تشخیص تعداد زیادی از بیماریها از جمله بیماریهای باکتریایی ،قارچی،
ویروسی و انگلی توسعه یافتهاند.
واژههای کلیدی :تشخیص ،تکثیر همدماRT-LAMP ،LAMP ،
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تکثیر همدمای وابسته به حلقه :یک روش نوین برای تکثیر  DNAو RNA

"مجله ایمنی زیستی ،دوره  ،10شماره  ،2تابستان "1396

تکثیر اسیدنوکلئیک یکی از بزرگترین دستاوردهای

پژوهشگران را قادر ساخته تا با سرعت ،حساسیت

قرن  21است .تشخیص دقیق بیماریها کلید درمان

و اختصاصیت باال عوامل بیماریزا را شناسایی
کنند .متاسفانه در این روش ،کارایی تکثیر از نمونه-

موثر ،پیشگیری و دستیابی به پیشآگاهی است .در
طول چند دهه گذشته ،روشهای تشخیصی بر پایه

ای به نمونه دیگر متفاوت است .بازدارندههای

اسیدنوکلئیک برخی از چالشهای پیش روی

تکثیر ،حساسیت به آلودگی و خطای آزمایشی راه

تشخیص بیماریها را محدود نمودهاند .برخی از

استفاده از این روش قدرتمند را دشوار میسازند.

این چالشها در مواجه با تشخیص بیماریهای

همچنین این روش نیاز به دستگاه و مواد گران-

عفونی ناشی از ویروسها و باکتریهای بیماریزا،

قیمت با آشکارسازهای فلورسنت دارد و تنها افراد

زمانبر بودن کشت میکروب و همچنین خطر ابتال

متخصص قادر به استفاده از این روش هستند (10-

به طیف گستردهای از بیماریها در روشهای

 .)8در طی  10سال گذشته ،روش تکثیر همدمای

ایمونوسرولوژیکی است ( .)1، 2روش واکنش

وابسته به حلقه ( Loop-Mediated Isothermal

زنجیرهای پلیمراز ) (PCRکه در دهههای گذشته

 )Amplificationکه به اختصار به آن  LAMPمی-

بسیار مورد توجه دانشمندان علوم زیستی قرار

گویند به علت سادگی ،سرعت ،کارآیی باال و

گرفته است ،روشی سریع و حساس است که می-

اختصاصیت منحصربهفرد ،به طور گستردهای در

تواند تعداد نسخههای اندکی از  DNAرا تا سطحی

آنالیز اسیدنوکلئیک به کار گرفته شده است .در این

که توسط ژل الکتروفورز قابل تشخیص است،

روش از آنزیمهای  BSTیا  BSMپلیمراز و

تکثیر کند .به علت کارایی باال و قدرت زیاد ،PCR

مجموعهای از آغازگرهای اختصاصی ،استفاده می-

این روش در سالهای گذشته به طور گستردهای

شود .تجهیزات گرانقیمت برای دستیابی به دقت

در تشخیص سریع عوامل بیماریزا به کار گرفته

باال ،مورد نیاز نیست و مراحل آن در مقایسه با

شده است (.)3، 4

 PCRمعمولی و  Real-time PCRکمتر است (12

گرچه این روش دارای مزیتهای بسیاری است اما

.)11،

دارای محدودیتهایی است که از آن جمله میتوان

 -2روش LAMP

به استفاده از چرخههای حرارتی زیاد جهت تکثیر

روش  LAMPتکیه بر چرخههای خودکاری دارد

(زمانبر است) ،نیاز به دستگاه ترموسایکلر (گران-

که در آنها رشته  DNAسنتز شده ،به وسیله  BSTیا

قیمت است) و نیاز به روشهای آشکارسازی و

 BSMپلیمراز با فعالیت جایگزینی رشته به طور

تشخیص محصول تکثیریافته (از مواد خطرناکی

مداوم جایگزین و رشته جدید به طور پیوسته سنتز

مانند اتیدوم بروماید استفاده میشود) اشاره نمود

میشود LAMP .روشی ساده ،سریع ،اختصاصی و
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مقدمه

( .)7-5اخیراً استفاده از روش Real-time PCR
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امتیاز آن در اختیار شرکت  Eikenکشور ژاپن است

ثابت گرمخانهگذاری میشوند ،ادامه واکنش طی

( .)9متدولوژی این روش بر پایه استفاده از چهار

مراحلی پیش میرود که شامل دو فاز است .فاز

آغازگر مختلف است که به طور اختصاصی شش

اول ،فاز مقدماتی بوده و در دومین فاز ،واکنش

ناحیه از ژن هدف را شناسایی میکنند و پیشروی

اصلی  LAMPانجام میشود .در این روش از دو

فرآیند واکنش در یک دمای ثابت و پیوسته با

آغازگر داخلی یکی)FIP( Forward Inner Primer

استفاده از واکنش جایگزینی رشته صورت میگیرد

و دیگری  )BIP( Backward Inner Primerو نیز

( .)2تکثیر و شناسایی ژن میتواند تنها در یک

دو آغازگر خارجی یکی Forward Outer Primer

مرحله به وسیله گرمخانهگذاری مخلوط نمونهها،

( )F3و دیگری )B3( Backward Outer Primer

آغازگرها ،آنزیم و اجزای مورد عمل ،در یک دمای

برای انجام واکنش استفاده میشود .در مرحله

ثابت  60تا  65درجه سانتیگراد کامل شود (.)5

نخست واکنش ،هر چهار آغازگر استفاده میشوند

روش  LAMPمیتواند  cDNAرا از روی RNA

اما بعد در طی چرخه اصلی واکنش ،تنها

الگو سنتز کند و  RNAبا این روش تکثیر و

آغازگرهای داخلی برای سنتز  DNAمورد استفاده

تشخیص داده شود که به این روش RT-LAMP

قرار میگیرند .به همین دلیل در واکنش

میگویند .این روش ،مشابه تکثیر  DNAاست با

LAMPغلظت آغازگرهای داخلی همیشه بیشتر از

این تفاوت که آنزیم نسخهبرداری معکوس به

آغازگرهای خارجی درنظر گرفته میشود.

مخلوط واکنش نیز اضافه میشود .واکنش RT-

آغازگرهای داخلی هر یک شامل دو توالی مجزای

 ،LAMPشامل دو واکنش نسخهبرداری معکوس و

متناظر با توالیهای سنس و آنتیسنس در توالی

واکنش  LAMPاست ( .)11با استفاده از مزیت

DNAهدف هستند که یکی برای پرایمینگ

پایداری آنزیم نسخهبرداری معکوس Avian

( )Primingدر مرحله نخست و دیگری برای

 )AMV(myeloblastosis virusدر دماهای باال و

سلفپرایمینگ ( )Self-primingدر مراحل بعدی

بدون کاهش فعالیت آن ،واکنش میتواند در دمای

عمل میکنند ( DNA .)2، 6، 9سنتز شده اولیه،

 65-60درجه سانتیگراد صورت گیرد ( .)13آنزیم

ساختاری ساقه-حلقه ( )stem-loopرا ایجاد میکند

نسخهبرداری معکوس

و واکنش چرخهای با تجمع  109کپی از قطعه

Moloney murine

 )M-MLV(leukemia virusنیز میتواند در روش

هدف در کمتر از یک ساعت همراه است.

 RT-LAMPاستفاده شود اما باید توجه داشت که

محصوالت نهاییDNA ،های ساقه-حلقه با چندین

فعالیت این آنزیم بر خالف آنزیم قبلی ،در دمای

تکرار معکوس از توالی هدف و ساختارهای کلم-

باالتر از  45درجه سانتیگراد از بین میرود (.)14

گل مانند با حلقههای چندگانه هستند (.)11، 13

 - 3مبانی علمی واکنشLAMP

 -4طراحی آغازگرهای LAMP
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مقرون به صرفه برای تکثیر اسیدنوکلئیک است که

وقتی که ژن هدف و مواد واکنشگر در یک دمای
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درون توالی هدف و با استفاده از نرمافزار آنالین

در  LAMPتشخیص مشاهدهای ( Visual

 PrimerExplorerV4صورت میگیرد .دمای ذوب

 )detectionکه مبتنی بر تشخیص به وسیله مشاهده

( ،)Tmپایداری انتهای هر آغازگر ،میزان

است ،روشی سریع و کارا و از خصوصیات

نوکلئوتیدهای گوانین و سیتوزین ( )GCو ساختار

منحصربهفرد روش  LAMPاست .در تشخیص

ثانویه ،چهار فاکتور کلیدی در طراحی آغازگرها

مشاهدهای بوسیله کدورتسنجی (،)Turbidity

هستند .دمای ذوب با استفاده از روش Nearest-

کدورت ناشی از تشکیل رسوب در خالل واکنش

 Neighborتخمین زده میشود .این روش مشخص

است .آنالیزهای شیمیایی و اسپکتروفوتومتری نشان

شده یک روش تخمینی است که مقداری نزدیکتر

دادهاند که رسوب ایجاد شده ،پیروفسفات منیزیم

به مقدار واقعی را نمایش میدهد Tm .محاسبه

است .در واقع هدف استفاده از رسوب ایجاد شده

شده تحت تأثیر شرایط آزمایشی مانند غلظت نمک

برای بنا نهادن یک روش تشخیصی جدید در

و غلظت اولیگو است ،به گونهای که ترجیح داده

واکنش  LAMPبر اساس کدورتسنجی است.

میشود تحت شرایط آزمایشی ثابت (غلظت اولیگو

وجود یا عدم وجود  DNAالگو در نمونه معیاری

 0/1میکرولیتر ،غلظت یون سدیم  50میلیموالر،

برای سنجش تکثیر و اندازهگیری کدورت در

غلظت یون منیزیم  4میلیموالر) محاسبه شود.

مخلوط واکنش است .زمانی که  DNAتکثیر یابد،

انتهای آغازگرها به عنوان نقطه آغاز سنتز  DNAبه

رسوبات در ته تیوب تجمع مییابند که به آسانی با

کار گرفته میشود و دارای میزان معینی از پایداری

چشم قابل مشاهده است و تأییدی بر وجود تکثیر

است .تغییرات انرژی آزاد ) (ΔGبین انرژی آزاد

 DNAهدف است .مزایای این نوع از تشخیص

محصوالت و انرژی آزاد واکنشگر متفاوت است.

مشاهدهای عبارت است از -1 :روشی بسیار ساده

پیشرفت واکنش به سمت تغییر انرژی آزاد )(ΔG

است ،زیرا فقط نیاز به یک مشاهده دارد-2 .

منفی است .اتصال بین آغازگر و ژن هدف یک

روشی سریع است ،زیرا همزمان با انجام واکنش

واکنش متعادل است و واکنش اتصال با یک ΔG

قابل انجام است و به هیچ زمانی جهت تشخیص

کوچکتر پیشرفت میکند .میزان  GCدرحدود بین

نیاز ندارد -3 .از نظر اقتصادی مقرون به صرفه

 40تا  65درصد درنظر گرفته میشود .آغازگرهای

است ،زیرا نیاز به ماده شیمیایی تشخیصی و یا

با میزان  GCبین  50تا  60درصد مطلوبتر هستند.

دستگاهی جهت آشکارسازی ندارد -4 .روشی

برای آغازگر داخلی مهم است که آغازگرها به

ایمن است ،زیرا از مواد شیمیایی مثل رنگهای

گونهای طراحی شوند که تشکیل ساختارهای ثانویه

فلورسانت و یا اتیدیوم بروماید که سمی و برای

ندهند .همچنین برای جلوگیری از تشکیل دایمر،

محیطزیست مضرند جهت آشکارسازی استفاده

اطمینان از مکمل نبودن انتهاهای ´ 3مهم است (9

نمیشود .الماسی و همکارانش موفق شدند با
28
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طراحی آغازگرهای  LAMPبر اساس شش ناحیه

 5.)6،روشهای آشکارسازی محصوالت تکثیریافته
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کربنات کلسیم و تشکیل رسوب پیروفسفات کلسیم

تواند به آسانی بوسیله چشم غیرمسلح زیر دستگاه

به ماندگاری و پایداری کدورت حاصل از واکنش

 UVمشاهده شود ( .)23اضافه کردن مواد

اضافه کنند ( .)15، 16عالوه براین ،استفاده از

فلورسانتی مانند اتیدیومبروماید ( ،)EtBrژلرد

رنگهایی مانند هیدروکسی نفتول بلو (،)HNB

( )gel redو سایبرگرین )SYBRGreen II( IIبه

 GenFinderو فنولرد ( )phenol redنیز به تازگی

تیوبها در پایان واکنش ،روشی دیگر برای تأیید

رواج یافتهاند .تکثیر مثبت به وسیله تغییر رنگ

انجام واکنش است .در این روش مقدار بهینهای از

نمایان میشود .آزمون بر پایه این رنگها ،یک

ماده فلورسانت به تیوب اضافه شده و در زیر نور

مزیت عالی در مقایسه با آزمونهای دیگر دارد و

 UVمشاهده میشود .به علت خطرناک بودن این

آن این است که رنگ قبل از شروع واکنش با نمونه

مواد ،این روش زمانی استفاده میشود که کدورت

مخلوط میشود و نیاز به باز کردن تیوبها برای

حاصل از رسوب پیروفسفات منیزیم دیده نشود

اضافه کردن رنگ نیست و در نتیجه خطر آلودگی

( .)24، 25در  LAMPمیتوان برای مشاهده نتایج،

کاهش مییابد ( .)22-17یکی از راههای تشخیص

محصوالت را الکتروفورز نمود که در این صورت

مشاهدهای استفاده از مواد فلورسنات است .ماده

باندهای روی ژل تک باند نبوده و الگوی نردبانی

فلورسانت کالسئین ( )calceinوقتی به مخلوط

شکلی را تولید میکند؛ زیرا محصوالت تولید شده

واکنش اضافه شود ،با یونهای منیزیم ترکیب شده

دارای اندازههای مختلفی بوده و شامل توالیهای

و مانع از اثر فلورسانت آن میشود .با انجام واکنش

متناوب معکوس و تکراری از توالی موردنظر

و آزاد شدن یونهای پیروفسفات ،این یونها با

هستند (.)2، 9

منیزیم وارد واکنش شده و باعث جدا شدن منیزیم

 -6کاربردهای LAMP

از کالسئین و تولید پیروفسفات منیزیم میشوند .در

کاربردهای این روش نوین روز به روز در حال

نتیجه کالسئین آزاد ،قادر به تشعشع خواهد بود

افزایش است و هر روز گزارشات جدیدی از

( .)2روش دیگر استفاده از پلیمر کاتیونی پلیاتیلن-

استفاده از این روش در زمینههای مختلف منتشر

ایمین ( )PEIاست .در پایان واکنش  LAMPمقدار

میشود .روش  LAMPاولین بار برای تشخیص ژن

بهینهای از  PEIبا وزن مولکولی کم اضافه میشود

 stxA2در سلولهای اشریشاکلی استفاده شد و

که سبب رسوب کمپلکس نامحلول LAMP-

ثابت شد که روش  in situ LAMPسبب آسیب

 amplicon-PEIمیشود .کاوشگرهای

DNA

سلولی کمتر و تصاویر واضحتر در مقایسه با in

برچسبدار شده با محصول  LAMPهیبرید و در

 situ PCRمیشود ( .)26روش  LAMPبه طور

درون رسوب با هم ترکیب میشوند و این رسوب،

موفقیتآمیزی برای تشخیص باکتریهای بیماریزا

فلورسانسی متناظر با الگوهای اسیدنوکلئیک

( ،)1، 3، 25، 27، 28ویروسهای بیماریزا (-31
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استفاده از تغییر رسوب به وجود آمده و استفاده از

تکثیرشده را منتشر میکند .انتشار فلورسانس می-
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 ،)34مایکوپالسما ( ،)37فیتوپالسما ( ،)38ویروئید

(.)9، 10، 15، 44

( )13و مخمر ( )39به کار گرفته شده است .عالوه

آزمون  )LFD( Lateral Flow Dipstickکه با نام

براین ،از این روش در تشخیصات دیگری غیر از

آزمون ایمونوکروماتوگرافی ( )ICSنیز شناخته شده

عوامل بیماریزا مانند تشخیص جهش (،)40

است ،ابزاری ساده برای تشخیص حضور یا عدم

ترکیبات تراریخته ( ،)4، 26( )GMOsتعیین

حضور جزء موردنظر در نمونه است .به طور

جنسیت جنین ( ،)41تشخیص تومور ( )42و

معمول این آزمونها برای تشخیص پزشکی،

مقاومت به دارو و آنتیبیوتیکها در باکتری ()43

آزمایشات خانگی یا کاربردهای آزمایشگاهی

در سالهای گذشته استفاده شده است.

استفاده میشوند .این آزمون شکلی از ایمنیسنجی

 - 7پیشرفتهای روش LAMP

است که نمونه مورد آزمایش در امتداد یک

در طی چند سال گذشته LAMP ،به عنوان یک

سوبسترای جامد از طریق عمل مویینگی جریان

ابزار جدید تکثیر ژن ،در میان پژوهشگران

مییابد .بعد از آن نمونه با یک معرف رنگی مواجه

محبوبیت و عالقه زیادی پیدا کرده است که منجر

میشود که با آن مخلوط شده و سپس از نواحی یا

به تالش مستمر در جهت بهبود کارآیی و برخی

خطوط برخوردی در سوبسترا عبور میکند که با

تحوالت قابل مالحضه شده است .ناگامین و

یک آنتیبادی یا آنتیژن از قبل تیمار شده است

همکارانش ( )Nagamine et al.توانستند با استفاده

( .)45، 46بسته به حضور جز موردنظر در نمونه،

از دو آغازگر دیگر (آغازگرهای حلقوی) عالوه بر

مواد رنگی میتوانند در این نواحی یا خطوط

چهار آغازگر به کار رفته در واکنش ،نقاط شروع

متصل شوند .تمام آزمونها شامل یک خط کنترل

جهت سنتز  DNAرا افزایش دهند و از این طریق

متناسب با نمونه هستند که برای اعتبار نتایج آزمون

زمان شناسایی ژن هدف را کاهش دهند (.)6

استفاده میشود .ظهور دو خط ،نشانه نتیجه مثبت

روش  ،Real-time LAMPترکیبی از دو روش

است ،در حالی که نتیجه منفی تنها خط کنترل را

 LAMPو  Real-timeبرای پایش مقدار کمی

ایجاد میکند .اگر هیچ خطی ظاهر نشود ،آزمون

 DNAدر هر لحظه از واکنش به صورت

باید دوباره تکرار شود (.)47، 48

مانیتورینگ است .آنالیز کمی یا بوسیله اندازهگیری

 Micro-LAMPشکل جدیدی از  LAMPاست که

فلورسانس به دست آمده از رنگ استفاده شده در

از تراشه میکروسیال برای تشخیص آسان و کمیت-

چرخه دمایی و یا به وسیله اندازهگیری کدورت با

سنجی مقدار اسیدنوکلئیک بهره میگیرد .این روش

استفاده از  Real-time turbidimeterانجام می-

تحت شرایط همدما انجام شده و میتوان مقدار

پذیرد .روش اندازهگیری کدورت روشی مؤثر و

کمی ژنهای تکثیر شده را در هر لحظه از زمان

ارزان در مقایسه با روش اندازهگیری فلورسانس

مشاهده نمود (.)49
30
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 ،)29قارچهای بیماریزا ( ،)32، 33پروتوزوآ (-36

است که نیاز به تجهیزات و مواد گران قیمت ندارد

"الماسی ،تکثیر همدمای وابسته به حلقه " ...

هدف آن ساده نمودن و سرعت بخشیدن به کار

میپذیرد که به سبب فعالیت آنزیمهای  BSTو

تشخیص از طریق ترکیب نمودن همه اجزای

 BSMپلیمراز با خاصیت جایگزینی رشته است (،9

واکنش با هم و تبدیل آن به یک کیت به نام کیت

 .)6استفاده از چهار آغازگر اختصاصی شناسایی

لیوفیلیزه  LAMPاست و تنها  DNAالگو یا نمونه

کننده شش ناحیه معین بر روی الگو سبب

به این مخلوط اضافه میشود .این کیتها به

اختصاصیت بسیار باال میشود و با افزودن دو

صورت تجاری برای تشخیص سریع برخی از

آغازگر حلقهای سرعت واکنش افزایش مییابد

بیماریها در دسترس هستند (.)50، 51

( .)11در اینجا نیاز به استفاده از مواد شیمیایی

 ،)eLAMP( Electric LAMPیک دستگاه طراحی

خطرناکی مانند اتیدیوم بروماید نیست و کدورت

شده برای بهبود کارایی آغازگرهای قرارگرفته بر

حاصل از رسوب منیزیم پیروفسفات یا کلسیم

روی ژن هدف در واکنش است که به پژوهشگران

پیروفسفات برای مشاهده انجام واکنش کافی است

کمک میکند تا امکان استفاده از پرایمر موجود را

( .)30محصول تکثیر شده دارای ساختار مرکبی از

برای تکثیر توالیهای مختلف مورد ارزیابی قرار

توالیهای متناوب معکوس و تکراری از توالی

دهند (.)52

هدف است ( RNA .)33نیز میتواند به عنوان

 -8نتیجهگیری

الگو ،با استفاده از این روش تنها با اضافه نمودن

در  LAMPکل واکنش تکثیر تحت شرایط همدما

آنزیم نسخهبرداری معکوس تکثیر شود (.)11 ،26

( 60تا  65درجه سانتیگراد) به شکل پیوسته انجام

روش  LAMPبه علت ویژگیهایی که دارد در

شده که یک حمام آبگرم یا بلوک حرارتی ،میتواند

سطح مزرعهای و آزمایشات صحرایی قابل استفاده

دمای مورد نیاز را فراهم سازد .در اینجا برخالف

است .این روش کمتر تحت تأثیر مواد مهارکننده

 ،PCRهیچ زمانی جهت تغییر دما از دست نمیرود

موجود در نمونه قرار میگیرد ،به گونهای که می

و واکنش در دمای بهینه فعالیت آنزیم به شکل

توان مرحله استخراج  DNAرا در این روش حذف

پیوسته انجام میگیرد ( LAMP .)2قادر است

نموده و مراحل انجام واکنش را کمتر کرد (،18 ،44

 DNAرا با کارایی باال در شرایط همدما بدون اثر

.)4، 10، 16

معنیداری بر روی وجود  DNAغیرهدف تکثیر
کند .این شناسایی با تعداد کپی اندکی قابل انجام
است که از این نظر نسبت به  PCRمعمولی بسیار
برتری دارد .در این روش به واسرشتسازی
اسیدنوکلئیک دو رشتهای به تک رشتهای جهت
شروع واکنش پلیمریزاسیون نیاز نیست .حتی بدون
31
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 ،Lyophilized LAMPروش دیگری است که

واسرشتسازی اولیه ،واکنش به راحتی انجام
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