کاربردهای روش  LAMPدر تشخیصهای بالینی
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زهرا کبردوست پبریسی ،1نسیم قرببنمهر ،*2ریحبنه رمضبنی

 -1دانشجوی کبرشنبسی ارشذ رشته بیوتکنولوشی دانشگبه السهرا (س) ،تهران
 -2عضو هیئت علمی دانشگبه السهرا (س) ،تهران

چکیذه
ثشسػی کبسثشدّبی سٍؽ  LAMPدس تـخیق صٍدٌّگبم ٍ دلیك ػَاهل ثیوبسیضا اػت .تکٌیک (loop-mediated isothermal

)LAMP amplification؛ سٍؽ تکثیش اػیذ ًَکلئیک اػت کِ ثِ دلیل ٍیظگیْبی خبكؾ هَسد تَخِ هحممبى لشاسگشفتِ اػت .طشاحی
خبف ػبلِ  -حلمِ پشایوشّبٍ ،یظگی  strand displacementآًضین  ٍ Bst DNA Polymeraseاػتفبدُ اص سًگّبی ٍاکٌؾ دٌّذُ ثب
 DNAایي سٍؽ سا اص تدْیضات تشهَػبیکلش ٍ الکتشٍفَسص ثی ًیبص ًوَدُ اػت .دلت تـخیق ثبالی ایي سٍؽ ٍ ٍیظگیْبی ًبهجشدُ
ثبػث ثشتشی آى ثِ تکٌیک  PCRؿذُ ٍآى سا یک اًتخبة هٌبػت ثشای آصهبیـگبُّبی فبلذ تدْیضات ،دس هٌبطك هحشٍم ٍ دس ؿشایط
ثحشاى ًوَدُ اػت .اخیشاً هطبلؼبت ثؼیبسی دس صهیٌِ کبسثشد ایي سٍؽ دس تـخیق اًَاع ثیوبسیّب كَست گشفتِ ٍ دس حبل اًدبم اػت.
ّذف ایي هطبلؼِ ثشسػی تحمیمبت اًدبم ؿذُ دسساػتبی کبسثشد ایي سٍؽ دس تـخیق ثبلیٌی ،یبفتي خالء هَخَد ثشای طشاحی هطبلؼبت
آیٌذُ ٍ اهکبى کبسثشدی کشدى آى دس کـَس ثَد .هطبلؼِ حبضش ًـبى داد کِ اص ػبل  3122هطبلؼبت ثؼیبسی دسساػتبی کبسثشد ایي سٍؽ
دس هَاسد صیش كَست گشفتِ اػت; -2تـخیق ثبکتشیّبی گشم هٌفی ٍ گشم هثجت  -3تـخیق ٍیشٍعّبی داسای -4 DNA ٍ RNA
تـخیق هیکشٍاسگبًیؼنّبی لبسچی  -5تـخیق اًگلّبی ثیوبسیضا هبًٌذ تشیپبًضٍهب ٍ پالػوَدیَم  -6تـخیق هبیکَپالػوبّب -7
تـخیق  DNAاكالح ؿذُی ّ GMOب  -8تـخیق تَهَسّب ٍ هتبػتبص اص ًوًَِ ثیَپؼی ثیوبساى .ثب تَخِ ثِ یبفتِّبی هطبلؼِ حبضش ایي
سٍؽ لبثلیت تـخیق طیف ٍػیؼی اص ػَاهل ثیوبسیضا سا داؿتِ ٍ ثِ ًظش هیسػذ کِ دس آیٌذُ ًضدیک ثتَاًذ دس آصهبیـگبُّبی تـخیق
طجی ثِ ػٌَاى یک سٍؽ سایح هَسد اػتفبدُ لشاس گیشد.

کلمبت کلیذی ،LAMP :تکثیش ّوذهب ،کبسثشدّب ،ػَاهل ثیوبسی صا
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مقذمه
تعریف ) LAMP (Loop-mediated isothermal AMPlificationتکثیر همذمب به واسطه حلقه
یک سٍؽ ًؼجتبً خذیذ ثشای تکثیش DNAثب اختلبكیت ،حؼبػیت ٍ ػشػت ثبال هیثبؿذ کِ دس ؿشایط ّوذهب اًدبم هیگیشد.

دسایي سٍؽ اص آًضین  Bst DNA Polymeraseاػتفبدُ هیؿَد .کِ هؼوَالً ایي آًضین اص ثبػیلَع اػتشئَتشهَفیلَع

Bacillus

 stearothermophilusاػتخشاج هیؿَد؛ ایي آًضین داسای خبكیت  strand displacementهیثبؿذ ٍ دس ؿشایط ّوذهب هٌدش ثِ تکثیش
ّ DNAذف هیؿَد .دس ایي سٍؽ  7-5پشایوش طشاحی هیؿَد کِ ثِ طَس اختلبكی لبدس ثِ تـخیق  7تب ً 9بحیِ سٍی ّ DNAذف
هیثبؿذ ٍ ایي هَضَع ثبػث اختلبكیت ثؼیبس ثبالی ایي سٍؽ ؿذُ اػت.

تبریخچه;
سٍؽ  LAMPاٍلیي ثبس دس ػبل  3111تَػط ًَتَهی ٍ ّوکبساًؾ ثِ ػٌَاى یک سٍؽ خبیگضیي ثشای  ٍ PCRدیگش سٍؽّبی
هلکَلی گضاسؽ ؿذ .سٍؽ  LAMPتب ػبل  3119هَسد اػتمجبل لشاس ًگشفت .اهب اص ػبل  3119ثِ ثؼذ ثِ طَس گؼتشدُ هَسد هطبلؼِ لشاس
گشفت .ثِ طَسی کِ تب ػبل  3123دس حذٍد ثیؾ اص  861همبلِ صهیٌِّبی هختلف ثبلیٌی ،کـبٍسصی ،ثْذاؿت ٍ غیشُ هٌتـش ؿذ.
مواد و روشهب:
مسیتهبی روش :LAMP
 -2ػبدگی ٍ اسصاى لیوت ثَدى;
الف) ؿشایط اًدبم ٍاکٌؾ ثِ كَست ّوذهب هیثبؿذ ٍ ًیبص ثِ دػتگبُ تشهَػبیکلش ًذاسد.
ة) ّوِ هؼشفّبی هَسد ًیبص ثشای تـخیق تمشیجبً اسصاى لیوت اػت.
ج) آصهبیـبت دس هشاحل ثؼذی احتیبج ثِ دػتکبسی ثیؾ اص حذ ًذاسد.
 -3اختلبكیت ثبال; اص آًدبیی کِ تؼذاد پشایوش ّب صیبد اػت اختلبكیت ًؼجت ثِ  PCRثیـتش اػتٍ .اکٌؾ  LAMPکوتش هؼتؼذ
تذاخالت ثَدُ ٍ تمشیجبً دس حذٍد  %211اختلبكی ػول هیکٌذ.
 -4حؼبػیت ًؼجتبً ثبال; گضاسؿبت ًـبى هیدّذ حؼبػیت سٍؽ  LAMPحذٍد  21ثشاثش ثیـتش اص حؼبػیت  PCRاػت.
اػتفبدُ هؼتمین اص ًوًَِ; خبیی کِ ػبهل هَسد ًظش ایدبد ػفًَت کشدُ اػت هبًٌذ خَى ،ػشم ،ادساس ٍ غیشُ دس سٍؽ  ٍ PCRدیگش
سٍؽّبی هلکَلی ًیبص ثِ ؿشایط ایضٍلِ اص اػیذّبی ًَکلئیک هیثبؿذ .اهب دس طَل  LAMPایي اهکبى ٍخَد داسد کِ ًوًَِ هؼتمیوبً اص
غزا ،ادساس ،خَى ،ػشم ٍ غیشُ ثشداؿتِ ؿَد.
کبربرد روش :LAMP
 -2کبسثشد دس تـخیق هیکشٍاسگبًیؼنّبی ثیوبسی صا;
تـخیق ثبکتشیّبی پبتَطى; سٍؽّبی هختلف صیبدی ٍخَد داسد کِ لبدس ثِ تـخیق ٍ ؿٌبػبیی ثبکتشیّب هیثبؿذ .اهب ایي سٍؽّب
هـکالتی داسًذ؛ اص خولِ آىّب خَاة هثجت کبرة ٍ یب تـکیل پشایوش-دایوش هیثبؿذ.
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سٍؽ  LAMPثِ ػٌَاى یک سٍؽ ثشای تـخیق اًَاع هیکشٍاسگبًیؼنّب ثِ کبس هیسٍد .ایي سٍؽ ػبدُ ،ثب اختلبكیت ثبال ،ػشیغ ٍ
همشٍى ثِ كشفِ هیثبؿذ .ثب تَخِ ثِ ایدبد ؿشایط ثب ًفَر پزیشی کن ،دسخِ حشاست پبییيّ ،وذهب ثَدى ایي سٍؽ ػجت ؿذُ کِ آػیت
ٍاسد ؿذُ ثش ثبکتشیً ،ؼجت ثِ  PCRکوتش ؿَد.

تب کٌَى اص ایي سٍؽ ثشای تـخیق ثؼیبسی اص ثبکتشیّب اػن اص ثبکتشیّبی گشم هثجت (هبًٌذ

Listeria ،Staphylococcus aureus

ٍ )Alicyclobacillus acidoterrestris ٍ Clostridium botulinum and C. perfringens ،Bacillus cereus،monocytogenes
ثبکتشیّبی گشم هٌفی (هبًٌذ  ٍ Salmonella ،Escherichia coliاًَاع  )Vibrioاػتفبدُ ؿذُ اػت.

تـخیق ٍیشٍعّبی پبتَطى; سٍؽّبی هختلفی ثشای تـخیق ٍیشٍعّب ٍخَد داسد اص آى خولِ سٍؽّبی ثیَؿیویبیی ،ػشٍلَطیکی
 ،PCRسٍؽّبی هجتٌی ثش پشٍة اػیذ ًَکلئیک ٍغیشُ سا هیتَاى ًبم ثشد .ثب ایي حبل ،صهبى ٍ تخلق هَسد ًیبص دس ؿشایط دؿَاس اهکبى
پزیش ًیؼت؛ ثب تَخِ ثِ ایي هَضَع سٍؽ  LAMPهیتَاًذ ثِ طَس ػشیغ ثب حؼبػیت هٌبػت ٍ اختلبكیت ثبال ٍ طَس گؼتشدُ ای دس
ؿٌبػبیی ٍ DNA ٍ RNAیشٍػی ثپشداصد .ثشای هثبل ٍیشٍع حلمِ ای دس ثشگ صسد گَخِ فشًگی ،پبسٍٍیشٍع خَکی )،(PPV
ٍیشٍع تجخبل اًؼبًی ) (HSV-6ثذٍى ًیبص ثِ اػتخشاج  ،DNAاًَاع ّشپغ ٍیشٍعّبی اًؼبًی ٍ ّویٌطَس ٍیشٍع آًفلَاًضا ایي سٍؽ
هَفمیت آهیض ثَدُ اػتٍ .یشٍعّبی  RNAداس ًیض ثب ایي سٍؽ ٍ ثب کوک  RT-LAMPلبثل ؿٌبػبیی هیثبؿذ .هبًٌذ ٍیشٍع هَصائیک
ػیت صهیٌی ٍ  TSVکِ دس همبیؼِ ثب  RT-PCRحذٍد  21ثشاثش حؼبع تش اػت.
تـخیق هیکشٍاسگبًیؼنّبی لبسچی; سٍؽ  LAMPدس تـخیق هیکشٍاسگبًیؼنّبی لبسچی ًؼجت ثِ دیگش سٍؽّب هثل کـت
ثیَلَطیکی ٍ آصهَى آػیت ؿٌبػی داسای ػشػت ٍ ػبدگی ثیـتشی اػت.
اص خولِ لبسذّبیی کِ ثب ایي سٍؽ تـخیق دادُ ؿذُ هیتَاى  Paracoccidioides brasiliensisسا ًبم ثشد.
تـخیق اًگلّبی ثیوبسی صا; اص خولِ اًگلّبی لبثل تـخیق ثب  ،LAMPهیتَاى تشیپبًضٍهب ،پالػوَدیَم ،ثبثضیب ٍ غیشُ سا ًبم ثشد.
تـخیق هبیکَپالػوب; سٍؽّبی تـخیق هبیکَپالػوب هثل کـت ،سٍؽّبی ػشٍلَطیکی ٍ تـخیق آًتی طى ٍخَد داسد کِ ّضیٌِ
ثش ٍ ٍلت گیش اػت .اهب ثب سٍؽ  ،LAMPهبیکَپالػوب پٌَهًَیِ ٍ دیگش هبثکَپالػوب ّب ثب ػشػت ٍ ّضیٌِی کوتش لبثل تـخیق
هیثبؿذ.
کبسثشد دس تـخیق اخضای اكالح ؿذُ طًتیکی; سٍؽّبی ثؼیبسی دس تـخیق ّ GMOب گؼتشؽ یبفتِ ،اص ایي خولِ ً LAMPیض
هیثبؿذ .یکی اص ایي ًوًَِّب ،طى پشٍهَتَس ٍیشٍع هَصائیک گل کلن ) (35sهیثبؿذ کِ اص سٍؽ  ،LAMPدس تکثیش  DNAهشثَط ثِ
ّ GMOب اػتفبدُ هیؿَد .هحلَالت آى سا ًیض ثب چـن غیشهؼلح ٍ ثب ثکبسگیشی ػبیجشگشیي سٍی طل الکتشٍفَسص سا هیتَاى تـخیق
داد.
 -3کبسثشد دس تـخیق تَهَسّب;
ایي سٍؽ ػشیغ ٍ دلیك ثشای تـخیق هتبػتبص اص ًوًَِ ثیَپؼی ثیوبساى هجتال ثِ ػشطبى هؼذُ ٍ ثب اػتفبدُ اص سٍؽ  RT-LAMPلبثل
ؿٌبػبیی هیثبؿذ .ثب ایي سٍؽ طى ػیتَکشاتیي  (CK19) 2:تکثیش یبفتِ ٍ تـخیق دادُ هیؿَد .سٍؽ ً RT-LAMPـبى دٌّذُ
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حؼبػیت ثبالتش ٍ ػبدُ تش اص سٍؽ  Nested RT-PCRدس تـخیق هتبػتبص ثَدُ ٍ ثب ػشػت اتفبق هیافتذ .ایي سٍؽ ثب ثشسػی آػیت
ؿٌبػی حیي ػول ثِ سٍؽ ثشؽ هٌدوذ سًگ آهیضی ّوبتَکؼیي ائَصیي لبثل همبیؼِ اػت.
بحث و نتیجهگیری
هطبلؼِ حبضش ًـبى داد کِ سٍؽ  ،LAMPیک تکٌیک خذیذ ٍ ػبدُ ثشای تـخیق ػَاهل طًتیکی صیبدی هَسد اػتفبدُ لشاس هیگیشد.
ثِ ًظش هیآیذ ایي سٍؽ یک خبیگضیي هٌبػت ثشای سٍؽّبی هلکَلی دیگش اص خولِ  Real-time PCR ٍ PCRدس هَاسد تـخیلی
ثبؿذ .اص آًدبیی کِ ایي سٍؽ كشفِ التلبدی ثیـتشی داسد ٍ سٍؽّبی سدیبثی هحلَل ػشیغتش ٍ ػبدُ تش هیثبؿذ؛ هیتَاًذ ثِ طَس
گؼتشدُ دس آصهبیـگبُّبی تـخیق طجی هَسد اػتفبدُ لشاس ثگیشد .اػتفبدُ اص ایي سٍؽ خلَكبً دس ؿشایط ثحشاى هبًٌذ ػیل ٍ صلضلِ ٍ
ّویي طَس کـَسّبی دس حبل تَػؼِ ثب اهکبًبت آصهبیـگبّی کوتش یک سٍؽ هفیذ ثشای تـخیق دلیك ٍ حؼبع ػَاهل ثیوبسی صا
هیثبؿذ.
ثب تَخِ ثِ یبفتِّبی هطبلؼِ حبضش ایي سٍؽ لبثلیت تـخیق طیف ٍػیؼی اص ػَاهل ثیوبسیضا سا داؿتِ ٍ ثِ ًظش هیسػذ کِ دس آیٌذُ
ًضدیک ثتَاًذ دس آصهبیـگبُّبی تـخیق طجی ثِ ػٌَاى یک سٍؽ سایح هَسد اػتفبدُ لشاس گیشد.
ثب طشاحی کیتّبی تـخیلی سٍؽ ، LAMPهیتَاى ثب ػشػت ٍ حبػیت ثبالتش ثِ تـخیق ػَاهل ثیوبسی صا پشداخت؛ خلَكبً دس
هٌبطمی کِ ثیوبسیّبی ثَهی ػفًَی صیبد ّت ٍ تـْیق طَد ٌّگبم ایي گًَِ ثیوبسی ػب هیتَاًذ اص هشگ ٍ هیش تؼذاد صیبدی اص
اًؼبىّبی هجتال خلَگیشی کٌذ.
دس ًْبیت اهیذ ثش ایي اػت کِ طشاحی کیتّبی تـخیلی دس ایي صهیٌِ ثِ صٍدی ثتَاًذ ثَهی ؿَد ٍ ثِ طَس گؼتشدُ دس آصهبیـگبُّب
هَسد اػتفبدُ لشاس گیشد.
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