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The role of molecular genetic techniques in COVID-19 diagnosis
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ABSTRACT

Background and aims: We have encountered many epidemics such as HIV, SARS
and Middle East respiratory syndrome corona viruses, Ebola virus, Zika and recently
SARS-Cov-2. All these epidemics resulted from an animal to human transmission,
during all these epidemics, absence of rapid and accurate molecular diagnostic
testing has threatened the public health. Most tests for early detection of SARSCOV-2 RNA rely on reverse transcription-polymerase chain reaction, but isothermal
mediated amplification assays and CRISPER based methods are thriving
alternatives. Identification of individuals who have activated antibodies to the SARS
COV-2 virus requires serological tests including enzyme-linked immuno sorbent
assay (ELISA) and lateral flow immunoassay and they can be used as
complementary tests in complex cases. This report is an overview of current
development in COVID 19 molecular genetic techniques and future improvement
and innovation.
Conclusion: There is an ongoing race to develop more efficient laboratory
techniques and cost-effective, point-of-care test kits that can be used in large scale.
While RT-PCR has been the dominant technique for detection of viral RNA, other
nucleic acid assays such as isothermal amplification assays, hybridization
microarray assays, amplicon-based metagenomics sequencing, and recently
CRISPR-related technologies are also under development.
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کليد واژهها ،RT-PCR ،COVID-19 :کریسپر ،تکثير ایزوترمال
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چکيده
زمينه ها و اهداف :ما با اپيدميهای مکرری از ویروسها همانند کرونا
ویروسهای عامل سندرمهای تنفسي خاورميانه ،2009 ،ویروس ایبوال،
ویروس زیکا و ویروس اخير یعني  COVID-19رو به رو بوده ایم .همهی
این اپيدميها در اثر انتقال از یک حيوان به انسان رخ داده اند که به صورت
محسوس یا غير محسوس در جمعيت انساني منتقل شدهاند و در زمان
وجود هریک از این اپيدميها عدم وجود یک روش تشخيص مولکولي سریع
و در دسترس ،سالمت عمومي را با خطر مواجه کرده است.
بيشتر آزمایشات برای تشخيص زودرس  SARS-CoV-2به واکنش
زنجيره ای پليمراز معکوس ( Reverse transcription polymerase
 )chain reactionتکيه دارد ،اما تستهای بر پایه ی تکثير ایزوترمال و
روش های مبتني بر  ،CRISPRگزینه های اميدوار کننده ای هستند.
شناسایي افرادی که آنتي بادی های انها عليه ویروسSARS-CoV-2
فعال شده است ،نياز به آزمایش های سرولوژیکي دارند ،از جمله سنجش
ایمونوسوربنت مرتبط با آنزیم ( )ELISAو روش ایمني سنجي جانبي و
این تست ها مي توانند تست های مکمل در موارد پيچيده بيماری باشند.
این مقاله به بررسي تکنيک های تشخيصي ژنتيک مولکولي COVID-19
مي پردازد.
نتيجهگيری :رقابت بر سر توسعه ی تکنيکهای آزمایشگاهي کارآمد و
مقرون به صرفه و دقيق که قابليت استفاده در مقياس های بزرگ را داشته
باشند ،همچنان ادامه دارد .اگرچه تکنيک  RT-PCRیک تکنيک غالب
برای شناسایي  RNAویروسي است ،سایر تستهای نوکلئيک اسيدی از
قيبل تستهای تکثير ایزوترمال ،هيبریدیزاسيون ریز آرایه ،تعيين توالي
متاژنوميک بر پایه امپليکون و اخيرا تکنيکهای بر پایه کریسپر نيز در حال
توسعه و تکامل هستند.

مقدمه
کرونا ویروسها ( )COVsاز جمله ویروس هایي هستند که در پستانداران
و پرندگان به طور وسيعي مشاهده ميشوند و عمدتا باعث بروز بيماری های
تنفسي ،گوارشي ،و گاه بيماری های عصبي و یا هپاتيت مي شوند.
عفونت ها معموال از طریق مسير تنفسي و یا از طریق مدفوع و مسير دهان
منتقل مي شوند و عفونت های ایجاد شده مي توانند حاد یا مزمن باشند.
کرونا ویروس ها معمو اال برای آلوده کردن یک گونه جانوری خاص
اختصاصيت یافته اند و انتقال از یک گونه به همان گونه جانوری صورت
ميپذیرد .به لحاظ تاریخي ،کرونا ویروس ها به عنوان یک خانواده ویروسي
جدید در دهه  ،1960در پي کشف چندین پاتوژن جدید تنفسي انسان،
رسماا شناسایي و معرفي شدند .این ویروس ها به واسطه دارا بودن
ساختار هایي در سطح خود که اسپایک ( )SPIKEناميده مي شوند ،شناخته
مي شوند .تقریبا چهل سال پس از شناسایي این گروه از ویروس ها و در
اواخر سال 200 2و اوایل سال  2003ميالدی ،یک کرونا ویروس ،باعث بروز
عوارض تنفسي شدید در انسان شد که به سارس ( )SARS-CoVیا سندرم
حاد تنفسي معروف شد ظهور ناگهاني  SARSباعث شد تا تحقيقات
جدیدی برای درک مکانيسم های اصلي تکثير و بيماری زایي اعضای این
خانواده ویروسي با هدف کنترل آنها در جهان آغاز شود .شيوع SARS-
 CoVباعث ابتالی  8096نفر و مرگ  794نفرشد و درصد مرگ و مير
این ویروس  9/8درصد اعالم شد .پس از آن در سال  ، 2012مجددا ویروسي
دیگری از این خانواده در منطقه خاورميانه و بویژه در عربستان شيوع یافت
که مرس ( )MERS -CoVنام گرفت و در مجموع  2260نفر را آلوده و
مرگ ومير  35/5درصدی را در انسان موجب شد].[1،2
در دسامبر سال  ،2019یک دسته از موارد ذات الریه ،ناشي از یک
 β-coronavirusکه به تازگي شناسایي شده بود در شهر ووهان استان
هوبي کشور چين با عالئم سندرم حاد تنفسي و شيوع گسترده و سریع
همراه بوده و در طي چند ماه به مرحله همه گيری جهاني رسيد .این ویروس
هفتمين ویروس از نوع کرونا ویروسها است که در انسان ایجاد بيماری
کرده است].[3،4
تاکسونومی و سازمان ژنومی
محققان چيني به سرعت یک بيمار مبتال به  SARS-CoV-2را در ژانویه
 2020قرنطينه کرده و ژنوم ویروس را توالي یابي نمودند] .[5مطالعات
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نقش تکنيکهای ژنتيک مولکولي در تشخيص 3 COVID -19

سرعت توليد مثل اوليهی ویروس  SARS-Cov-2را حدود  2.2تخمين
زده اند].[3،6
کرونا ویروس ها متعلق به خانواده  Coronaviridaeو زیر خانواده
 Orthocoronavirinaeهستند و در چهار جنس طبقه بندی مي شوند:
)Betacoronaviruses (β
)Gammacoronaviruses (γ
)Deltacoronaviruses (δ

کرونا ویروس ها ،پوشش دار با ژنوم تک رشته مثبت  RNAبا طولي در
حدود  26تا  32هزار جفت باز هستند .یکي از بارز ترین ویژگي این خانواده
ویروسي اندازه ژنوم آنها است .کرونا ویروس ها دارای بزرگترین اندازه ژنوم
در بين تمامي ویروس های  RNAدار هستند .ژنوم این ویروس ها حاوی
یک ساختار کالهک در سر ’ 5و یک دم پلي ) (Aدر سر’ 3است که به آن
اجازه مي دهد تا به عنوان  mRNAبرای ترجمه پلي پروتئين های مورد
نياز همانند سازی عمل کند .ژن های  replicaseپروتئين های غير
ساختاری را رمز گذاری مي کنند و دو سوم ژنوم ،یعني در حدود 20kb
طول دارند .یک سوم باقي مانده یعني حدود  10 kbرا ،ژنهای مرتبط با
پروتئين های ساختاری ) (structuralو یا جانبي ) (accessoryتشکيل
مي دهند .ژنوم ویروسي در انتهای’ 5حاوی توالي  leaderو ناحيه ای
غير کد کننده ) (UTRاست که شامل چندین ساختار مورد نياز برای تکثير
و رونویسي  RNAاست .عالوه براین ،در ابتدای هر ژن ساختاری یا جانبي،
توالي های تنظيم کننده رونویسي قرار دارند که برای بيان و نيز تنظيم
بيان هر یک از این ژن ها ضروری هستند 3’ -UTR .دارای ساختارهای
 RNAمورد نياز برای تکثير و سنتز  RNAویروسي است .ویروس نو ظهور
 SARS – CoV-2گونه جدید از بتا کرونا ویروس ها است که ساختار
ژنومي معمول کرونا ویروس ها را شامل پروتئين های ساختاری اسپایک
) ،(spikeپوششي ( ،)Envelopeغشایي ( )membraneو نوکلئوکپسيد
) (Neucleocapsidو همچنين چندین پروتئين جانبي منحصر به فرد را
دارا بوده که با سيستم ایمني ذاتي ميزبان تداخل ميکند] .[2،7ژنوم  Covاز
تعداد متغيری ( ORF(open reading frame) ،)6-12تشکيل شده است،
دو سوم از  RNAویروسي عمدتا در اولين (ORF1 a/b) ORF
قرار گرفته است که دو پلي پروتئين را تحت عنوان  pp1aو pp1abرا کد
ميکند در حالي که سایر  ORFها ،پروتئينهای ساختاری را کد
ميکنند].[3،8
یافتهها حاکي از آن هستند که توالي ژنومي  96.2 ،SARS-COV2درصد
مشابه نوع یافته شدهی آن در خفاش ميباشد .براساس نتایج مربوط به
تواليیابي ویروس و بررسيهای تکاملي ،خفاش ها به عنوان ميزبان طبيعي
ویروس در نظر گرفته شدهاند که توسط یک حد واسط نا مشخص به انسان
منتقل شده است SARS-COV2 .از آنزیم  ACE2که درواقع رسپتور آن
است ،برای آلوده کردن انسان استفاده ميکند].[3،9

از آنجا که  COVID-19طيف وسيعي از تظاهرات باليني را نشان مي دهد،
از عالئم خفيف مانند آنفوالنزا گرفته تا شرایط تهدید کننده حيات ،مهم
است که تست های تشخيصي کارآمد را در ابتدا انجام شود تا این بيماری
از سایر بيماری ها تفکيک شود این مورد از قرنطينه های غير ضروری
افرادی که تست بيماری برای آنها منفي است جلوگيری کرده و مانع از
گسترش بيماری توسط افرادی که تست آنها مثبت است ،ميشود .تشخيص
زودهنگام به پزشکان این امکان را مي دهد که سریعاا مداخالت درماني را
برای بيماراني که در معرض خطر بيشتری برای عوارض جدی تر ناشي از
بيماری  COVID-19هستند را ارائه دهند .تست های پيچيده تری که بر
پایه ی توالي یابي ژنوم ویروسي هستند ،ابزار اساسي برای تعيين ميزان و
درجه تنوع جهش های مرتبط با  SARS-CoV-2و همچنين شناسایي
گونه های نوظهور ویروس به منظور تهيه واکسن های موثر بر بيماری
هستند .تا زماني که یک واکسن تجاری در دسترس نباشد ،شناسایي افراد
آلوده به  ، SARS-CoV-2با ظهور و یا بدون ظهور عالئم و نيزافرادی که
ایمني ضد ویروسي ایجاد کرده اند ،مهم است این امر این امکان را فراهم
مي کند تا امکان آناليز قدرت و توان سيستم ایمني در جمعيت عمومي
فراهم شود.
به لحاظ تجاری آزمایش های تشخيصي  COVID-19به دو سته اصلي
تقسيم بندی مي شوند .دسته اول شامل روشهای مولکولي برای شناسایي
 RNAویروسي برپایهی تکنيک های زنجيره ای پليمراز ( )PCRو یا
استراتژی های مبتني بر هيبریدیزاسيون نوکلئيک اسيد است .دسته دوم
شامل تست های سرولوژیکي و ایمونولوژیکي هستند که تا حد زیادی
وابسته به آنتيبادیها و یا پروتئينهای آنتي ژنيکي هستند که توسط
افرادی که در معرض ویروس قرار مي گيرند توليد مي شود ]( [10تصویر.)1
البته که این دو دسته از آزمایش ها نقش همپوشاني در تشخيص
 COVID-19دارند .آزمایش  RNAویروسي افرادی را شناسایي ميکند
که در مرحله حاد عفونت قرار دارند .آزمایش سرولوژیک متعاقباا افرادی را
شناسایي مي کند که آنتي بادی هایي را عليه ویروس ایجاد کرده اند و
مي توانند اهداکننده بالقوه پالسما باشند .همچنين این امکان را فراهم
مي کند که افراد مبتال را مورد پيگيری قرار داد و وضعيت سيستم ایمني
آنها را در طول زمان بررسي کرد].[10
تشخيص به موقع  ،درمان مؤثر و پيشگيری کليد مبارزه با COVID-19
هستند .رقابت فعلي بر سر توسعهی کيتهای ازمایشگاهي مقرون به صرفه
با قابليت سرعت باالی تشخيص است.
معرفی روش های تشخیص مولکولی برای شناسایی نوکلئیک
اسیدهای ویروسی
 SARS-CoV-2یک ویروس  RNAدار تک رشته ای سنس
مثبت است و از آنجا که کل توالي ژنتيکي آن در GISAID
) (Global Initiative on Sharing All Influenza Dataبار گذاری
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تصویر .1تست های مورد استفاده برای تشخيص [11] SARS–CoV-2/COVID-19

واکنش زنجیره ای پلیمراز معکوس رونویسی)(RT-PCR

 RT-PCRبراساس این قابليت که قادر است مقدار اندکي از مادهی ژنتيکي
ویروس موجود در نمونه را تکثير کند ،عمل مي کند ،به عنوان یک تکنيک
گلد استاندار در شنانسایي ویروس کووید  19در نظر گرفته مي شود .در
حال حاضر آزمایشات  RT-PCRمعمو اال از نمونه هایي استفاده مي کنند
که از قسمت فوقاني دستگاه تنفسي با استفاده از سواب جمع آوری
شده اند .عالوه بر این ،تعداد اندکي از مطالعات نيز با استفاده از سرم،
مدفوع  ،یا ترشحات چشمي انجام شده اند )7-5( .اخيراا آزمایشگاه ژنوميک
باليني روتگرز یک روش مبتني بر  RT-PCRرا تحت عنوان Taq Path
 COVID19-Combo kitتوسعه داده است که از نمونه های بزاق جمع
آوری شده توسط خود بيمار استفاده مي کند ،این روش سریعتر بوده و
نسبت به سایر روشهای جمع اوری نمونه بيمار متحمل درد کمتری ميشود،
همچنين خطر کمتری را برای کادر درمان داشته و حجم بيشتری از نمونه
را در اختيار مي گذارد].[10
همانطور که در شکل  1نشان داده شده است  RT-PCR ،با تبدیل
آزمایشگاهي  RNAژنومي به  DNAتوسط آنزیم رونوشت بردار معکوس
شروع مي شود .این واکنش متکي به آغازگرهای کوچک  DNAکه
توالي های مکمل را در  RNAژنوم ویروسي شناسایي مي کند و نيز آنزیم
رونوشت بردار معکوس است تا بتواند یک کپي کوچک ) DNA (cDNAاز
 RNAویروسي بسازد .در این واکنش تکثير در زمان واقعي همانطور که
واکنش  PCRپيش مي رود ،مشاهده ميشود که با استفاده از یک رنگ
فلورسنت یا پروبي که با یک مولکول فلئورسنت ليبل شده است و نيز یک
خاموش کننده ( ،)quencherهمانند چيزی که در مورد روش TaqMan

تصویر  .2واکنش زنجيره ای پليمراز معکوس  (RT-PCR) . RT-PCRیک کپي  cDNAاز یک بخش
خاص از  RNAویروسي ایجاد مي کند که به  DNAدو رشته ای ( )dsDNAتبدیل شده است که بصورت
نمایي تکثير شده است.

 RT-PCRبه طور مرسوم به عنوان یک واکنش یک مرحله ای یا دو
مرحله ای در نظر گرفته مي شود .واکنش یک مرحله ای از یک ميکروتيوب
که شامل پرایمرهای ضروری برای انجام کل واکنش است ،استفاده مي کند،
واکنش دو مرحله ای  RT-PCRاز بيش از یک ميکروتيوب برای انجام
جداگانهی واکنشهای رونویسي معکوس و تکثير استفاده ميکند ولي نسبت
به واکنش یک مرحله ای انعطاف و حساسيت باالتری را نشان مي دهد،
به مواد کمتری جهت آغاز واکنش نياز دارد و این قابليت را دارد که بتوان
 c-DNAرا برای سایر اهداف نگهداری کرد( .)11به طور معمول روش یک
مرحله ای روش ارجح برای تشخيص  SARS-CoV-2است به دليل آن
که قابليت راه اندازی سریع را دارد و نياز چنداني به مدیریت نمونه نداشته
و سریعا قابل انجام است که درنتيجه ان خطرات مربوط به پيپت کردن و
آلودگي طي مراحل رونویسي معکوس و تکثير کاهش مي یابد .تا به امروز
اکثر تستهای تشخيصي مولکولي از فناوری  RT-PCRاستفاده کرده اند
که نواحي مختلف ژنوم ویروس را شامل  ORF1bو یا  ،ORF8نوکلئو
کپسيد) ،(Nاسپایک ) RNA ،(Sپليمراز وابسته به  (RdRp) DNAیا ژن
پوششي ( )Eرا هدف قرار داده اند].[13
اگرچه  RT-PCRمتداول ترین روش برای شناسایي عفونت های SARS-
 ،CoV-2است ،معایبي نيز دارد که از ان جمله مي توان نياز به تجهيزات
دقيق آزمایشگاهي و مهارت بسيار باالی پرسنل آزمایشگاه اشاره کرد ، ،هم
چنين به یک زمان چند روزه برای دریافت نتيجه نياز است .از این رو
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شده است ،شرکت ها و گروه های تحقيقاتي یک طيفي از کيت های
تشخيصي را گسترش داده اند .در دسترس بودن توالي ژنتيکي ویروس
طراحي پرایمرها و پروبهای مورد نياز برای توسعهی تستهای خاص را
تسهيل کرده است] .[11در این قسمت ما به بررسي روندها و استراتژی های
تشخيصي مولکولي  COVID-19مبتني بر روش های مرسوم و جدید از
جمله  CRISPRميپردازیم.

مشاهده مي شود ،انجام ميشود سپس یک سيستم خودکار فرایند تکثير را
برای حدود  40چرخه تکرار ميکند تا زماني که  cDNAویروسي قابل
مشاهده باشد و این معموال با یک سيگنال فلوئورسنت و یا الکتریکي ميسر
مي شود].[10،12

نقش تکنيکهای ژنتيک مولکولي در تشخيص 5 COVID -19

تعدادی از شرکت ها و آزمایشگاه ها در سراسر جهان در حال تالش برای
بهبود کارایي فن آوری های  RT-PCRو توسعه ی سایر تکنيک ها
هستند].[10

 RT-PCRبه تغييرات چندگانه درجه حرارت برای هر چرخه نياز دارد که
مستلزم تجهيزات دمایي پيشرفته است] .[10تکثير ایزوترمال نوکلئيک اسيد،
یک روش جایگزین است که اجازه ی تکثير در دمای ثابت را مي دهد و
نياز به چرخه ی دمایي را بر طرف ميکند .بنابراین چندین روش برپایه ی
این اصل توسعه یافته اند.
تکثیر ایزو ترمال با واسطه لوپ )(RT-LAMP

 RT-LAMPبه عنوان یک تست جایگزین سریع و مقرون به صرفه برای
تشخيص  SARS-Cov-2گسترش یافته است .همانطور که در شکل 2
نشان داده شده است RT-LAMP ،به  4پرایمر خاص برای ژن یا ناحيه ی
هدف نياز دارد تا حساسيت را افزایش داده و  LAMPرا با یک مرحله
رونویسي معکوس به منظور شناسایي  RNAترکيب مي کند .محصول این
تکثير مي تواند به وسيله فوتومتری مشاهده شود که ميزان کدورت
ایجاد شده به وسيله منيزیم را اندازه مي گيرد .این واکنش را مي توان در
زمان واقعي به وسيله ی اندازه گيری ميزان کدورت یا نور فلورسانس با
استفاده از رنگ های اینترکاله شونده مورد بررسي قرار داد .از آنجا که
آزمایش تشخيصي  RT-LAMPدر زمان واقعي به حرارت و بررسي بصری
نياز دارد ،سادگي و حساسيت این تکنيک آن را به یک کاندید
اميدوار کننده برای شناسایي ویروس تبدیل کرده است].[14
تعداد اندکي از تستهای مولکولي در دسترس برای شناسایي SARS-
 CoV2از تکنيک  RT-LAMPاستفاده مي کنند .این تست سریع است
( 13دقيقه یا کمتر) و برای تشخيص  RNAویروسي از سواب های دستگاه
تنفسي فوقاني استفاده ميکند ،اما محدود به یک نمونه در هر ران است].[10
تست  RT-LAMPپيشنهادی توسط ژانگ و همکاران ،از ریورس
ترانسکریپتاز برای تبدیل  RNAویروسي به  cDNAاستفاده مي کند که
متعاقبا توسط  DNAپليمراز وابسته به  DNAبرای تشخيص سریع
کلرومتریک با یک رنگ متصل شونده به  DNAتکثير ميشود  .این آنزیم
یک  DNAپليمراز هدایت شده به وسيله  RNAدر این سيليکو است که
به یک آپتامر که فعاليت  RTxرا زیر  40درجه سانتيگراد مهار مي کند،
متصل ميشود LAMP .کلریمتریک در شناسایي  RNAویروسي در
ليزهای سلولي در سطوح تقریبي  480کپي  RNAموثر است و یک روش
سریع و ساده جهت جایگزیني با  RT-PCRاست].[10

تصویر .3تکثير معکوس با واسطه لوپ ()loop-mediated isothermal amplification

تکثیر با واسطه واسطه رونویسی
))(Transcription-Mediated Amplification) (TMA
 TMAیک تک لوله انحصاری برای تکثير ایزوترمال است که در مرحله
ی پس از همانند سازی رتروویروسي برای تکثير نواحي خاصي از DNA

یا  RNAبا کارایي بيشتری نسبت به  RT-PCRمورد استفاده
قرار مي گيرد .در این روش از یک ترانسکریپتاز معکوس رتروویروسي و
 RNAپليمراز  T7استفاده ميشود و برای شناسایي نوکلئيک اسيدها از
چندین پاتوژن مورد استفاده قرار ميگيرد .پلتفرم Panther Hologic's
 fusionاین قابليت را دارد که هردو مراحل مربوط به  RT-PCRو TMA
را انجام دهد].[10
به دليل کارایي باالی آن (حداکثر  1000تست در  24ساعت) ،یک روش
متمایز بوده و این قابليت را دارد که به طور همزمان سایر ویروس های
تنفسي شایع که عالئم آن با  COVID-19هم پوشاني دارد را با استفاده از
همان نمونه بيمار مورد بررسي قرار دهد .مرحله اول شامل هيبریدیزاسيون
 RNAویروسي به یک پروب خاص و اوليگونوکلئوتيدهایي است که شامل
پرایمر پروتومر  T7هستند  ،که بر روی ميکرو ذرات مغناطيسي به دام
مي افتند .سپس  RNAهدف به دام افتاده که با پروموتور  T7هيبرید
شده است ،به یک  cDNAرونویسي ميشود .متعاقبا فعاليت RNaseH
مربوط به ترنسکریپتاز معکوس ،رشته  RNAهدف را از داپلکس RNA-
 cDNAجدا کرده و فقط یک تک رشته  c-DNAباقي ميماند ،که شامل
پروموتور  T7مي باشد .از یک پرایمر اضافي جهت ایجاد  DNAدو
رشته ای استفاده ميشود .که متعاقبا توسط  RNAپليمراز  T7به
امپليکونهای  RNAتبدیل ميشود .این امپليکونهای جدید  RNAسپس
وارد فرایند  TMAميشوند و این تکثير نهایي بيليونها امپليکون  RNAرا
در کمتر از یک ساعت ایجاد ميکند .فرایند شناسایي با استفاده از هيبرید
شدن نوکلئيک اسيد تک رشته ای به امپليکون  RNAانجام ميشود .این
فرایند وابسته به یک فلوروفور و خاموش کننده است .وقتي نوکلئيک اسيد

دانشنامه صارم در طب باروری
دوره  ،5شماره  ،1بهار 1399

Downloaded from saremjrm.com at 1:50 +0330 on Friday February 26th 2021

تکثیر ایزوترمال نوکلئیک اسید

 6فرخنده بهجتي و همکاران
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با  RNAتک رشته ای هيبرید ميشود ،فلوئوفور این قابليت را دارد که در
اثر برانگيخته شدن ،سيگنال ایجاد کند].[10
تشخیص های مبتنی بر استفاده از کریسپر

یک روش ایزوترمال دیگر روش دایره غلطان ( )RCAاست که توجه زیادی
را در دسته تستهای مبتني بر تشخيص نوکلئيک اسيدی به خود جلب کرده
است ،زیرا این روش قادر است  109سيگنال تکثير را در هر دور در کمتر
از  90دقيقه ایجاد کند RCA .از این جهت دارای مزیت است که ميتواند
در شرایط ایزوترمال و با حداقل مواد انجام شود و همچنين از ایجاد نتایج
مثبت کاذب که روشهای مبتني بر  PCRبا آن مواجه ميشوند جلوگيری
ميکند .یک روش  RCAتشخيصي  SARS-COVدر دوفاز جامد و مایع
برای آزمایش نمونه های دستگاه تنفسي مورد استفاده قرار گرفت] .[16این
روش هنوز به عنوان یک روش تشخيصي  SARS-CoV-2توسعه
نيافته است.
هیبریدیزاسیون نوکلئیک اسید با استفاده از میکرو آرایه
()Nucleic Acid Hybridization Using Microarray

هيبریدیزاسيون اسيد نوکلئيک با استفاده از روش ریزآرایه برای تشخيص
سریع و با کارایي باالی اسيدهای نوکلئيک  SARS-CoVاستفاده
شده است .همانطور که در شکل  4نشان داده شده است این روشها تکيه
بر توليد  cDNAاز  RNAویروسي ،رونویسي معکوس و به دنبال ان نشانه
دار کردن  cDNAبا پروبهای خاص دارند cDNA .های نشان دار شده
سپس در داخل چاهک هایي که در دارای اوليگو نوکلئوتيدهای تثبيت شده
در سطوحشان هستند ،قرار ميگيرند .بعد از اینکه نوکلئوتيدهای متصل
نشده شسته شدند ،سيگنالي منوط بر حضور نوکلئيک اسيد ویروسي توليد
ميشود] .[10،17تستهای مبتني بر ریز آرایه درشناسایي جهش های مرتبط
با  SARS-CoVکارامد بوده و برای شناسایي  24پلي مورفيسم تک
نوکلئوتيدی( )SNPمرتبط با جهشهای نواحي ژن اسپایک)SARS- (S
 CoVبا دقت  100درصد به کار مي رود] .[10،18قابليت شناسایي گونه های
نوظهور  SARS- CoVهمانطور که پاندمي  COVID 19گسترده تر
ميشود ،اهميت مي یابد و روشهای تشخيصي مبتني بر ریز آرایه یک پلتفرم
را برای تشخيص سریع گونه های جدید ایجاد شده در نتيجه تنوع ژنتيکي
را فراهم ميکند .اگرچه یکي از معایب مربوط به تکنيک ریز آرایه هزینه
باالی ان است ،یک نوع تکنيک آرایه ی اوليگونوکئوتيدی غير فلوئورسنت
با قابليت شناسایي گونه های چند گانه کرونا ویروس ها با حساسيتي
برابر  R.TPCRگسترش یافته است] .[19عالوه بر این از یک پلتفرم
پورتابل تشخيصي بر اساس چيپهای ریز آرایه برای تشخيص نوکلئيک
اسيدهای ویروس های  MERSهمانند آنفوالنزا استفاده شده است].[20
توالی یابی متاژنومیک بر پایه ی امپلیکون

تصویر  -4دو روش جایگزین مبتني بر کریسپر برای شناسایي  RNAویروسي
 ،Aتست  SHERLOCKو  ،Bتست DETECTOR

این روش تشخيصي برای شناسایي  SARS-CoV-2است که بریک
رویکرد دوگانه شامل استفاده از تعيين توالي برپایه امپليکون عالوه
برتعيين توالي متاژنوميک تکيه دارد .تعيين توالي متا ژنوميک اساسا برای
تعيين ميکروبيوم افراد آلوده استفاده ميشود .این روش این قابليت را دارد
که به سرعت هم ویروس  SARS-Cov-2و هم سایر پاتوژن هایي را که
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تکرارهای خوشه ای بين ژني پاليندرومي کریسپر یک خانواده از توالي های
نوکلئيک اسيدی هستند که در ارگانيسم های پروکاریوتي مانند باکتری ها
یافت شده اند .این توالي ها مي توانند به وسيله ی یک دسته از آنزیم های
باکتریایي که آنزیم های مرتبط با کریسپر ناميده ميشوند ،شناسایي و بریده
شوند برای مثال  Cas12 ،Cas9و  .Cas13آنزیم های خاصي از خانواده
 Cas12و  Cas13مي توانند برای هدف قرار دادن و بریدن توالي RNA
ویروسي برنامه ریزی شوند.
دو شرکت  Mammoth Biosciencesو  Sherlock Biosciencesکه
توسط بنيان گذاران کریسپر تاسيس شده اند ،به طور مستقل بر روی
احتمال استفاده از ویرایش ژني توسط کریسپر برای شناسایي SARS-
 Cov-2تحقيق ميکنند .روش  SHERLOCKکه به وسيلهی Sherlock
 Biosciencesتوسعه یافته است ،از  Cas13استفاده ميکند که قادر است
است توالي های  RNAگزارشگر را در پاسخ به یک  RNAهدایتگر ویژه
 SARS-CO2برش بزند .تست تشخيصي مربوط به Mammoth
 Biosciencesبر برش  RNAگزارشگر توسط  Cas12aتکيه دارد که به
طور اختصاصي توالي مربوط به ژنهای  Eو  Nرا شناسایي کرده و به دنبال
آن تکثير ایزوترمال ناحيهی هدف انجام شده و منجر به مشاهده ی ان با
استفاده از یک فلوئوفور ميشود] .[10،15این روشهای مبتني بر کریسپر
همانطور که در شکل  3نشان داده شده است به ابزار پيچيده ای نياز نداشته
و با استفاده از نوارهای کاغذی ،وجود ویروس بدون از دست رفتن حساسيت
و اختصاصيت قابل تشخيص است .این تست ها از نظر زماني و از نظر هزینه
مقرون به صرفه بوده و در کمتر از یک ساعت قابل انجام هستند.

تکثیر به روش دایره غلطان )(Rolling Circle Amplification
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تصویر .5هيبریدیزاسيون نوکلئيک اسيد با استفاده از ریز آرایه cDNA .ویروسي و  cDNAرفرنس با استفاده
از ليبل های فلئورسنت مختلف ترکيب شده و در داخل چاهک های ریزآرایه پوشانده شده با پروب های

خاص  DNAقرار مي گيرند ].[10

در حالي که به لحاظ علمي روشهای مولکولي مختلفي برای شناسایي
نوکلئيک اسيد های ویروسي ارائه شده است ،بيشتر تشخيص های کنوني
تکيه بر استفاده از  RT-PCRو تکثير ایزوترمال نوکلئيک اسيد دارند .به
دليل وجود نياز ضروری برای تشخيص  COVID-19توليد کنندگان،
آزمایشگاه های تجاری و آزمایشگاه های مولکولي ميتوانند از  FDAدر
خواست تایيد برای تستهایشان را جهت مقاصد تشخيصي بکنند .تستهایي
که مجوز  FDAرا دریافت ميکنند ،باید به لحاظ آناالتيکي تایيد شوند و
تحت شرایط ایده ال و با استفاده از نمونه های مثبت و کنترل های منفي
تایيد شده توسعه یافته باشند.
از  112تست مولکولي در دسترس  90درصد از تکنولوژی  PCRیا RT-
 6 ،PCRTدرصد از تکنولوژی های مربوط به تکثير ایزو ترمال2 ،درصد از
تکنولوژی های هيبریدیزاسيون و  2درصد نيز نيز از تکنيکهای بر پایه
 CRISPERاستفاده ميکنند .برخي از این تست ها کارایي باالیي(high-
 )throughputداشته و قادرند نتيجه را در زمان کوتاهي ارائه دهند و
بنابراین در خواست برای اینگونه تست ها زیاد است.
در حالي که طي ماه های پيشين شاهد توسعه ی سریع کيتهای تشخيصي
برای  COVId-19بوده ایم ،رغابت برای یافتن تکنيکهای آزمایشگاهي
کارآمد تر ،مقرون به صرفه تر و دقيق تر همچنان ادامه دارد .این مقاله
مروری بر روشهای ژنتيکي مولکولي موجود برای تشخيص COVID-19
بود .در حالي که تکنيک  RT-PCRتکنيک غالب مورد استفاده برای
شناسایي عفونت ویروسي است ،سایر تکنيکه از قبيل تکثير ایزوترمال،
تستهای هيبریدیزاسيون ریز آرایه  ،توالي یابي متاژنوميک بر پایه امپليکون
و تکنولوژی های نوظهور برپایه  CRISPERنيز در حال توسعه هستند.
کارایي این تست ها نيز به طور قابل توجهي در حال افزایش است و
تست های جدیدتر در مراحل مختلف تایيدشان توسط  FDAهستند
همچنين کيتهای تشخيصي دقيق تر و با سرعت جوابدهي بيشتر و بدون
نياز به تجهيزات آزمایشگاهي پيچيده در حال توسعه هستند .ضرورت
تشخيص سریع و دقيق  SARSCov-2یک امر حياتي در سيستم سالمت
جهاني بوده و از زمان پيدایش این پاندمي در حال تکامل و گسترش
بوده است .همچمنين تستهای سرولوژیکي و ایمونولوژیکي در افراد آلوده
بدون عالئم و دارای عالئم و افرادی که تماس نزدیک با این بيماران دارند،
تقاضای باالیي دارند .عالوه بر اینکه این تستها مکمل تستهای مولکولي
ژنتيک به ویژه در موارد مشکوک هستند ،این نوع از تستها اطالعات
ارزشمندی را در مورد نحوه ی عملکرد سيستم ایمني در اختيار ميگذارند
و متعاقب ان ميتوانند در کارآزمایي های باليني مربوط به تهيه واکسن نقش
مهمي داشته باشند .نتایج حاصل از این تستها مي تواند در ارزیابي های
اپيدميولوژیک کمک کننده باشد ،هر چند گمانه زني هایي در مورد
حساسيت و اختصاصيت تستهای سرولوژیک وجود دارد.
به طور خالصه پيشرفت قابل توجهي در زمينه توسعه تستهای تشخيصي
صورت گرفته هر چند سواالت و چالشهایي دراین رابطه هنوز مطرح
هستند .تالشها در سطح جهاني برای تسهيل و توسعه تستهای جدید در
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منجر به ایجاد عفونتهای ثانویه ای ميشوند که عالیم  COVID 19را
تشدید مي کنند ،شناسایي کند .توالي یابي بر پایه امپليکون امکان ردیابي
عالیم بيمار  ،بررسي اپيدميولوژی مولکولي و مطالعه تکامل ویروس را
امکان پذیر ميکند .رویکردهای متاژنوميکي شامل Sequence-
) independent single primer amplification (SISPAامکان
بررسي هایي را درواگرایي توالي ویروس فراهم ميکند .این تکنيک کمک
مي کند تا بتوان سرعت جهش و همچنين نوترکيبي های احتمالي ان را با
سایر کرونا ویروسهای انساني مورد بررسي قرار دارد که این مورد در تهيه
واکسن و ميزان کارایي آنتي ویروسي آن حائز اهميت است .تکنيک های
تعيين توالي بر اساس امپليکون و متاژنوميک  MinIONتوسط  Moreو
همکاران برای توالي یابي سریع ( 8ساعت) ژنوم  SARS-Cov-2وسایر
ميکروبيوم های موجود در سواب های مجاری تنفسي از بيماران مبتال به
بيماری استفاده شد] .[21این گروه در روش امپليکون محور  16پرایمری را
که به نواحي حفاظت شده ژنوم ویروس متصل ميشوند را به منظور تکثير
متوالي قطعات  1000bpبا نواحي همپو شان  200 bpانتخاب کردند.
سپس این پرایمرها برای ایجاد  30امپليکون از  c-DNAمورد استفاده قرار
گرفته و در نهایت توسط  MinIOnتوالي یابي شدند .یک روش تعيين توالي
بر اساس تعيين توالي نسل بعد به وسيله شرکت ایلومينا توسعه یافته است
که نه تنها قابليت این را دارد وجود گونه های مختلف کروناویروس را
تشخيص دهد ،بلکه قابليت تشخيص ارگانيزم های پاتوژن موجود در
نمونه های پيچيده را نيز دارد.
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