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دانشگاه آزاد واحد دامغان ،بخش میکروبیولوژی

چکیده
سابقه و هدف:

ال-آسپاراژیناز  ΙΙکاربرد مؤثری در درمان لوسمی لنفوبالستیک ( )ALLدارد .این آنزیم از منابع

باکتریایی جدا شده و بهصورت تجاری بهعنوان داروی ضدسرطان عرضه میشود .سلولهای سرطانی برخالف سلولهای نرمال،
نیاز شدیدی به ال-آسپاراژین دارند ،در صورت بهکارگیری ال-آسپاراژیناز  )E.C. 3.5.1.1( ΙΙال-آسپاراژین به ال-آسپارتات و
آمونیوم تبدیل میشود که در نهایت به تخریب سلولهای سرطانی منجر میشود .هدف از این پژوهش ،کلونکردن ژن ال-
آسپاراژیناز  E. coli ΙΙدر  B. subtilisجهت تولید انبوه این آنزیم انجام گرفت.

مواد و

روشها :ژن ال-آسپاراژیناز  )ansB( ΙΙبا روش  PCRاز  E. coliBL21جدا گردید .قطعه تکثیر یافته و شاتل

وکتور بیانی  pMR12توسط آنزیمهای  BamHΙ ،HindΙΙΙهضم شد .واکنش اتصال بین قطعهی  PCRو شاتل وکتور بیانی
برش خورده با روش استاندارد انجام گرفت .در مرحلهی بعد ،وکتور نوترکیب با روش شوک با  CaCl2سرد بهE. coliJM101
ترانسفورم شد .در نهایت به میزبان  B. subtilisبا روش شیمیایی انتقال یافت.
یافتهها :در این مطالعه ،ژن  ansBبهوسیله  PCRاز  E. coliBL21جدا و توسط تجزیه و تحلیل آنزیمی محصول

PCR

تأیید گردید و در شاتل وکتور بیانی  pMR12کلون شد .سپس وکتور نوترکیب ابتدا در  E. coliکلون گردید و وجود ژن
 bpبا تجزیه و تحلیل آنزیمی و واکنش  PCRتأیید شد به دنبال آن داخل  B. subtilisکلون شد و استخراج پالسمید انجام
گرفت و با باند شاتل وکتور بیانی  pMR12دارای ژن  ansBبهصورت صحیح ،مقایسه و تأیید گردید.
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نتیجهگیری:

در این تحقیق با استفاده از شاتل وکتور بیانی  pMR12ژن  ansBرا در  B. subtilisکلون شد .این

مطالعه ،اولین گزارش کلونینگ ژن  ansBدر  B. subtilisاست.

کلمات کلیدی:

ال-آسپاراژیناز  ،pMR12 ،ΙΙکلونینگ.B. subtilis ،E. coli ،
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تاریخ دریافت مقاله33/50/31 :
تاریخ پذیرش مقاله31/50/33 :

مقدمه
آنزیم ال-آسپاراژیناز ( )amidohydrolase E.C.3.5.1.1در
درمان لوکمیای لنفوبالستیک حاد بهکار میرود ( .)16این
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مطالعه و ارزیابی کلونکردن ژن آنزیم -Lآسپاراژیناز  Escherichia coli ΙΙدر Bacillus subtilis

تازههای بیوتکنولوژی سلولی-ملکولی ،دوره چهارم ،شماره شانزدهم ،پائیز  ،1131مطالعه و ارزیابی کلونکردن ژن ...
آنزیم  -Lآسپارژین را دآمینه کرده و به ال-آسپاراتات و
آمونیوم هیدرولیز میکند (.)66،3،1
L-asparaginase

L-aspartate +

L-aspargine+H2O
ammonia

ال – آسپارژیناز  ΙΙدر بافتهای جانوری ،گیاهان ،باکتریها و
در سرم جوندگان دیده شده است ( .)4در میان پستانداران،
تنها سرم خوکچه هندی دارای فعالیت قابل توجه ضدتوموری
است Mashburn .و  Wristonنشان دادند برخی از سویههای
اشریشیاکولی فعالیت آسپاراژینازی از خود نشان داده و ال-
آسپاراژیناز خالص شده از  ،E. coliمشابه سرم خوکچه دارای
خواص ضدتوموری است ( .)61،1با توجه به ویژگیهای این
آنزیم میتوان آن را در دو گروه اصلی تقسیم کرد .ال-
آسپاراژیناز نوع  )ansA( Ιسیتوپالسمی بوده و میل ترکیبی
پائینی برای آسپاراژین دارد و به عنوان آنزیم درون سلولی
مطرح میشود؛ در حالیکه نوع  )ansB( ΙΙپری پالسمی بوده و
میل ترکیبی باالیی برای آسپاراژین دارد و در پاسخ به کمبود
نیتروژن ترشح میشود .ال-آسپاراژیناز نوع  ΙΙبرخالف نوع Ι
در شرایط بیهوازی بیان میشود و دارای ویژگی ضدتوموری
باالیی است ( .)1،،6،،1بیشترین فعالیت ال-آسپاراژیناز نوع
 ΙΙدر دمای  44تا  14درجه سانتیگراد و  pHبین  1تا ،
بوده است و در برخی موارد تا دمای  614درجه سانتیگراد نیز
فعالیت دارد که نشاندهنده این موضوع است که این آنزیم در
طیف وسیعی از دما و  pHپایدار است ( .)،سلولهای سرطانی
خون فاقد توانایی سنتز اسیدآمینه آسپاراژین در درون
سیتوپالسم خود هستند .از این رو ،این سلولها آسپاراژین
مورد نیاز جهت سنتز پروتئینها را از سرم خون خود تأمین
میکنند .در مقابل ،سلولهای طبیعی قادر به سنتز آسپاراژین
در سیتوپالسم خود هستند .دلیل استفاده از آسپاراژیناز در
مبارزه با سرطان خون نیز همین تفاوت بنیادی بین سلولهای
سرطانی و طبیعی است .هنگام تزریق آسپاراژیناز ،میزان
آسپاراژین سرم کاهش یافته و سلولهای سرطانی در شرایط
کمبود آسپاراژین قرار میگیرند که در این صورت رشد سلول-
های سرطانی متوقف شده و یا حتی منجر به مرگ آن میشود
(.)1،،6،،1
از فاکتورهای محدودکننده در درمان با ال-آسپاراژیناز،
حساسیت باال است که محدوده آن از واکنشهای آلرژیک
مالیم تا شوک آنافیالکتیک میباشد ( .)63،1همچنین

مواد و روشها
در این مطالعه B. subtilis ،سویه  WB600و شاتل وکتور
بیانی  pMR12اهدایی از طرف دکتر مجید مقبلی مورد
استفاده قرار گرفت .همچنین ایزولههای  E. coliBL21و E.
 coliJM101تهیه شده از کلکسیون میکروبی انیستیتو پاستور
ایران استفاده گردید .سویه E.coli BL21در محیط مغذی
( Luria Bertani)LBکه حاوی  ،گرم عصاره مخمر 64 ،گرم
پپتون 64 ،گرم کلرید سدیم 61 ،گرم آگار به حجم  6لیتر آب
مقطر ،کشت داده شده و در دمای  3،درجه سانتیگراد به
مدت  14ساعت گرماگذاری شد .پس از رشد و جداسازی
سلولها از محیط کشت DNA ،کروموزومی باکتریها توسط
کیت استخراج  DNAژنومیک ( )Roche, Germanyبا دستور-
العمل شرکت سازنده استخراج شد ( .)11واکنش  PCRمطابق
با روشهای استاندارد و با استفاده از پرایمرهای اختصاصی
برای ژن  ansBکه پرایمر  Fبا ترادفبازی 5´aag ctt ATG
´ )1،bp( GAG TTT TTC AAA AAG A3و پرایمر  Rبا
ترادفبازی 5´gga tcc TTA GTA CTG ATT GAA GAT
´ )1،bp( CTG3طراحی و توسط شرکت سیناژن سنتز گردید.
پرایمر  Fدارای جایگاه برش برای آنزیم  HindΙΙΙو پرایمر R
دارای جایگاه برش برای آنزیم ( BamHΙجایگاهها با حروف
کوچک مشخص است) بود .واکنش  PCRبا حجم نهایی ،4
میکرولیتر شامل 34 :میکرولیتر  1 ،PCR mixواحد آنزیم Pfu
( ،)GeneAll, Koreaیک میکرولیتر از هر پرایمر و یک
میکرولیتر از نمونه  DNAالگو انجام گردید .واکنش  PCRدر
دستگاه ترموسایکلر با شرایط دمایی  ،دقیقه واسرشت اولیه در
دمای  14°Cو  3،چرخه شامل واسرشت شدن در دمای
 14°Cبه مدت یک دقیقه ،اتصال در دمای  ،1°Cبه مدت یک
دقیقه ،طویل شدن در دمای  ،1°Cبه مدت یک دقیقه و در
نهایت طویلشدن نهایی در دمای  ،1°Cبه مدت  64دقیقه
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بسیاری از آنزیمهای کالس  ΙΙهیدرولیز کنندهی ال-آسپارژین
و ال-گلوتامین بوده که در صورت تجزیه ال-گلوتامین عوارض
جانبی شدید مانند واکنشهای عصبی ،هپاتیت و اختالالت
بالینی ایجاد میکنند .اگرچه باید این را یادآور شد که در
برخی از باکتریهای گرم منفی از جمله  Escherichia coliو
 ،Erwinia carotovoraال-آسپارژیناز تمایل بیشتری برای
هیدرولیز ال-آسپارژین نسبت به ال  -گلوتامین را دارند
( .)11،16هدف این پژوهش کلون کردن ژن آنزیم ال-
آسپاراژیناز ( )ansBاز  E. coliBL21در  B. subtilisسویه
 WB600با استفاده از شاتل وکتور بیانی  pMR12میباشد.

تازههای بیوتکنولوژی سلولی-ملکولی ،دوره چهارم ،شماره شانزدهم ،پائیز  ،1131حمید حسینیان و همکاران
به نتایج حاصل از واکنشهای هضم ،ژن در  1نمونه بهصورت
صحیح داخل شاتل وکتور بیانی  pMR12قرار گرفته است.

شکل  .6محصول PCR

 :Mمارکر ()1Kb DNA ladder
 :6محصول PCR

نتایج
کلون کردن ژن  ansBدر  .E. coliJM101بعد از جداسازی
 DNAکامل باکتری  ،E. coliBL21با استفاده از پرایمرهای
طراحی شده PCR ،انجام شد و باند ( 6kbشکل  )6بهدست
آمد .باهضم محصول  PCRتوسط آنزیم  PstΙدو باند  4/4kbو
 4/1kbحاصل شده است (شکل .)1بر اساس نمودار ژن
(شکل )3و باندهای حاصله ،محصول  PCRرا تأیید کرد .انتقال
واکنش اتصال بین محصول  PCRو شاتل وکتور بیانی
 pMR12و کشت روی پلیت  LB Agarواجد آمپیسیلین،
تعداد بسیار زیاد کلنی رشد کردند ، .کلنی ،انتخاب و کشت
داده و از آنها استخراج پالسمید گردید؛  1نمونه دارای
پالسمیدهای با اندازه مورد نظر بودند .بر روی این  1نمونه
واکنش هضم با آنزیمهای  BamHΙ ،HindΙΙΙبهطور همزمان
گذاشته شد و نمونهها الکتروفورز گردیدند (شکل .)4با توجه

شکل  .1محصول هضم آنزیمی PCR

 :Mمارکر ()1Kb DNA ladder

 :6هضم آنزیمی محصول  PCRبا
13
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انجام شد .محصول روی ژل آگارز  6درصد
) ،Germanyحاوی اتیدیوم بروماید الکتروفورز گردید .محصول
 PCRبا استفاده از کیت خالصسازی Vivantis Nucleic
 Acid Extraction Kitخالصسازی شد .سپس بهوسیله آنزیم-
های )(United States, ،(Korea, Enzynomics BamHΙ
) ،Fermentas HindΙΙΙ FastDigestشاتل وکتور بیانی
 pMR12و محصول  PCRرا برش داده و توسط آنزیم (Korea
 ،T4 DNA Ligase (Enzynomics,واکنش اتصال ()Ligation
بین  144ngمحصول  PCRو  144ngشاتل وکتور بیانی
 pMR12طبق روش استاندارد ( )11انجام شد .سپس محصول
الحاق شده با روش شوک با  CaCl2سرد به E. coliJM101
ترانسفورم شد 644µl .از مخلوط را روی محیط کشت LB
 Agarحاوی آمپیسیلین ) (Sigma, USA))644µl/mlکشت
داده شد .استخراج پالسمید از کلنیهای رشد یافته انجام
گرفت و کلنیهای مورد نظر حامل ژن  ansBبراساس اندازه
آنها روی ژل ،تجزیه و تحلیل با آنزیمهای تحدیدی انتخاب
شدند .جهت تهیه  B. subtilisحامل ژن  8µl ،ansBشاتل
وکتور بیانی  pMR12حامل ژن با روش شیمیایی
B. subtilis
( )OptimizedTransformation Bufferبه
 WB600ترانسفورم شد .سپس  644µlاز سوسپانسیون
ترانسفورم ،بر روی پلیت  LB Agarواجد (کانامایسین)
( )10μg/mlبا میلهی شیشهای خم استریل پخش شد .پلیت
به مدت  68ساعت در دمای  3،درجه انکوبه شد.
(Merk,

تازههای بیوتکنولوژی سلولی-ملکولی ،دوره چهارم ،شماره شانزدهم ،پائیز  ،1131مطالعه و ارزیابی کلونکردن ژن ...
 :6هضم نمونه 6با آنزیمهای

BamHΙ ،HindΙΙΙ

 :Mمارکر()1Kb DNA ladder

 :1هضم نمونه 1با آنزیمهای
a

BamHΙ ،HindΙΙΙ

b
شکل .3نمودار ژن  ،ansBپالسمید pMR12

 .aنمودار ژن  :ansBژن  ansBبا اندازه  644،bpکه جایگاه
 PstΙدر دو ناحیه ژن قرار دارد که این ژن را به سه قسمت
تبدیل میکند و جایگاههای  BamHΙ ،HindΙΙΙبر روی ژن
قرار گرفتهاند.

شکل .،نمونههای پالسمیدی استخراج یافته از  1کلنی و یک
پالسمید نوترکیب به عنوان کنترل مثبت در کنار مارکر قرار دارد.

.bنقشه ژنتیکی ناقل بیان کننده .pMR12

بحث
تولید آنزیم ال-آسپارژیناز بهصورت تجاری در درمان لوکمیای
لنفوبالستیک انقالبی بزرگ پدید آورده است .آنزیم آسپاراژیناز
از منابع متعددی مانند باکتری ،)68( Proteus vulgaris
،)61( Acinetobacter calcoaeticu

Mycobacterium bovis

( ،)6( Yersinia pseudocola ،)14قارچهای رشتهای ()13
جداگردیده است ،اما آنزیم حاصل از آنها فعالیت ضدتوموری
ندارند ( .)1،در حال حاضر آسپاراژیناز تولید شده توسط

E.

 coliو  E. carotovoraبرای درمان لوکمیای لنفوبالستیک
حاد بهکار میرود ( .)64،،کلنیهای دریافت کننده پالسمید
نوترکیب در مقایسه با سویههای عادی ،آسپاراژیناز بیشتری را
تولید میکنند( B. subtilis .)8به سبب غیربیماریزا بودن و
توانایی ترشّح مقادیر زیاد پروتئین به داخل محیط کشت

شکل .4واکنش هضم آنزیمی پالسمید
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کلون کردن ژن  ansBدر  .B. subtilisپالسمید نوترکیب با
روش شیمیایی به  B. subtilis WB600ترانسفورم شد .پس از
 68ساعت تعداد  1کلنی بر روی محیط رشد کردند .از تمام
نمونهها استخراج پالسمید صورت گرفت و با باند شاتل وکتور
بیانی  pMR12دارای ژن  ansBبهصورت صحیح ،مقایسه شدند
(شکل.)،
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 حمید حسینیان و همکاران،1131  پائیز، شماره شانزدهم، دوره چهارم،ملکولی-تازههای بیوتکنولوژی سلولی
 پیشرفت، در درمان مولکولی لوکمیΙΙ آسپاراژیناز-آنزیم ال

( وB. subtilis  از پروتئینهای تجاری توسط%14 (تولید

 در حال حاضر این آنزیم از.قابل مالحظهای داشته است

 ترجمه و ایجاد،داشتن اطالعات کافی بهمنظور رونویسی

 جداسازی و بهصورت تجاری به عنوانE. coli باکتریهای

ساختار سهبعدی پروتئین و در پی آن مکانیسمهای ترشحی به

.داروی ضدسرطان (لوکمی لنفوبالستیک حاد) تولید میشود

-عنوان یک میزبان خوب برای کلون و بیان ژن محسوب می

بنابراین نتایج بهدست آمده در این مطالعه در راستای ایجاد

 تعداد زیادی از،B. subtilis  برای کلون کردن ژن در.شود

- می،ΙΙ آسپاراژیناز-میزبان نوترکیب با قابلیت بیان باالی ال

 در برخی موارد بهدلیل.)61،64( وکتورها ساخته شدهاند

تواند گامی بزرگ در مسیر افزایش تولید این آنزیم در صنعت

 به عنوان میزبان اولیهB. subtilis فراوانی پایین ترانسفورم

.محسوب شود

 به کمک یک پالسمید،بهتر است مراحل آغازین کلونینگ
 هدایت شود و سپس پالسمیدهای نوترکیبE. coli  در،شاتل

سپاسگزاری

 سیگنال پپیتید ژن.)14(  انتقال داده شودB. subtilis را به
B.

نویسنده این مقاله از جناب آقای دکتر مجید مقبلی که
.بسیاری از منابع را تأمین نمودند سپاسگزار است

 میتواند به عنوان سیگنال پپتید درE. coli آسپارژیناز

 در مطالعه حاضر کلونینگ توسط شاتل. استفاده گرددsubtilis
. انجام گرفتB. subtilis  درpMR12 وکتور بیانی
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