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برای مشاهده این مقاله به صورت
آنالین اسکن کنید

بيولوژی و مسموميتها ،مركز تحقيقات ميکروبيولوژی كاربردی ،تهران  ،ايران.
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پروتئين ،برخی از مشکلهايی هستند كه اغلب در مسير وجود
دارند .با تمام اين اوصاف ،بيان و تخليص پروتئين نوتركيب،
بهطور مداوم در حال پيشرفت است ( .)1در سال 1791
 Stanley Cohenو  Herbert Boyerپيشگام استفاده از
تکنولوژی  DNAنوتركيب برای كلونينگ و بيان ژن در
موجودات ديگر بودند .استفاده از بيان ژن نوتركيب برای توليد
صنعتی پروتئين در دهه  1791به يک صنعت چندين
ميلياردی تبديل شد .با وجود سالها تحقيق فشرده ،هيچ
سيستم بيان جهانی وجود ندارد كه بتواند برای توليد صنعتی
1 Inclusion Body
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فرم نوتركيب میافتند .قابليت بيان و تخليص پروتئين
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بيان نوتركيب ،اشريشياكلی  ،سيستمهای بيانی ،ساخت وكتور ،ماكر انتخابی ،رونويسی
واژههایکلیدی:
��ع����������������������:و����دا����ه�آزاد�ا����

قبل از توليد ،ارگانيسم ميزبان ايدهآل برای ژن موردنظر
شناسايی شود ( .)2انتخاب يک سيستم بيانی پروكاريوتی برای
توليد انبوه پروتئين نوتركيب به فاكتورهای زيادی بستگی
دارد .اين فاكتورها شامل ويژگیهای رشد سلول ،سطوح بيان،
بيان داخل و خارج سلولی ،اصالحات پس از ترجمه ،و فعاليت
بيولوژيک پروتئين مورد نظر ،عالوهبر موارد تنظيمی در توليد
پروتئينهاست .عالوهبر اين ،انتخاب سيستم بيانی ويژه،
مستلزم بودجهبندی از نظر طراحی ،پردازش و ساير مالحظات
اقتصادی است .مزيتهای نسبی سيستمهای بيانی باكتريايی،
مخمر ،حشره و پستانداران با جزئيات كامل توسط Marino

در يک مقاله مروری بهخوبی توضيح داده شده است .همچنين،
 Datarو همکارانش ،مسائل اقتصادی مربوط به توليد پروتئين
در سلولهای باكتريايی و پستانداران را مورد بررسی قرار داده-
اند (.)1
هدف اين مطالعه ،جمعبندی مقالههای فراوانی است كه در
سيستمهای بيانی و روشهای تجربی سودمند برای توليد
بيشتر پروتئينهای فعال و مرور فرآيندهای اخير در اين زمينه
از ديگر اهداف اين بررسی است.


میزبانمناسببرایتولیدپروتئیننوترکیب
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برای توليد بسياری از پروتئينهای نوتركيب پروكاريوتی و
يوكاريوتی ،سيستمهای بيان باكتريايی انتخاب ارجح هستند.
زيرا باكتریها مقرونبه صرفهاند ،ژنتيک آنها شناخته شده و
سيستمهای بسيار مختلفی از باكتریهای بيانی در دسترس
است .در ميان ميزبانهای موجود برای بيان پروتئين نوتركيب،
اشريشياكلی در يک موقعيت منحصر بهفرد ،بهدليل چندين
دهه پژوهش گسترده در فيزيولوژی رشد و ژنتيک آن و نيز در
دسترس بودن دامنه گستردهای از ابزارهای بيوتکنولوژی برای
مهندسی ژنتيک اين ارگانيسم است .ارزش اشريشياكلی
بهعنوان يک ميزبان برای بيان نوتركيب ،بهويژه بهدليل نرخ
رشد سريع آن ،ظرفيت فرمانتاسيون مداوم ،هزينه پايين
محيط كشت ،گستردگی حاملها و سطح بيان باال است .در
حدود  %۳1از تمام پروتئينهايی كه ساختارهای سه بعدی
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زمينه بيان پروتئين در اشريشياكلی چاپ شده و تمركز بر
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سطوح باال از هر ژن نوتركيب استفاده شود .به اين دليل ،بايد

آنها در بانک داده پروتئين ( )PDBوجود دارد ،پروتئينهای
موجود در اشريشياكلی هستند ( .)2در هرحال ،با وجود دانش
عميق در مورد ژنتيک و بيولوژی مولکولی اشريشياكلی ،امکان
بيان هر ژنی بهطور كارآمد در اين ارگانيسم وجود ندارد .اين
مسأله ممکن است بهعلت خصوصيتهای ساختاری دقيق و
منحصر بهفرد توالی ژن ،پايداری و ساختار دوم  mRNAو
كارايی ترجمه آن ،سهولت تاخوردگی پروتئين ،تجزيه پروتئين
توسط پروتئازهای ميزبان ،تفاوتهای اساسی در ترجيح
كدونی بين ژن خارجی و عادی اشريشياكلی ،حالليـت و
سميت بالقوه پروتئين خارجی در ميزبان باشد .خوشبختانه
يکسری قوانين تجربی شناخته شدهاند كه میتوانند در طراحی
يک سيستم بيانی ،هدايتكننده باشند و عدم پيشبينی-
پذيری ،اين پروسه را در اشريشياكلی محدود نمايند ( .)1مهم-
ترين اشکال در سيستم بيانی اشريشياكلی شامل ناتوانی
باكتری در انجام بسياری از اصالحات پس از ترجمه پروتئين-
های يوكاريوتی است ،لذا ساخت و توليد پروتئينهای پيچيده
يوكاريوتی در اشريشياكلی با عدم توانايی در تشکيل پيوندهای
دی سولفيدی و گليکوزيالسيون موجب توليد پروتئين بیثبات
و غير عملکردی میگردد .عدم وجود سيستم ترشحی كارآمد
برای آزادسازی پروتئين به محيط كشت گاهی میتواند
دردسرساز باشد .توليد پروتئينهای هترولوگ با تيتر باال اغلب
موجب پاسخ استرس و يا تحمل متابوليک ،و در نتيجه
تاخوردگی اشتباه و تخريب پروتئينهای هترولوگ و تشکيل
اجسام انکلوزيونی میگردد كه از مشکالت اساسی ديگر
استفاده از اشريشياكلی است .افزايش توليد استات بهعنوان
محصول متابوليسم در حين تخمير ،معضل مهم ديگر در
استفاده از اشريشياكلی بهعنوان ميزبان است .هنگامیكه
سرعت رشد سلول باالست منابع كربن نمیتوانند بهسرعت
متابوليزه شوند و به استات تبديل میشوند .بهطور كلی
مشاهده شده است كه حتی غلظت كم استات هم میتواند
مانع رشد و توليد پروتئينهای نوتركيب گردد ( .)4از طرفی
بسياری از پروتئينهای يوكاريوتی فعاليت بيولوژيک كامل
خود را در فرم غيرگليکوزيله حفظ میكنند و بنابراين توليد
آنها در اشريشياكلی امکانپذير است .عالوهبر اين يکسری از
فرآيندها در نواحی ترشح خارج سلولی و تشکيل باند دی-
سولفيدی انجامپذير هستند و بايستی مورد بررسی و آزمايش
قرار بگيرند .دهها كانديد احتمالی بهعنوان ميزبان وجود دارد
كه دارای مزايا و معايبی هستند .با اين حال ،بايد بهخاطر
داشت كه بسياری از سويهها اختصاصی بوده و در شرايط
خاص استفاده میشوند .برای يک بيان اوليه ،تنها چند سويه
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باكتری اشريشياكلی  ،مانند ) BL21 (DE3و برخی مشتقات
اجداد  K-12ضروری هستند ( .)1معايبی كه اجداد BL21
داشتهاند با مهندسی ژنتيک برطرف شدهاند .بهعنوان مثال ژن
پروتئاز  Lonو ژن كدكننده پروتئاز غشای خارجی OmpT
كه موجب تخريب بسياری از پروتئينهای خارجی میشوند،
در سوشهای جديد حذف شدهاند .عالوهبر اينها ،مشکل ديگر
اجداد  BL21از دست رفتن پالسميد بهدليل جهش hsdSB
و در نتيجه متيالسيون  DNAپالسميدی و تخريب آن بود كه
در سوشهای مهندسی شده مرتفع گرديده است .در سويه
محبوب  ، (DE3) BL21پروفاژ  λDE3شامل ژنT7 RNAP
تحت پروموتر  lacUV5در كروموزوم  BL21قرار داده شده
است (.)1

حدود  3الی  11باز را شامل میشود و توالی اين ناحيه امکان
تشکيل ساختار ثانويه در رونوشت  mRNA4را محدود می-
كند؛ كه تشکيل اين ساختارهای ثانويه میتواند كارايی مرحله
آغاز رونويسی را كاهش دهد .هر دو نواحی ' 3و ' 5در ،RBS
تمايل به داشتن محتوای آدنين بااليی از خود نشان میدهند
(.)1

شکل -1نمايش كلی از خصوصيتهای اصلی و اجزای توالی يک وكتور

شکلگیریوکتورهایبیانیکارآمد

ساخت يک وكتور بيانی مستلزم عناصر متعددی است كه در

پيکربندی آنها باالترين ميزان سنتز پروتئين بايد درنظر
گرفته شود .ساختار ضروری يک وكتور بيانی اشريشياكلی در
شکل  1نشان داده شده است .پروموتر  11الی  111باز

تحت كنترل ژن تنظيمی است كه ممکن است بر روی خود
وكتور باشد يا در كروموزوم ميزبان الحاق شده باشد .پروموتر
اشريشياكلی شامل توالی هگزانوكلئوتيدی است كه در حدود
 13باز باالدست باز شروع رونويسی (ناحيه  )-13قرار گرفته و
توسط يک فاصله انداز كوتاه از يک توالی هگزانوكلئوتيدی
ديگر (ناحيه  )-11جدا شده است .پروموترهای زيادی برای
بيان ژن در اشريشياكلی وجود دارند ،از جمله انواع مشتق شده
از باكتریهای گرم مثبت و باكتريوفاژها (جدول  .)1يک
پروموتر مناسب دارای ويژگیهای مطلوب متعددی است:
پروموتر بايد قوی باشد ،سطح بيان پايه در آن پايين است (به-
عبارت ديگر شديد تحت كنترل است) ،به آسانی قابل انتقال به
است ( .)1پاييندست پروموتر  RBSقرار دارد كه ناحيهای با
طول  34نوكلئوتيد است؛ اين ناحيه بين موقعيت ( -13 )±2و
 +17الی  +22توالی كدكننده  mRNAقرار گرفته است .ناحيه
1

شاين-دالگارنو ( )SDدر طی آغاز ترجمه با انتهای '16S 3

توالی  19بازی از هم جدا شدهاند .پيکانها نشاندهنده مسير رونويسی
هستند RBS .شامل توالی شاين دالگارنو ( )SDاست 1 .كدون آغازی به
همراه فراوانی آنها در اشريشياكلی نشان داده شده است .در ميان سه
كدون پايانی UAA ،كه پس از آن  Uقرار گرفته كارآمدترين توالی خاتمه
ترجمه در اشريشياكلی است .رپرسور توسط يک ژن تنظيمی ( )Rكد می-
شود ،كه ممکن است در خود وكتور وجود داشته باشد يا در كروموزوم
ميزبان الحاق شود و فعاليت پروموتر را تغيير میدهد .خاتمهدهنده
رونويسی ( )TTدر جهت پايداری  mRNAو وكتور عمل میكند .عالوهبر
اين ،يک ژن مقاومت به آنتیبيوتيک ،بهعنوان مثال تتراسايکلين ،گزينش
فنوتيپيک وكتور را تسهيل مینمايد ،و مبداء همانندسازی ( )Oriتعيين
كننده تعداد كپی از وكتور است.

خاتمهدهنده رونويسی ،پاييندست توالی آغاز قرار گرفته و به-
عنوان سيگنالی برای خاتمه رونويسی و همچنين بهعنوان يک

عنصر حفاظتی متشکل از ساختارهای ساقه-حلقه ،3حفاظت -
كننده  mRNAاز تخريب اگزونوكلئوليتيک و افزايشدهنده
نيمهعمر  ،mRNAايفای نقش میكند .عالوهبر اجزای فوق كه
دارای تأثير مستقيم بر كارايی بيان ژن هستند ،وكتورها حاوی
ژنی هستند كه مقاومت به آنتیبيوتيک را به سلول ميزبان
انتقال داده و در غربالگری و ازدياد پالسميد نقش دارد .آمپی-
سيلين بهطور عمومی با اين هدف مورد استفاده قرار میگيرد؛
با اينحال ،برای توليد پروتئينهای درمانی مربوط به انسان،
ساير ماركرهای مقاومت آنتیبيوتيکی بهمنظور اجتناب از
واكنشهای آلرژيک احتمالی ،ترجيح داده میشوند .در نهايت،

2 Ribosome Binding Site

4 Messenger RNA

3 Shine-Dalgarno

5 Stem-loop
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ديگر سويههای اشريشياكلی است و القاء آن آسان و كمهزينه

بيانی پروكاريوت .پروموتر حاوی توالیهای  -35و  -10است كه توسط يک
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باالدست جايگاه اتصال ريبوزوم )RBS( 2قرار گرفته است و
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 rRNAبرهمكنش مینمايد .فاصله بين  SDو كدون آغاز در

در موارد خاص ،استفاده از رپليکونهای خارج از كنترل منجر

بههيچوجه به معنی افزايش بازده توليد نيست .وكتورهای

به تکثير بيش از حد پالسميد و متعاقب آن توليد مقادير

معمول ،مانند سری  ،pETدارای منشأ ( pMB1مشتق از

فراوان پروتئينهای كدشونده توسط پالسميد خواهد شد .در

 13 ،ColE1تا  1كپی در هر سلول؛ بوليوار و همکاران،

ديگر موارد ،بهنظر میرسد كه فايدهای در استفاده از

 )1799هستند ،در حالی كه يک نوع منشأ  pMB1جهش

پالسميدهايی با تعداد كپی بيش از پالسميدهای pBR322

يافته در سری  PUCموجود است ( 311تا  911كپی در هر

وجود ندارد .عالوهبراين Vasquez ،و همکارانش گزارش

سلول) ( .)3منشأ  ColE1نوع وحشی ( 13تا  21كپی در هر

نمودند كه افزايش تعداد كپی پالسميد توليد تريپسين را در

سلول ( ) ،9را میتوان در وكتور  (Qiagen) pQEيافت.

اشريشياكلی كاهش میدهد و  Minasو  Baileyدريافتند كه

اينها همه در يک گروه ناسازگارند كه يعنی نمیتوانند با هم

حضور پروموترهای قوی در پالسميدهای با تعداد كپی باال،

در يک سلول تکثير شوند ،بلکه آنها برای به خدمت گرفتن

شديد زندگی سلول را مختل میكند ( .)1متداولترين

عوامل همانندسازی سلول با يکديگر رقابت میكنند ( .)۳برای

پالسميدهای بيانی كه امروزه مورد استفاده قرار میگيرند از

بيان دو پروتئين نوتركيب با استفاده از دو پالسميد ،سيستم-

تركيب چندين رپليکون ،پروموتر ،ماركر انتخابی ،سايتهای

هايی با منشأ  p15Aدر دسترس هستند (سری پالسميدهای

كلونينگ متعدد ،و استراتژیهای پروتئين فيوژن شکل

 pACYCو  11 ،pBADتا  12كپی در هر سلول) (.)7 ،11
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تعداد كپی پالسميد توسط مبدأ همانندسازی تعيين میشود.

همين دليل ،تعداد كپی پالسميد بيشتر برای بيان پروتئين

گرفتهاند (شکل .)1بههمين دليل ،كاتالوگ وكتورهای بيانی
گيجكننده خواهد بود .برای تصميمگيری و انتخاب آگاهانه،

پالسميد  pSC101قابل انجام است .اين پالسميد تحت

اين ويژگی ها بايد به دقت و با توجه به نيازهای تحقيق ارزيابی

كنترل دقيق همانندسازی است ،لذا تعداد كپی آن كم است

شوند (.)1

(كمتر از  3كپی در هر سلول) ( .)11در مواردی كه دوز بااليی
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موجود بسيار گسترده است و انتخاب يک وكتور مناسب بسيار

هرچند بيان سه گانه بهندرت انجام میشود ،اما با استفاده از

از يک ژن كلون شده باشد و يا محصول برای سلول يک اثر

رپلیکون

زيانبار داشته باشد ،استفاده از پالسميدهای حاوی اين

رپليکونها عناصر ژنتيکی هستند كه بهعنوان يک واحد
مستقل تکثير و همانندسازی میكنند .پالسميدها حاوی
رپليکون هستند .يک رپليکون شامل يک منشأ همانندسازی
همراه با عناصر كنترلی سيس 9مرتبط با آن است .يک پارامتر
مهم هنگام انتخاب يک وكتور مناسب تعداد كپی ۳است.

كنترل تعداد كپی در رپليکون واقع شده است .اين منطقی
است كه فکر كرد كه دوز پالسميد بيشتر ،بهعنوان واحدهای
باشد .با اين حال ،تعداد پالسميد بيشتر ،ممکن است با
تحميل بار متابوليک بيشتر ،ميزان رشد باكتری را كاهش
دهد و ممکن است موجب بیثباتی پالسميد شده ،و بنابراين
تعداد باكتریهای سالم برای سنتز پروتئين كاهش يابد .به-
6 Runaway replicons
7 cis-acting control elements
8 copy number

7

ديگر ،استفاده از وكتورهای دوئت ( )Novagenاست كه
می توان با كلون كردن دو ژن در پالسميد بيان دوگانه را
تسهيل نمود .پالسميدهای دوئت دارای دو سايت كلونينگ،
كه قبل از هريک از آنها يک پروموتر  ،T7يک اپراتور  lacو
يک سايت اتصال ريبوزوم تعبيه شده است .با تركيب
وكتورهای مختلف سازگار دوئت ،تا هشت پروتئين نوتركيب را
میتوان از چهار پالسميد بيانی توليد نمود (.)1



مارکرانتخابی
برای جلوگيری از رشد سلولهای فاقد پالسميد ،ماركر
مقاومت به ستون فقرات پالسميد اضافه شده است .در سيستم
اشريشياكلی ،معموالً ژنهای مقاومت آنتیبيوتيکی به اين
9 Duet vectors

13
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بيانی بيشتر در سلول ،معادل توليد پروتئين نوتركيب بيشتر

رپليکون میتواند يک مزيت محسوب شود ( .)12 ,11روش

مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی

منظور استفاده میشوند .مقاومت به آمپیسيلين توسط ژن

پپتيدی )11و يا يک پلیپپتيد بزرگ (فيوژن پروتئين )12در

 blaكد میشود كه يک آنزيم پری پالسمی توليد میكند كه

پشتسر پروتئين دلخواه به شکل يک پروتئين كايمريک،

حلقه -βالكتام از آنتیبيوتيکهای -βالكتام را غيرفعال

امکان رسيدن به اين سه هدف را میدهد .در تخليص

میكند .با اينحال β ،بتاالكتاماز به طور مداوم ترشح میشود

پروتئينهای نوتركيب بايستی از روشهايی استفاده نمود كه

و تخريب آنتیبيوتيک را به دنبال دارد و طی چند ساعت

هزينههای توليد حداقل و كميت ،كيفيت ،پايداری و فعاليت

آمپیسيلين كمابيش تمام میشود ( .)14در اين وضعيت ،در

پروتئين تخليص شده نيز حفظ گردد .لذا از تکنيک

حين كشت ،سلولهای فاقد پالسميد مجاز به افزايش تعداد

كروماتوگرافی تمايلی ،كه بر اساس ميل جذبی خيلی باالی

هستند .هرچند بهطور تجربی تأييد نشده ،عوامل انتخابی كه

برچسب تمايلی 11متصل به پروتئين نوتركيب به يک ليگاند

و كانامايسين (  )1نيز میتوانند اين مشکل را داشته باشند.

كمک اين تکنيک ضمن كاهش تعداد مراحل خالص سازی،

بههمين دليل ،نشان داده شده است كه در حين كشت

خلوص پروتئين را نيز می توان افزايش داد .در تکنولوژی

تتراسايکلين بسيار پايدار است ( ،)19زيرا مقاومت بر اساس

 DNAنوتركيب ،با الحاق يک دنباله با ميل جذبی باال به يک

جريان فعال آنتیبيوتيک از سلولهای مقاوم است ( .)1۳به-

ليگاند خاص ،به ناحيه  Nيا  Cترمينال پروتئين نوتركيب،

دليل هزينه آنتیبيوتيکها و گسترش مقاومت به آنها تالش

تحت عنوان نشانه يا برچسب ( ،)Tagمیتوان يک خصوصيت

زيادی برای توسعه سيستمهای پالسميدی فاقد آنتیبيوتيک

باندينگ خاص به پروتئين داد كه تخليص آن را تسهيل

صورت گرفته است .اين سيستمها بر اساس تمايل شديد

مینمايد .يکی از مهمترين ابزارهای مورد استفاده در افزايش

هستند ،پديدهای كه سلولهای فاقد پالسميد

سطح بيان محصوالت پروتئينی نوتركيب برچسبهای فيوژن

قادر به رشد و يا زندگی نيستند .بهعنوان مثال ،اگر يک ژن

پروتئينی هستند ،كه عالوهبر سهولت تخليص موجب تسريع

ضروری از ژنوم باكتری حذف شده و در پالسميد قرار گيرد،

در بازيابی ويژگیهای طبيعی ساختاری و عملکردی پروتئينها

پس از تقسيم سلولی ،باكتریهای فاقد پالسميد خواهند مرد.

میشوند .در حال حاضر ،محققان انواع مختلفی از برچسبها با

انواع مختلف سيستمهای تمايل شديد پالسميدی با توجهبه

كاربردهای چندگانه را در اختيار دارند ،كه آنها را قادر ساخته

عملکرد وجود دارند )1( :سيستمهای بر اساس توكسين ۳آنتی-

مطلوبترين روش توليد و تخليص پروتئين نوتركيب را

توكسين )2( ،سيستمهای بر اساس متابوليسم ،و ()1

برگزينند.

پالسميدی

11

سيستمهای تيتراسيون اپراتور رپرسور .در حالیكه ثابت شده
است اين فنآوری در فرمانتورها و در مقياس وسيع موفق بوده

برچسبهای خالصسازی رايج مورد استفاده به سه گروه

است ،سيستمهای بيانی بر اساس تمايل شديد پالسميدی

تقسيم میشوند :دمينهای طبيعی  ،دمينهای مهندسی

هنوز بهطور گسترده فراگير نشده است (.)1

شده و پپتيدها .پروتئين يا دمينهای طبيعی ،پروتئينهای

14

13
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مقاومت آنها بر اساس تخريب است ،مانند كلرامفنيکل ()13

تثبيت شده روی ستون است ،استفاده میگردد (شکل  .)2با

كروی كوچک با ويژگی اتصال طبيعی ،شامل آنزيمهايی با

برچسبهایتمایلی


تمايل جذبی با سوبسترا يا مهار كننده (مانند  -βگاالكتوزيداز

محلول و خالص مورد نياز است ،داشتن وسيلهای برای (الف)
تشخيص در حين بيان و تخليص( ،ب) رسيدن به حداكثر

14

دمينهای قابل اتصال به كربوهيدرات (مانند پروتئين قابل
اتصال به مالتوز ( ))MBPو دمينهای قابل اتصال به

حالليت ،و (ج ) تخليص آسان از محيط كشت باكتری ،بسيار
ارزشمند است .بيان يک زنجيره از اسيدهای آمينه (برچسب

11 peptide tag
12 fusion partner
13 Affinity Tag

10 plasmid addiction

14 Native Domains
15 Engineered Domains
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در طراحی يک پروژه كه در آن يک پروتئين نوتركيب فعال،

و گلوتـاتيون  -Sترانسـفراز) ،)(GSTهمچنين پروتئينها يا

متصل شونده به استرپتويدين) هستند.

معروف به دنباله میتوان به ،MBP-tag ،Gst-tag ،His-tag
 C-Myc ،Arg-tagو  strep-tagاشاره نمود .در اين ميان
 His-tagمتداولترين اين توالیهاست .از آنجا كه
آنتیبادیهای تجاری برای همه آنها در دسترس است،
پروتئين نوتركيب برچسب خورده را میتوان با روش وسترن
بالت ،همراه آزمايش بيان شناسايی نمود .برخی محققان
معتقدند كه برچسبهای پپتيدی به دليل كوچک بودن كمتر

مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی

پلیپپتيد(مانند پروتئين Aاستافيلوكوكی ،SPG ،پروتئينهای

از انواع رايج برچسبهای پپتيدی كوچک و توالیهای مکمل

احتمال دارد كه در ساختار و عملکرد پروتئين فيوز شده
دخالت كند .با اين حال ،در برخی از موارد ممکن است بر
ساختار سوم و يا فعاليت بيولوژيکی پروتئين كايمريک اثرهای
منفی داشته باشند .وكتورهايی در دسترس هستند كه در
آنها امکان استقرار برچسب در هر دو موقعيت -Nترمينال و
شکل-2مراحل اتصال وجدا شدن پروتئين نوتركيب متصل به برچسب

يا -Cترمينال وجود دارد (هنگامی كه برای ترشح پروتئين

تمايلی .ستونهای كروماتوگرافی تمايلی حاوی ماتريکسی متصل به ليگاند

نوتركيب ،در -Nترمينال سيگنال پپتيد وجود داشته باشد،

اختصاصی است .هنگامی كه كليه پروتئين های محلول از ستون عبور داده

گزينه دوم بهتر است) .اگر ساختار سه بعدی پروتئين مورد

میشوند ،تنها پروتئين نوتركيب مورد نظر كه متصل به برچسب تمايلی
استفاده از هضم پروتئوليتيک از محل سايت برش و سپس با يک

كه در دسترس حالل است ( .)1حذف برچسب

1۳

پس از

شستشوی ساده پروتئين نوتركيب را تخليص نمود (مسير سمت چپ) .از

خالصسازی با روشهای آنزيمی يا شيميايی امکانپذير است.

طرف ديگر می توان فيوژن پروتئين را از ستون جدا و سپس با آنزيم

هيدروليز شيميايی بهنسـبت غيـر اختصاصـی عمـل كـرده و

پروتئين را از برچسب جدا كرد (مسير سمت راست).
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است میتواند با تمای باال به ليگاند متصل شود .در مرحله بعد می توان با

نظر در دسترس باشد ،بهتر است برچسب در انتهايی قرار گيرد

منجـر بـه بـرش ناخواسته درون پروتئين هدف شده و اغلب

دمينهای مهندسی شده ،پـروتئينهـايی بـا خصوصـيات

موجب دناتوره شدن پروتئين میشود .لذا بهطور معمول

مطلوب توسط روشهای مهندسی پروتئين طراحی میشوند و

ترجيح داده میشود از آنزيمهای پروتئوليتيک استفاده شود

انواع مناسبی از برچسب را كه مناسب بـا الگـوی خـالص

(.)1

سـازی هستند ايجاد میكنند .از جمله آنها دمينهای بـاردار
شـده (مانند  basic Zو  ،)acid Zدمـينهـای همراه با His1

و دمينهای آنتی ايديوتيپ 19میباشند .پپتيدها ،برچسب های
خالصسازی كوتاهی هستند كه سـلول جهـت توليـد آنها
كلونينگ آن آسانتر است .از جملـه ايـن برچسـبهـا
پپتيدهای آنتی ژن ( ،)FLAGپپتيدهای بايندينگ با پروتئين
و پپتيدهای اسـترپتويدين -باينـدينگ ،پپتيـدهای باردار شده
و پپتيدهای باند با فلز را می توان نام برد.

پروموتر

پروموتر 17يا راه انداز ژن توالی  DNAدر مجاورت محل شروع
نسخهبرداری (محلی اتصال پليمراز و ساير پروتئينها) است.
پروموتر عالوهبر شروع رونويسی در تنظيم سرعت و مقدار
رونويسی مؤثر است و لذا سطح اول تنظيم ژن در باكتریها را
تشکيل میدهد .پروموتر مورد استفاده در اشريشياكلی بايد
خصوصيتهای ويژهای داشته باشد تا برای سنتز فراوان
پروتئين مناسب باشد .اول اينكه بايستی قوی (يعنی ميل

16 Patched-His Domains

18 Tag Removal

17 Antiidiotypic Domains

19 Promoter

15
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انـرژی كمتـری صرف میكند و حذف برچسب و پروسه

تنظیماترونویسی

XylS

m-toluic acid

cadA

cadR

pH

nar

fnr (FNR,
NARL)

tac, hybrid

lacI, lacIq
lacId

Anaerobic
conditions,
nitrateion
IPTG
Thermal

trc, hybrid

lacI, lacIq
lacI(Ts) a ,
lacIq(Ts)a

IPTG
Thermal

lpp-lac, hybrid

lacI

IPTG

Psyn, synthetic

lacI, lacIq

IPTG

pL (λ)

λcIts857

Thermal

pR, pL, tandem (λ)

λcIts857

Reduced
temperature
(>20ºC)
Reduced
temperature
(>20ºC)
Thermal

T7 (T7)

λcIts857

Thermal

T7-lac operator
(T7)
λpL, pT7, tandem
(λ, T7)
T3-lac operator
(T3)
T5-lac operator
(T5)
T4 gene 32 (T4)

lacIq

IPTG

λcIts857, lacIq

Thermal, IPTG

lacIq

IPTG

lacIq, lacI

IPTG

pL-9G-50, mutant
(λ)
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cspA

T4 infection
q

nprM-lac operator
(Bacillus spp.)
VHb (Vitreoscilla
spp.) Protein A
(Staphylococcus
aureus)

a

lacI

IPTG
Oxygen,
cAMP-CAPe

(Blatny et al.
1997)
(Chou, C. et al.
1995)
(Lee, J. et al.
1996)
(Amann, E. et
al. 1983)
(Xue, G.-P. et
al. 1996)
(Brosius, J. et
al. 1985)
(Hsiung, H. M.
et al. 1989)
(Giacomini, A.
et al. 1994)
(Elvin et al.
1990)
(Giladi, H. et
al. 1995)
(Mujacic et al.
1999)
(Elvin, C. et al.
1990)
(Studier and
Moffatt 1986)
(Studier and
Moffatt 1986)
(Mertens, N. et
al. 1995)
(Giordano, T. J.
et al. 1989)
(Bujard, H. et
al. 1987)
(Duvoisin, R.
M. et al. 1986)
(Yamada, M. et
al. 1991)
(Khosla, C. et
al. 1990)

lacI gene with single mutation, Gly-187 → Ser
Ser

GLY-187 ، با يک جهشlacI ژن-1

lacI gene with three mutations, Ala-241 → Thr, Gly- b
265 →Asp, and Ser-300→Asn
Asp, and
2 3-Thr, Gly
Ala-241 ، با سه جهشlacI ژن-2

Ser-300
Asn
c
The constitutive lpp promoter (Plpp) was converted into an
inducible promoter by insertion of the lacUV5
,promoter/operator region downstream of P lpp. Thus
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expression occurs only in the presence of a lac inducer
lacUV5  منطقه اپراتور۳ ) با درج پروموترPlpp(  سازندهlpp پروموتر-1

 بيان فقط،  بنابراين. به يک مروج القايی تبديل شدPlpp در پايين دست از
در حضور القا كننده الک رخ می دهد
d

Wild-type lacI gene
cAMP-CAP, cyclic AMP-catabolite activator protein
AMP  چرخهAMP-catabolite  پروتئين فعال كننده، cAMP-CAP-3
e

پروموتر-مطالعههای فراوانی در زمينهی سيستمهای اپراتور
 صورت گرفته و نشان میدهند كه با تغيير موقعيتlac برپايه
 برابر91  سطح بيان پروتئين تا،اپراتور درون توالی پروموتر

11 تركيبی آن با پلیمراز زياد) باشد و پروتئين نوتركيب را تا
 يا حتی بيشتر از كل پروتئين سلول توليد، درصد11 الی
 دوم اينکه بايد حداقل ميزان فعاليت رونويسی را داشته.نمايد
 بيان ژن در مقياس باال مستلزم رشد سلول با تراكم باال.باشد
و حداقل فعاليت پروموتر است كه پس از القاء يا مهار سركوب
 تنظيم شديد پروموتر برای سنتز.پروموتر رخ میدهد
،پروتئينهايی كه ممکن است برای سلول ميزبان مضر باشند
، روتاويروسVP7  پروتئين سمی، بهعنوان مثال.ضروری است
سلولها را بهطور قابل توجهی از بين میبرد و توليد آن بايد
 در بعضی، با اينحال.تحت شرايط شديد كنترلشده باشد
موارد محدوديت پروموتر بیاهميت است زيرا حتی كمترين
 بهطور مؤثری بقا، بهعلت سميت شديد،مقادير محصول ژن
 مولکولهايی كه، بهعنوان مثال.باكتری را به خطر میاندازد

مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی

Pm

-ريبوزومها را غيرفعال میكنند يا پتانسيل غشا را از بين می
 سميت ه سلول ميزبان محدود به ژنهای. كشنده هستند،برند
خارجی نيست بلکه بيان بيش از حد يکسری از ژنهای
 كدكننده يک ليپوپروتئين غشای،traT طبيعی از جمله
 در غياب متيالز تغييرEcoRI  اندونوكلئاز محدوداالثر،خارجی
 عالوهبر اين سيستمهای بيانی كه. استlon  و ژن،دهنده آن
،بهطور ناقص مهار شدهاند میتوانند سبب ناپايداری پالسميد
 و افت توليد پروتئين نوتركيب شوند،كاهش نرخ رشد سلول
.)1(
 پروموترهای مورد استفاده بهمنظور بيان مقادير باالی ژن در-1 جدول

اشريشياكلی

پروموتر

تنظیمکننده

القاکننده

lac

lacI, lacIq

IPTG
Thermal

trc and tac

lacI(Ts)a ,
lacIq(Ts)a ,
lacI(Ts)b
LacI, LacIts

trp

Trp starvationindole acrylic
acid
IPTG -lactosec

lpp
phoA

IPTG, thermal

recA

phoB(positive),
phoR (negative)
lexA

Phosphate
starvation
Nalidixic acid

araBAD

araC

L-Arabinose

proU

Osmolarity

cst-1

Glucose
starvation
Tetracycline
L-rhamnose

tetA
rhaP BAD

TetR
RhaR, RhaS

منابع
(Gronenborn
1976)
(Hasan, N. et
al. 1995)
(Brosius et al.
1985)
(Masuda, K. et
al. 1996)
(Derman, A. et
al. 1993)
(Miyake et al.
1985)
(Easton, A. et
al. 1991)
(Guzman et al.
1995)
(Herbst, B. et
al. 1994)
(Tunner, J. R.et
al. 1992)
(Skerra 1994)
(Haldimann et
al. 1998)
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نواحی  -11و  -13قرار بگيرد مهار بيان پروتئين  31الی 91

چند منظوره است كه به  DNAمتصل و باعث خميدگی آن

برابر بيشتر از زمانی است كه اپراتور باالدست ناحيه  -13يا

میشود .پروموتر ژن اصلی شوک سرمايی ،cspA ،بهطور

پاييندست ناحيه  -11قرار گرفته باشد.

مشابه در دماهای پايين دارای فعاليت است .تجزيه مولکولی
 cspAو پروموتر  PLمنجر به شناسايی نواحی ويژهای از

آسان و مقرونبه صرفه است .از جمله پروموترهايی كه برای

پايينتر دخيل هستند؛ اين مسأله امکان گسترش پروموترهای

توليد پروتئين در مقياس باال مورد استفاده قرار میگيرند،

مشتق از  λpLكه در دماهای پايينتر از  21درجه سانتیگراد

تحت القای دمايی ( )λpLيا القای شيميايی ( )trpهستند

بسيار فعال هستند ،را فراهم میآورد .اساس استفاده از

(جدول  .)1پروموترهای هيبريد  tacيا  trcكه توسط IPTG

پروموترهای پاسخدهنده به سرما برای بيان ژن بر اين مبناست

( )(isopropyl-b-D-thiogalactopyranoside) IPTGالقاء

كه تاخوردگی پروتئين در دماهای  13الی  21درجه

میشوند ،پروموترهای قدرتمندی هستند كه بهطور وسيعی در

سانتیگراد تنها اندكی تحت تأثير قرار میگيرد ،درحالیكه

تحقيقات پايه مورد استفاده قرار میگيرند .با اينحال ،استفاده

سرعت رونويسی و ترجمه بهطور قابل توجهی كاهش میيابد.

از  IPTGبهعلت سميت و هزينه آن ،جهت توليد پروتئينهای

در مقابل ،اين شرايط زمان كافی برای تاخوردگی مجدد را

درمانی مربوط به انسان نامطلوب است .اين معايب  IPTGتا

فراهم آورده و توليد پروتئينهای فعال و اجتناب از تشکيل

به امروز استفاده از پروموترهای  tacيا  trcرا در توليد

تجمعات غيرفعال پروتئينی (اجسام انکلوژن) ،بدون كاهش

پروتئينهای درمانی انسان ،محدود نموده است .وجود ژن

بازده نهايی پروتئين هدف را امکانپذير میسازد .ساير

موتان ) lacI(Tsكدكننده رپرسور  lacحساس به دما ،امکان

پروموترهايی كه بهتازگی بررسی شدهاند (جدول  )1دارای

القای دمايی اين پروموترها را فراهم آورده است .عالوهبر اين

ويژگیهای جالبی هستند و اختيارات بيشتری برای سيستم-

وكتورهای جديد تنظيم شديدی نسبت به پروموتر  trcدر

های بيان ژن فراهم میآورند .بهعنوان مثال ،پروموتر  pHيک

دمای  11درجه سانتیگراد نشان میدهند .بهتازگی دو رپرسور

پروموتر بسيار قوی است :پروتئينهای نوتركيب بيش از 41

موتان  lacمعرفی شدهاند كه عالوهبر القاء توسط IPTG

الی  31درصد كل پروتئين سلول را به خود اختصاص می-

نسبتبه حرارت حساس هستند .بااينكه ژن  lacIتيپ وحشی

دهند .البته اين سطح بيان ،برای پروتئينهای مختلف متفاوت

میتواند توسط دما القاء شود اما اين سيستم بهطور شديد

است زيرا سنتز پروتئين عالوهبر قدرت پروموتر به كارايی

تنظيمشده نيست و در سويههای  lacIqقابل استفاده نيست،

ترجمه نيز بستگی دارد (.)1

] [ Downloaded from ncmbjpiau.ir on 2022-09-25

سومين ويژگی مهم پروموتر قابليت القاء پذيری آن به شکلی

 DNAمیشود كه اين نواحی در افزايش رونويسی در دماهای

مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی

قابل تغيير است .بنابراين ،زمانیكه توالی  19بازی اپراتور بين

ويژه ،بهطور مثبت تنظيم میشود؛ اين فاكتور يک پروتئين

زيرا تغيير دمايی توانايی غلبه بر مهار شديد ايجاد شده توسط
توليد بيش از حد رپرسور  lacرا ندارد .بنابراين اين سيستم

پروموترهای اشريشياكلی بهطور عمومی بهصورت ناحيهای

محدود به توليد پروتئينهايی است كه برای ميزبان مضر

مركزی واجد هگزامرهای  -11و  -13و فاصلهانداز  13الی 17

نباشند (.)1

بازی بين اين دو هگزامر است .فرض میشود كه اجزای خارج

پروموترهای پاسخدهنده به سرما ،با وجود اينكه نسبتبه ساير

های فراوانی نشان داده است كه توالی باالدست پروموتر

پروموترها مطالعه كمتری بر روی آنها انجام شده است ،بيان

مركزی سرعت شروع رونويسی را در سلول افزايش میدهد.

كارآمد ژن در دماهای پايين را تسهيل نمودهاند .فعاليت

توالی  ،DNAعنصر  ،UPكه باالدست منطقه  -13پروموتر

پروموتر  pLفاژ المبدا در دمای  21درجه سانتیگراد حداكثر

 rRNAاشريشياكلی ( )rrn B P1قرار گرفته رونويسی را در

بوده و با افزايش دما كاهش میيابد .اين پاسخ دمايی پروموتر

(داخل سلول) و همچنين در محيط

 pLتوسط فاكتور ميزبانی الحاقشده اشريشياكلی  ،يک توالی

شرايط سلول

21

20 In vivo

17
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اين ناحيه مركزی فعاليت پروموتر را تحريک میكنند .مطالعه-

آزمايشگاه ( iخارج سلول) تحريک میكند .عنصر  UPبهعنوان
يک پروموتر مستقل عمل میكند ،زيرا زمانی كه به ساير

مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی

پروموترها از جمله  lacUV5ملحق میشود ،رونويسی را
تحريک میكند .توانايی عنصر  UPبهعنوان تقويتكننده ( In

 )vitroرونويسی در اتصال با پروموترهای هترولوگ میتوانند
دارای كاربرد عمومی در سيستمهای بيانی سطح باال باشد (.)1
با وجود اينکه قدرت بيشاز حد پروموترهای  P1( rRNAو
 )P2به خوبی تأييد شده است ،اما اين پروموترها برای توليد
مقادير فراوان پروتئين در اشريشياكلی بهكار گرفته نشدهاند
زيرا تنظيم آنها بسيار سخت و مشکل است .سنتز  rRNAدر
سلول مرتبط با كنترل سرعت رشد است و  P1و  P2در دوره-
های رشد سريع سلول فعال هستند و در فاز سکون ،رشد
غيرفعال میشود .بنابراين ،پروموترهای  rRNAدر فاز قبل از

در پروكاريوتها ،خاتمه رونويسی تحت تأثير دو مکانيسم
مختلف است :خاتمه رونويسی وابسته به  rhoكه پروتئين
هگزامر  rhoاست؛ اين پروتئين باعث رهاسازی رونوشت
 RNAاز الگوی آن میشود .از طرف ديگر ،خاتمه مستقل از
 rhoوابستهبه سيگنالهای كدشده توسط رونوشت است ،به-
خصوص ناحيهای با تقارن دوتايی كه كدكننده ساختار
سنجاقسری يا ساقه-حلقه در رونوشت  RNAاست و ناحيه
ديگری كه غنی از  dAو  dTبوده و  4تا  7باز فرادست توالی
دوتايی قرار گرفته است .با وجوداينكه در ساختار
پالسميدهای بيانی ناديده گرفته میشوند اما خاتمهدهندههای
كارآمد ،اجزايی ضروری در وكتورهای بيانی هستند ،زيرا دارای
عملکردهای متعدد و مهمی هستند .رونويسی از يک پروموتر

القاء پيوسته فعال و يا دارای نشت هستند .پروموتر  P2ضعيف-

ممکن است عملکرد آن را مختل كند ،كه اين رويداد به

سريع است .با اينحال ،زمانیكه  P2از  P1جدا میشود فعاليت

يک خاتمهدهنده رونويسی پاييندست توالی كدكننده قابل

تر و دارای قابليت القای پايينتری در سلولهای درحال رشد
آن افزايش يافته و نسبتبه پاسخهای دقيق حساس میشود؛
جزئی مسدود شده است Brosius .و  Holyتوالی اپراتور lac

را پايين دست پروموتر  rrn B rRNA P2وارد نمودند و مهار
P2در سويههای حامل ژن  lacIqحاصل شد .فعاليت رونويسی
توسط توليد chloramphenicol acetyltransferaseو بيان
 4.5S RNAمورد ارزيابی قرار گرفت .باوجود اينكه فعاليت
 P2تنها نصف پروموتر  tacاست اما زمانیكه پروموتر rrn B

 P1باالدست پروموتر  P2قرار میگيرد ،مهار رونويسی دچار
نقص میشود ( .)1بهنظر میرسد پروموترهای  rRNAبا
استفاده از اصل وارونگی پروموترها به خوبی قابل تنظيم باشند
(قسمت سيستمهای بيانی شديد تنظيمشده را مالحظه
فرماييد) .بنابراين پروموترهای  rRNAمیتوانند باالدست ژن
از سايتهای الحاقی

21

فاژ المبدا و يک اينتگراز المبدا تنظيم-

شده ،پروموتر وارونه را برای القاء تسهيل میكند ،و وجود

پيشگيری است؛ اين عمل مانع از رونويسی دائم از پروموتری
ديگر میشود .بهطور مشابه ،يک خاتمهدهنده رونويسی كه
باالدست پروموتری قرار گرفته كه درحال رونويسی ژن مورد
نظر است ،رونويسی زمينه را به حداقل میرساند .همچنين
ثابت شده است كه رونويسی از يک پروموتر قوی ،بهعلت توليد
بيش از حد پروتئين  ROPدخيل در كنترل تعداد كپی
پالسميد ،باعث ناپايداری پالسميدها میشود .عالوهبر اين،
خاتمهدهندههای رونويسی پايداری  mRNAرا تقويت میكند
و پس از اين سطح توليد پروتئين را افزايش میدهد .دو
خاتمهدهنده ويژه و كارآمد عبارتند از  T1و  T2كه مشتق از
اپرون  rrnB rRNAباكتری اشريشياكلی است ،اما توالیهای
ديگری نيز وجود دارند كه بهنسبت مؤثر هستند (.)1


ضدخاتمه

رونویسی

دهنده

(آنتیترمیناتور)

های

خاتمهدهندههای قوی رونويسی در باالدست يک پروموتر

ضدخاتمه نيز رويدادی تنظيمی است .پروتئينهای ضد پايان

بسيار فعال ،از ناپايداری وكتور در فاز قبل از القاء ممانعت می-

باعث ادامه رونويسی تا انتهای ژنهای تأخيری میشوند ،به-

كند.
21 Integration sites

22 Promoter occlusion

] [ DOR: 20.1001.1.22285458.1398.9.36.8.2

مورد نظر ،اما در جهت مخالف رونويسی ،كلون شوند .استفاده

انسداد پروموتر 22معروف است .اين تداخل با قرارگيری صحيح

] [ Downloaded from ncmbjpiau.ir on 2022-09-25

اين مطلب نشانگر اين است كه در فرم طبيعی  P2بهطور

18

خاتمهدهنده(ترمیناتور)هایرونویسی

رونويسی  RNAطوالنیتر میسازد .محل عملکرد پروتئينهای

امکان برداشت مهار را با تغيير شرايط فراهم میآورد .نواحی

ضدخاتمه مستقل از خاتمهدهندهها و در باال دست واحد

ضدخاتمه رونويسی از اپرون  rrnB rRNAباكتری

رونويسی در جايگاهی متفاوت از منطقه پايان و  nutنام دارد.

اشريشياكلی در وكتور بيانی ( pSE420واجد پروموتر )trc

در باكتریها ،بسياری از اپرونهای دخيل در بيوسنتز

مورد استفاده قرار گرفته است .تسهيل رونويسی از نواحی

در انتهای '5

دارای ساختار دوم شديد اساس ايجاد چنين وكتورهايی است

اولين ژن ساختاری هستند .اين تضعيفكنندهها توسط

و نتيجه آن پايين آوردن احتمال خاتمه نابالغ رونويسی توسط

محصوالت آمينواسيدی اپرون ويژهای تنظيم میشوند.

 RNAپلیمراز ميزبان است .با اينحال حضور فاكتور

بنابراين ،حضور  tRNAشارژ شده متناسب منجر به تشکيل

ضدخاتمه  rrnBبه ظاهر ناكارآمد به نظر میرسد (.)1

اسيدهای آمينه ،حاوی تضعيفكنندههايی

21

ساختار ثانويه در رونوشت  RNAدر پی متوقف شدن ريبوزوم
میشود .در غياب  tRNAشارژ شده متناسب ،يک ساختار
ضدخاتمه شکل میگيرد كه مانع از تشکيل سنجاقسر در
خاتمهدهنده و مهار خاتمه رونويسی میشود .عنصر ضدخاتمه-
ای شناخته شده است كه  RNAپلیمراز را قادر به غلبهبر
خاتمه وابستهبه  rhoدر اپرونهای  RNAريبوزومی نموده و از
آن بهعنوان  boxAياد میشود .عملکرد ضدخاتمه در رونويسی
پروسه پيچيده و قابل توجهی است كه فاكتورهای ميزبانی
اينجا ،بهطور خالصه استفاده از عناصر ضدخاتمه مفيد در بيان
ژنهای هترولوگ در اشريشياكلی ذكر میگردد ( .)1يکی از

سيستمهای بيانی قدرتمند و نامحدود در اشريشياكلی،

پروموتر تأخيری فاژ  T7است .فعاليت اين سيستم بسته به
يک واحد رونويسی است كه  T7 RNA polymeraseرا
تأمين میكند ،چرا كه مهار شديد اين پلیمراز برای جلوگيری
از نشت پروموتر  T7ضروری است .روشهای مختلفی برای
تنظيم بيان پلیمراز  T7مورد استفاد قرار گرفتهاند كه هر يک
از اين روشها معايب خاص خود را دارند .مرتنز و همکارانش با
ساخت يک كاست بيانی  T7 RNA polymeraseاين مشکل
را برطرف نمودهاند ،بهنحویكه اين كاست بهطور برگشتپذير
بيان پايه برای پلیمراز  T7با وارد نمودن سه خاتمهدهنده
رونويسی پشتسرهم ،بين پروموتر و ژن كدكننده پلیمراز T7

تضعيف میشود .برای القاء ،عملکرد آنتیترميناتور وابسته به
 nutLمشتق از فاژ المبدا ،متوقف میشود .پیدر پی ،پروموتر
23 Attenuator

مزايای پروموترهای تنظيمشده دقيق منجر به طراحی
سيستمهای بيانی هوشمند و قابلكنترلی شده است كه به-
خصوص برای بيان ژنهايی كه محصولهای آنها مخل رشد
سلول هستند ،مورد استفاده قرار میگيرند .اين روشها
عبارتند از :استفاده از متد " ،"platingافزايش ميزان مهار
اپراتور ،القاء توسط عفونت با فاژ موتان ،تضعيف قدرت پروموتر
در وكتورهای با تعداد كپی باال ،استفاده از خاتمهدهندههای
رونويسی در تركيب با عناصر ضدخاتمه ،استفاده از پروموتر
قابل القاء در پالسميدی با تعداد كپی قابل كنترل ،سيستم-
های با تنظيم متقاطع ،انتقال همزمان پالسميدهای مختلف با
استفاده از  SP6 RNA polymeraseو استفاده از RNA

آنتیسنس مکمل  mRNAژن كلونشده .در نهايت ،يک روش
جالب استفاده از پروموترهای دارای قابليت معکوس شدن
است :پروموتر توسط دو جايگاه ادغام

24

فاژ المبدا احاطه شده

و در جهت مخالف ژنی كه بايد بيان شود ،قرار گرفته و تنها
توسط القاء نوتركيبی خاص جايگاه

23

با واسطهی اينتگراز λ

معکوس میشود (.)1

سيستم فوق در كنار معايبش دارای مزايايی نيز است .بنابراين
روشهايی كه وابسته به محيط كشت جامد هستند بهراحتی
برای بيان در مقياس باال قابل استفاده نيستند .سيستمهای
مهاری در سطح باال اغلب منجر به كاهش قابل توجهی در
بازده پروتئين میشوند ،بنابراين بهينهسازی ميزان مهار اپراتور
24 Integration site
25 site-speciﬁc
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تضعيفشده و بر اساس  λpLساخته شده است .بنابراين سطح

سیستمهایبیانیتنظیمشدهدقیق

] [ Downloaded from ncmbjpiau.ir on 2022-09-25

شناختهشده و همچنين ناشناختهای در آن دخيل هستند .در

مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی

طوریكه  RNAپلیمراز را قادر به گذر از يک پايان دهنده و

قابل القاء با  IPTGنيز بهطور مشابه قابل استفاده است و

مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی

در اين سيستمها ضروری است .القاء با واسطهی فاژ λ

شد .فاصله بين  SDو كدون  AUGآغازی میتواند بين  3الی

پيچيدگی سيستم را افزايش میدهد .استفاده از پروموترهای

 11نوكلئوتيد باشد و اين تعداد بر كارايی آغاز ترجمه

معکوس مستلزم ساخت وكتورهای پيچيده است .با وجود

تأثيرگذار است .مطالعههای فراوانی برای تعيين توالی

اينکه بيشتر سيستمهای فوق تاكنون بهمنظور توليد مقادير

نوكلئوتيدی بهينه در ناحيه  SDو بهترين فاصله بين  SDو

فراوان پروتئين در مقياس وسيع مورد استفاده قرار نگرفتهاند،

كدون آغاز ،صورت گرفته است Ringquist .و همکارانش

اما تأمينكننده ابزار مهمی برای بيان ژن هستند (.)1

نقش  RBSرا در ترجمه مورد بررسی قرار دادند و به نتايج زير



تنظیمبیانژندرسطحترجمه

آغازترجمهmRNA

دانش فراوان دربارهی پروسه رونويسی امکان استفاده از
پروموترهای پروكاريوتی به فرم كاست ،بدون تأثيرپذيری از
محتوای نوكلئوتيدی اطراف را فراهم آورده است .با اينحال،

شاخصهای آغاز سنتز پروتئين بسيار مشکلتر از آنند كه
بتوان آنها را كشف نمود؛ و پيچيدگی اين مسأله بايد درنظر
گرفته شود .امروزه مشخص شده است كه كه طيف وسيعی از
نرخ كارايی در ترجمه  mRNAهای مختلف بيشتر بهعلت
ويژگیهای ساختاری منحصر بهفرد انتهای ' 5هر گونه خاص
توالی عمومی برای شروع كارآمد رونويسی طراحی نشده است؛

البته پيشرفتهايی در اين زمينه از بيان ژن در اشريشياكلی
صورت گرفته و راهبردهای ارائه شده است.

()i

توالی شاين دالگارنو  UAAGGAGGنسبت به

توالی  AAGGAتوليد پروتئين را  1الی برابر افزايش می-
دهد.
()ii

برای هر توالی  SDيک حالت بهينه وجود دارد كه

میتوان بين  9-3نوكلئوتيد برای  AAGGAو بين ۳-4
نوكلئوتيد برای  UAAGGباشد.
()iii

برای هر توالی  SDفاصلهای حداقل برای ترجمه

مورد نياز است؛ برای  ،AAGGAاين فاصله حداقل 3
نوكلئوتيد است و برای  UAAGGAGGاين فاصله  1الی 4
نوكلئوتيد است .اين فاصلهها نشان میدهد كه ارتباط فيزيکی
مهمی بين انتهای ' S rRNA 16 3و آنتیكدون fMet-

 tRNAfمتصل به جايگاه  Pريبوزوم وجود دارد (.)1
()iv
ساختار ثانويه در منطقه آغاز ترجمه در  mRNAنقشی حياتی
در كارايی بيان ژن دارد .انسداد منطقه  SDو۳يا كدون AUG

ناحيه شروع ترجمه در بيشتر ژنهای اشريشياكلی شامل

توسط ساختار ساقه-لوپ مانع از دسترسی زيرواحد S 30

كدون آغاز  AUGاست .توالی  GUGتوسط  %۳از ژنها و

ريبوزوم به  mRNAو مهار ترجمه میشود .استراتژیهای

 UUGگاهی ( )%1در محل شروع مورد استفاده قرار میگيرد.

متعددی جهت به حداقل رساندن ساختار ثانويه  mRNAبه-

در يک مورد AUU ،در كدون آغاز  infCقرار گرفته است .اين

كار گرفته شده است .غنیسازی  RBSبا ريشههای آدنين و

كدون برای تنظيم خودبهخودی  infCمورد نياز است .كارايی

تيميدين ،بيان ژنهای خاصی را تقويت میكند .بهطور مشابه،

است .كدون  AUGدو تا سه برابر ترجيح داده میشود و

 SDتشکيل ساختار ثانويه  mRNAرا مهار و كارايی ترجمه را

 GUGتنها اندكی بيش از  UUGاستفاده میشود (.)1

تقويت میكند .روش ديگر استفاده از پديده طبيعی "جفت
شدن ترجمه" ( )Translational couplingدر باكتریهاست.

20

 Shineو  Dalgarnoتوالی را در جايگاه اتصال ريبوزوم

مکانيسم جفتشدن ترجمه بهعنوان توضيحی برای بيان

 mRNAباكتريوفاژ شناسايی نمودند و احتمال دادند كه اين

هماهنگ پروتئينهای مختلف  mRNAهای پلیسيسترونيک

منطقه با انتهای ' 3مکمل  S rRNA 16در طی آغاز ترجمه،

درنظر گرفته میشود .بنابراين ثابت شده است كه پروموتر قوی

برهمكنش مینمايد .اين مسأله توسط  Steitzو  Jakesتأييد

 galمیتواند سنتز گاالكتوكيناز را در سطوح باال هدايت كند،
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ترجمه كدونهای آغاز در اشريشياكلی مورد بررسی قرار گرفته

موتاسيون نوكلئوتيدهای ويژهای باالدست يا پاييندست منطقه
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 mRNAاست .بنابراين برخالف پروموترهای قابل انتقال ،هيچ

رسيدند.

شود ،و اين مسأله نشاندهنده اين است كه حتی يک RBS

 mRNAبوده و بهعلت برهمكنش ويژه با  16S rRNAنمی-

ضعيف ممکن است بسيار كارآمد باشد درصورتیكه قابل

باشد .ساير دانشمندان تقويت قابل توجهی در توليد پروتئين

دسترسی به ريبوزوم باشد .اين مکانيسم تنظيمی ممکن است

به هنگام استفاده از توالی  g10-Lمشاهده ننمودند .توالیهای

كاربردهای مهمی در بيوتکنولوژی برای توليد باالی پروتئينها

مشابه  g10-Lنيز در ساير باكتريوفاژها شناسايی شدند .ژن

داشته باشد .در واقع جفتشدن ترجمه بهطور وسيعی برای

 glnAدر اشريشياكلی كه در فاصله  121جفت بازی از جايگاه

بيان ژنهای مختلفی در سطوح باال مورد استفاده قرار گرفته-

آغاز قرار دارد كه دارای دو جايگاه اتصال از فاكتور رونويسی

اند .عالوهبر اتصال منطقه  SDبه  ،16S rRNAساير برهم-

پروتئين  Cتنظيم كننده نيتروژن (  ) NTRCاست.

مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی

وقتیكه  galKبه لحاظ ترجمه به يک ژن باالدست جفت می-

 g10-Lسود برده و اين مسأله بهاحتمال بهعلت پايداری

كنشها بين  mRNAو ريبوزوم در آغاز ترجمه دخيل می-
باشند .مطالعهها نشان داده است كه پروتئين ريبوزومی S1

گروههای تحقيقاتی ديگر توالیهای غنی از  Uرا در ناحيه

بهطور مستقيم در شناسايی و اتصال  mRNAتوسط زيرواحد

ترجمهنشدنی ' mRNA )UTR( 5شناسايی نمودند كه به-

 30Sريبوزومی دخيل است .برهمكنشهای ساختاری و

عنوان تقويتكننده ترجمه عمل میكنند McCarthy .و

عملکردی بسياری از اجزای كمپلس شروع رونويسی

همکارانش منطقهای در ژن  atpEباكتری اشريشياكلی ،بهطور

پروكاريوتها مورد بررسی و آزمايش قرار گرفته است (.)1

دقيق باالدست ناحيه  ،SDشناسايی نمودند .اين توالی 11
بازی جهت بيان بيشازحد ژنهای اينترلوكين  2انسانی و

تقویتکنندههایرونویسی
تقويتكنندهها

2

اينترفرون بتا مورد استفاده قرار گرفت .ثابت شده است كه

عناصری از  DNAهستند كه میتوانند

پايين دست (گاهی) جايگاه آغاز رونويسی قرار دارند .تقويت-
كنندهها در پروكاريوتها به پروموتور بسيار نزديک هستند ،اما
در يوكاريوتها میتوانند از پروموتور دور باشند .توالیهايی كه
بيان ژنهای هترولوگ را در اشريشياكلی تقويت میكنند ،در
باكتریها و همچنين فاژها شناسايی شدهاند Olins .و
همکارانش يک توالی  7بازی از ژن  g10-Lفاژ  T7را
شناسايی نمودند كه به نظر میرسد يک جايگاه اتصال ريبوزوم
( )RBSبسيار كارآمد است .در مقايسه با منطقه  SDمورد
توافق  ،i iتوالی  g10-Lمنجر به افزايش  41الی  141برابری
در بيان ژنهای متعدد میشود .وقتی كه توالی g10-L

باالدست توالی  SDسنتتيک قرار گيرد باعث افزايش 111
شده است كه به موجب آن ،اين توالی تقويت ترجمه را توسط
برهمكنش با بازهای  43۳الی

 4از  16S rRNAانجام می-

دهد .توضيح ديگر در اين رابطه اين است كه تنها mRNA

هايی كه واجد جايگاه  SDضعيفی هستند میتوانند از توالی
26 Enhancer

حذف اين ناحيه بدون تأثير بر سطح  rnd mRNAيا جايگاه
شروع رونويسی ،ترجمه را بيشتر كاهش داد Boni .و
همکارانش نشان دادن كه مولکول هدف برای توالیهای مشابه،
پروتئين  S1زيرواحد  30Sريبوزومی است (.)1
در يک مطالعه جالب Sprengart ،و همکارانش ثابت كردند
كه توالیهايی كه بالفاصله پاييندست كدون آغاز قرار گرفته-
اند ،نقش مهمی در آغاز ترجمه ايفا میكنند .منطقه ويژهای به
29

نام جعبه پاييندست (  )DBكه بين موقعيت  +13و +2
ناحيه كدشونده ژن  T7 0.3يا بين موقعيت  +7و  +21ناحيه
كدشونده ژن  T7 10قرار گرفته است ،بهعنوان تقويتكننده
رونويسی عمل میكند .منطقه  DBمکمل نوكلئوتيدهای
 14 7الی  16S rRNA 14۳1بوده و به مخالف جعبه پايين-
2۳

دست (  )ADBمعروف است .حذف  DBفعاليت ترجمه را
متوقف میكند .از طرفی ،بهينهسازی رابطه مکملی بين توالی-
های  DBو  ADBمنجر به حداكثر ميزان بيان ژن فيوژن
27 Downstream box

Anti-downstream box

28
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برابری در كارايی ترجمه ژن  lacZمیشود .مدلی پيشنهاد

 RNase Dبرای ترجمه كارآمد اين  mRNAضروری است.
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رونويسی را افزايش دهند .اين عناصر در باالدست (بيشتر) يا

توالی  U8باالدست ناحيه  SDدر  rnd mRNAكدكننده

مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی

 dhfrمیشود .نکته جالب توجه اين است كه با تغيير جايگاه

 3'UTRو نواحی بين سيسترونی هستند .بعضی از اين عناصر

 DBبه باالدست كدون آغاز ،در موقعيت  ،SDاين توالی ديگر

در ادغام با  mRNAهترولوگ و البته تنها تحت شرايط ويژه-

واجد عملکرد نبود DB .در تعدادی از ژنهای  E. coliو

ای ،بهعنوان پايدار كننده عمل میكنند .بهعنوان مثال،

باكتريوفاژ وجود دارد .اين يافتهها نشان میدهند كه عالوهبر

 5'UTRژن  12باكتريوفاژ  T4نيمهعمر mRNAهای ناپايدار

سايت  SDو كدون آغاز ،توالیهای ديگری نيز در mRNA

را در  ،E.coliتنها در سلولهای آلوده به  ،T4افزايش میدهد.

برای ترجمه كارآمد حائز اهميت هستند .با اينكه مکانيسم

ژنهای مقاومت به اريترومايسين ( )ermدر باكتریهای گرم

دقيق اثرهای مشاهده شده بهطور دقيق مشخص نيست ،اما

مثبت از جمله استافيلوكوكوس اورئوس ( Staphylococcuc

مطالعهها در اين زمينه نشان میدهد كه برای بيان ژنها از

 )aureusو باسيلوس سوبتيليس

مدلهای "تقويتكنندههای ترجمهای" سود جستهاند (.)1

كدكننده mRNAهايی هستند كه حاوی عناصر پايدار كننده



در  5'UTRخود هستند .با اين حال ،پايدار سازی mRNA

پایداریmRNA
پروسه تخريب  mRNAنقطه كنترل اصلی برای بيان ژن
كمابيش در تمام ارگانيسمها فراهم نموده است .با وجود اينكه
مفهوم  mRNAو پايداری آن  13سال پيش محقق شد ،اما
درک جزئی از مکانيسم تخريب  mRNAبه دالئل متعدد
چالش قابل توجهی را برانگيخته است .اين بخش شاخصهای
ويژهای در ارتباط با پايداری  mRNAدر خصوص كاربردهای
است .پايداری  mRNAدر سلولها متفاوت است و اغلب دليل
منطقی برای آن وجود دارد .پروتئينی كه فقط برای مدت
كوتاهی مورد نياز سلول است توسط يک پيام ناپايدار تا حد
ممکن سنتز میشود و با خاموش شدن ژن ،سنتز آن متوقف
میگردد .پايداری را با در نظر گرفتن نواحی غير كدشونده
مولکول  ، RNAمیتوان تا حدی تعيين كرد.
در تخريب  mRNAدر اشريشياكلی انواع مختلف RNase
دخالت دارند از جمله اندونوكلئازها ( RNase E, RNase K,

 )RNase IIIو ' 3اگزونوكلئازها ( RNase IIو پلینوكلئوتيد
فسفوريالز ])[PNPase؛ تاكنون ' 5اگزونوكلئازی در
تأثير برش اندونوكلئوتيک غير اختصاصی قرار نمیگيرد ،زيرا
هيچ رابطه معکوسی بين طول و نيمهعمر  mRNAوجود
ندارد .دو كالس از عناصر حفاظتی برای پايداری  mRNAدر
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اشريشياكلی شناخته شده است .يک مورد شامل توالیهای '5

 UTRدر  mRNAو ديگری ساختارهای ساقه-ريشه در

شود كه باعث توقف ريبوزوم و ممانعت از ترجمه میشود .به-
طور مشابه ،تأثيرهای پايدارسازی منطقه ' 5باكتريوفاژ  λ pLبر
رونوشت  λ pL-trpنيازمند آلودهشدن با فاژ  λاست (.)1
برخالف مثال فوق 5' UTR ،رونوشت ژن  ompAباكتری
اشريشياكلی باعث افزايش نيمهعمر تعدادی از mRNAهای
هترولوگ تحت شرايط نرمال رشد سريع سلول ،میشود.
 Emoryو همکارانش نشان دادند كه حضور ساختار ساقه-
ريشه در۳بسيار نزديک به ' 5انتهايی  ompA 5' UTRبرای
ايفای نقش پايدارسازی آن ضروری است .عالوهبر اين ،نيمه-
عمر  mRNAناپايدار با افزودن ساختار سنجاقسر به انتهای
' 5آن قابل افزايش است .تصور میشود  mRNAای كه با يک
بخش تک رشتهای بلند آغاز میشود ،قبل از برش  mRNAاز
نواحی ميانی ،ترجيحاً هدف  RNaseای واقع میشود كه با
انتهای ' 5برهمكنش مینمايد .بنابراين به نظر میرسد اضافه
نمودن پايدار كننده  ompAدر ' 5به ژنهای هترولوگ ممکن
است بيان ژن را در اشريشياكلی تقويت كند .با اينحال
mRNAهايی كه حاوی سايتهای داخلی پردازش mRNA

هستند بهواسطه حضور پايدار كننده ' 5محافظت نمیشوند
(.)1
كالس ديگری از عناصر حفاظتكننده  mRNAشامل توالی-
های  3' UTRهستند كه میتوانند ساختارهای ساقه-ريشه
تشکيل داده و تخريب اگزونوكلئازی رونوشت را از انتهای '3

بالک كنند Wong .و  Changيک چنين عنصری را در
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پروكاريوتها شناسايی نشده است .تخريب  mRNAتحت

توسط  ermCو  ermA 5' UTRتوسط آنتیبيوتيک القاء می-
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عملی بيان باالی ژنها در اشريشياكلی را مورد نظر قرار داده

()Bacillus subtilis

جنسيس ( )Bacillus thuringiensisشناسايی نمودند.

اين فاكتورها خاتمهدهنده كدون  UAAهستند .فاكتوری

الحاق اين تنظيمكننده مثبت به انتهای ' 3ژن پنیسيليناز

ديگر ،RF-3 ،نيز بهتازگی كلون شده است.

()penP

باسيلوس

ليکنی

فورميس

(

Bacillus

 ) licheniformisو  c-DNAاينترلوكين  2انسانی ،منجر به

در طراحی وكتورهای بيانی ،بهمنظور جلوگيری از عبور

افزايش نيمه عمر  mRNAو تقويت توليد پلیپپتيدهای

ريبوزوم ،بهطور عمومی هر سه كدون پايانی الحاق میشود .در

مربوطه در باسيلوس سوبتيليس و همچنين اشريشياكلی

اشريشياكلی كدون  UAAنسبتبه دو كدون ديگر ترجيح

گرديد .همانند پايدار كنندههای ' ،5كاربرد اين تنظيمكننده '3

داده میشود .آناليز آماری بيش از  2111ژن اشريشياكلی عدم

بهعنوان مثال ،جايگزينی سنجاقسر انتهای ' 3در mRNA

پس از آن ثابت نموده است .همچنين قدرت  12تترانوكلئوتيد

ناپايدار با سنجاقسر  mRNAپايدار ،بيان رونوشتهای ناپايدار

محتمل بهعنوان سيگنال خاتمه (،UGAN ،UAAN

را تقويت نخواهد كرد .عالوهبر اين ،پيشنهاد شده است كه

 )UAGNبهوسيله سنجش خاتمه در شرايط آزمايشگاه مورد

بيان ژن با استفاده از سويههای ميزبان دارای نقص به لحاظ

بررسی قرار گرفت؛ در اين بررسی كارايی خاتمه توسط رقابت

RNaseهای ويژهای از جمله  RNase IIو  ،PNPaseممکن

مستقيم اين سيگنالها با تغيير چهارچوب خواندن ،سنجيده

است تقويت شود .البته اين پيشنهاد نيز احتماالً ناكارآمد

شد .كارايی خاتمه بسته به نوع كدون پايان و همچنين

خواهد بود زيرا عدم وجود  RNase IIو  ،PNPaseعالوهبر

تترانوكلئوتيد ،بين  )UAAU( %۳1تا  )UGAC( %9تفاوت

توليد بيشاز حد  ،RNase IIهيچ تأثيری بر ميانگين نيمهعمر

نشان داد .اين يافتهها نشان میدهد كه نوع نوكلئوتيدها پس

 mRNAندارد .عالوهبر اين سويههای دارای نقص در RNase

از كدون پايان ،بر كارايی خاتمه ترجمه در اشريشياكلی بسيار

 IIو  PNPaseقادر به ادامه زندگی نيستند .اين مسأله و ساير

تأثيرگذار است .محتوای نوكلئوتيدی در انتهای ' 5كدون

مالحظات منجر به اين نتيجهگيری میشود" :بهاحتمال

خاتمه نيز در اين امر دخيل است .بنابراين ،بار و ويژگیهای

پايداریهای نامتجانس بيشتر mRNAهايی كه به ساقه-

هيدروفوبيسيته آمينواسيدهای قبل از –cترمينال (منطقه )-2

ريشه خاتمه میيابند ناشی از قابليت افتراقی اين ساختارهای

در پپتيد تازهساز تا  11برابر تفاوت در كارايی خاتمه  UGAرا

ساقه-ريشه انتهايی نسبت به نفوذ اگزونوكلئازهای ' 3نيست"،

منجر شده است ،درحالیكه خاتمه در  UAGحساسيت كم-

و عالوهبر اين" ،آغاز تخريب ' 3اگزونوكلئازی  RNAبه

تری نسبتبه ماهيت آمينواسيد  -2نشان داده است .برای

احتمال نادر بوده ،بهجز در مورد RNAهای ناپايدار فاقد

موقعيت  ،-1گرايش به هليکس آلفا ،رشته بتا و پيچ معکوس،

سنجاقسر ' 3و RNAهای با عمر طوالنی مقاوم ه حمله

فاكتورهای تعيينكننده در خاتمه  UGAهستند (.)1

توسط ديگر انواع ريبونوكلئازها " (.)1
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بهعنوان پايدار كننده عمومی  mRNAبعيد بهنظر میرسد.

تصادفی بودن را در كدون توقف و همچنين در نوكلئوتيدهای

مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی

خاتمهدهنده رونويسی ژن پروتئين كريستالی باسيلوس تورين

پايان  ،UAGو  RF-2خاتمهدهنده ترجمه  UGAو هر دوی



هدفگیریپروتئین

خاتمهترجمه
خاتمه ترجمه است .عالوهبر  1كدون خاتمه ،UGA ،UAA ،و
 ،UAGاين رويداد پيچيده مستلزم برهمكنشهای ويژهای بين

ريبوزوم mRNA ،و فاكتورهای آزادسازی 27مختلفی در محل

تشکيل اجسام انکلوژن بهعنوان مانع مهم در بيان ژن در
سيتوسل مطرح میشود ،كه اين اجسام دارای معايب متعددی
هستند (جدول .)2با وجود اين اجسام ،عمل دشوار تاخوردگی
مجدد پروتئين متراكم ،ترديد در اينكه پروتئين حاصل

خاتمه است .در  RF-1 ،E.coliخاتمهدهنده ترجمه كدون

عملکرد بيولوژيک خود را حفظ نموده يا خير و كاهش بازده

29 Release factors

پروتئين تخليصشده ،بايد در نظر گرفته شود .تاكنون،

23
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حضور سيگنال توقف در  mRNAيک جزء ضروری در فرآيند

بیانسیتوپالسمی

مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی

پارامترهای فيزيکوشيميايی دقيقی كه در تشکيل اجسام

سيتوپالسمی به احتمال ناشی از عدم حضور سيتوپالسم الزم

انکلوژن مشاركت دارند ،نامعلوم باقی ماندهاند .مطالعهای آماری

برای سيستم تشکيل باندهای دیسولفيدی از جمله پروتئين-

در خصوص تركيبهای  ۳1پروتئين كه در اشريشياكلی

های  DsbAو  ،DsbBو يا مکانيسمی كه بهطور فعال از

تشکيل جسم انکلوژن میدهند نشان داده است كه شش

تشکيل باندهای دیسولفيدی در سيتوپالسم جلوگيری كند،

پارامتر در تشکيل اجسام انکلوژن مرتبط هستند :ميانگين بار،

است .موتانتهايی از اشريشياكلی جداسازی شدهاند كه

نسبت ريشههای تشکيل دهنده پيچ ،نسبت سيستئين ،نسبت

تشکيل در سيتوپالسم را امکانپذير نمودهاند .اين موتاسيونها

پرولين ،هيدروفيليسيته و تعداد كل ريشههای اسيد آمينه .دو

ژن  trxBكدكننده تيوردوكسين ردوكتاز را غيرفعال نموده و

پارامتر اول همبستگی قویتری در تشکيل اجسام انکلوژن

در پتانسيل احيا سولفيدريل سيتوپالسم مشاركت میكند.

دارند ،درحالیكه چهار پارامتر ديگر همبستگی ضعيفی نشان

تيوردوكسين بهتنهايی برای تشکيل باند دیسولفيدی ضروری

میدهند .اين يافتهها جهت ايجاد مدلی برای پيشبينی

است .توالی دقيق اين رويدادها نامشخص است اما سيتوپالسم

احتمال تشکيل اجسام انکلوژن ،تنها بر اساس نسبت

به احتمال حاوی پروتئين ديگری مشابه تيوردكسين بوده كه

آمينواسيدهای پروتئين ،بهكار میرود .اين مدل برای پيش-

میتواند توسط تيوردوكسين ردوكتاز احيا شود؛ در غياب

بينی عدم حالليت گيرنده سلول  Tانسانی  Vᵝ5.3در

تيوردوكسين ردوكتاز ،فرم اكسيده اين پروتئين نامعلوم

اشريشياكلی مورد استفاده قرار گرفته است (.)1

تشکيل باندهای دیسولفيدی را در سيتوپالسم تسهيل می-
كند .ساير محققان بهتازگی از سويههای اشريشياكلی حامل

اجسام انکلوژن و بهبود تاخوردگی پروتئين مورد استفاده قرار

توجهی از پروتئينهای عملکردی واجد باند دیسولفيد در

گرفته است .اين روشها شامل رشد باكتری در دماهای پايين-

سيتوپالسم مشاهده نمودند .اين سويههای دارای نقص در

تر؛ غربالگری سويههای مختلف اشريشياكلی؛ جايگزينی ريشه-

تيوردوكسين ردوكتاز ابزارهای ارزشمندی برای توليد

های آمينواسيدی انتخابی؛ توليد همزمان چاپرونها؛ استفاده از

پروتئينهای پيچيده در اشريشياكلی خواهند بود .بيان

تيوردوكسين بهعنوان هميار الحاقی يا توليد همزمان با

سيتوپالسمی يک ژن بدون توالی راهنما مستلزم حضور كدون

پروتئين موردنظر؛ رشد و القای سلولها تحت شوک اسموتيک

آغاز ،رايجترين آن كدون متيونين ،است .با اينكه اين

در حضور سوربيتول و گاليسيل بتائين؛ افزودن قندهای

آمينواسيد اضافی ممکن است هيچ تأثير نامطلوبی بر پروتئين

غيرقابل متابوليزه به محيط كشت؛ تغيير  pHمحيط كشت؛ و

سنتز شده نداشته باشد اما موارد ويژهای ديده شده كه در آن

استفاده از سويههای دارای نقص در تيوردوكسين ردوكتاز (.)1

اين متيونين اضافی عواقب زيادی دارد ( .)1بهعنوان مثال،
حفظ متيونين آغازی در  ،RANTESعضوی از سايتوكاين-

ديگری ايجاد میكند .پروتئينهای سيتوپالسمی باكتريايی

طور كامل از بين برده و ويژگیهای آنتاگونيستی قوی به

حاوی ريشههای سيستئين اندک و در نتيجه باندهای دی-

 RANTESمتيونيليه اعطا میكند .بهطور مشابه ،ريشه

سولفيدی كمی هستند .بيشتر پروتئينهای حاوی باندهای

متيونين غيرعادی در -Nترمينال میتواند كنفورماسيون

دیسولفيد پايدار از سيتوپالسم بيرون میروند .بنابراين،

هموگلوبين انسانی را تغيير دهد .عالوهبر اين ،وجود آمينواسيد

پروتئينهای پستانداران كه ساختار چهارم پيچيده آنها تا

اضافی تغيير در خصوصيتهای ايمونولوژيک پروتئينهای

اندازهای به تشکيل باندهای دیسولفيدی بستگی دارد،به

دارويی را امکان پذير نموده و مشکالتی در تأييد محصول برای

احتمال در سيتوپالسم باكتریها با كنفورماسيون صحيح خود

استفادههای كلينيکی بههمراه خواهد داشت.

نمیشوند Bardwell .و همکارانش پيشنهاد نمودند كه
فركانس پايين باندهای دیسولفيدی در پروتئينهای
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پتانسيل احيا مربوط به شرايط احيا سيتوپالسمی نيز مشکل

های خانواده كموكاين ،فعاليت فيزيولوژيک اين مولکول را به-
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روشهای تجربی متعددی برای به حداقل رساندن تشکيل

موتاسيون خنثی در ژن  trxBاستفاده نمودند و مقادير قابل-

در طی سنتز دفرميله میشود اما به اجبار حذف نمیشود.

موفقيتآميز برای حذف ريشه متيونين بيان همزمان با ژن

متيونين -Nترمينال ممکن است توسط متيونين آمينوپپتيداز

متيونين آمينوپپتيداز اشريشياكلی است .روش ديگر استفاده از

اندوژن برش بخورد كه البته اين مطلب بستگی به طول

دیپپتيديل آمينوپپتيداز  Iاست؛ اين آنزيم دیپپتيد را از

زنجيره جانبی آمينواسيد دوم دارد .بنابراين ريشههايی با

انتهای آمينو حذف میكند اما نمیتواند باند پپتيدی حاوی

زنجيره جانبی كوچک مثل ،Val ،Thr ،Ser ،Pro ،Ala ،Gly

ريشه پرولين را برش دهد (.)1

 Cysو با درجه كمتری  Leu ،Asp ،Asnو  Ileحذف
جدول  -2اهميت نسبی بخشهای مختلف بيان ژن در اشريشياكلی و استراتژیهای برای برطرف نمودن مشکالت آزمايشگاهی محتمل
بخشموردنظر
سيتوپالسم
مزايا

توليد انکلوژن بادی

بازده پروتئين باالتر

مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی

ترجمه در باكتریها توسط -Nفرميل متيونين آغاز میشود كه

متيونين را از -Nترمينال تسهيل میكنند .يک استراتژی

استراتژیوراهحل

جدا سازی آسان پروتئين در خلوص و غلظت باال ؛ محافظت پروتئين
هدف از گزند پروتئازها؛ بمناسب رای توليد پروتئينهای فعالی كه
برای ميزبان كشندهاند

سازه پالسميد ساده
معايب

توليد انکلوژن بادی

عدم حالليت پروتئين؛ تاخوردن مجدد برای بازيابی فعاليت پروتئين؛
با تاخورد ن مجدد پروتئين ممکن است فعاليت بيولوژيک آن دوباره
باز نگردد .كاهش عملکرد نهايی پروتئين؛ افزايش هزينه توليد

سويههای ناكارآمد در تيوردوكسين ردوكتاز
سوربيتول و گاليسيل بتائين در محيط كشت
تغيير pH
ساكارز ،رافينوز در محيط رشد
محيط كشت رشد غنی

سولفيد را تسهيل نمی كند

پری پالسم
مزايا

تخليص پروتئين ساده تر است (انواع
پروتئين ها كمترند)
پروسه ليز پروتئين كوتاه تر است

معايب

تشکيل باندهای دی سولفيدی بيشتر

هميارهای الحاقی وابستگی (ممکن است نيازمند برش باشند)

استفاده از گونه هايی كه در بيان پروتئازها نقص دارند.
استفاده از هميارهای الحاقی و ديگر روش های ذكر شده در باال

سيگنال پپتيد هميشه موجب تسهيل
انتقال نمی شود
يا موجب خروج بيش از حد پروتئين می
شود

بيان همزمان سيگنال پپتيداز I
بيان همزمان prlF
استفاده از سوش های موتانت prlF
بيان همزمان  prlA4و secE
بيان pspA
بيان همزمان ژن های sec
پروتئين های الحاقی

امکان تشکيل انکلوژن بادی

بيان همزمان مولکول های چاپرونی
كاهش دمای رشد
افزودن ساكارز يا رافينوز به محيط كشت

كاهش فولدينگ

جايگزينی آمينو اسيدی
بيان همزمان ايزومراز دی سولفيد

تاكنون برای بيان باالی پروتئين به كار
نرفته است
ممکن است مطالعات فارماكولوژيک و
فعاليت های آنزيمی را تسهيل نمايد

 Dalbogeو همکارانش هورمون رشد انسانی دارای -N

حاوی تعدادی ريشه اسيد آمينه بوده و بهگونهای طراحی شده

ترمينال اضافی توليد نمودند كه اين دنباله توسط دیپپتيديل

كه برش متيونين -Nترمينال در آن امکانپذير باشد .عالوهبر

آمينوپپتيداز  Iحذف و هورمون رشد اصلی حاصل گرديد .اين

اين ،ريشه آمينو اسيد دوم يا سوم در پروتئين هدف بايد

روش نيازمند دنبالهای در انتهای آمينی است بهطوریكه

پرولين باشد .روش ديگر ايجاد انتهای آمينی صحيح برای هر
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سويه های ناكارآمد در تيوردوكسين ردوكتاز
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كاهش مقدار محيطی تشکيل باند دی

تخليص پيچيده تر است (از ميان انواع
پروتئين ها)

كاهش درجه حرارت رشد
پروموترهای شوک سرما (دمای پايين تر)
انتخاب گونههای مختلف باكتری اشريشيا كلی جايگزينی اسيد آمينه
بيان همزمان چاپرونهای مولکولی
هميارهای الحاقی

مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی

پروتئين است .احتمال تخريب پروتئين در سيتوپالسم

توليد شده را تأمين میكند ( انتقال از عرض غشاء بهطور

اشريشياكلی بهعلت حضور تعداد پروتئازهای بيشتر ،نسبتبه

معمول با سيگنال پپتيدهای -Nترمينال هدف گيری میشود)

ساير بخشها بيشتر است .اين موضوع در بخش تجزيه

(.)21-21 ,17 ,1 ,2

پروتئين مورد بررسی قرار گرفته است .مسأله ديگر در بيان
سيتوزولی ژن ،تخليص پروتئين هدف از ساير پروتئينهای

پروتئينهای هترولوگ بهمنظور رسيدن به پریپالسم ،به توالی

درون سلولی است .بر اساس محاسبات ،كروموزوم اشريشياكلی

 -Nترمينال مجهز میشوند كه آنها را به يک كانال هدايت

 1111الی  4111ژن را كد میكند كه البته تمام اين ژنها

كننده پروتئين در غشاء سيتوپالسمی به نام Sec-

تحت شرايط ويژه رشد بيان نمیشوند (.)1

 transloconهدايت میكند .پروتئينها از دو مسير به Sec-
 transloconهدايت میشوند ،مسير post translational

بیانپریپالسمی
پس از سنتز پروتئين های اشريشياكلی در سيتوپالسم اين
امکان وجود دارد كه محصول ژن كلون شده به سيتوپالسم،
غشاء داخلی يا خارجی ،يا فضای پریپالسمی برود .ترشح
محصول ژن كلون شده به فضای پریپالسمی اغلب باعث
افزايش بيان پروتئين خارجی میشود كه ممکن بوده توسط
پروتئازها در سيتوپالسم تجزيه گردد ( .)17تشکيل باندهای
دی سولفيدی پايدار تنها در غشاء سلول رخ میدهد كه توسط
 Dsbشناخته میشوند كاتاليز میشود .بنابراين پروتئينهای
حاوی باند دی سولفيدی مثل قطعات آنتیبادی و بسياری از
هورمونهای پپتيدی با كنفورماسيون طبيعی در پریپالسم
توليد میشوند (.)21
چند ويژگی كلی برای انتقال پروتئينهای نوتركيب به پری-
پالسم وجود دارد )1 :محيط اكسيده پریپالسم ،ايجاد
باندهای دیسولفيدی را تسهيل میكند )2 .پریپالسم تنها
حاوی  %4از پروتئينهای كل سلول است ( 111پروتئين
مختلف) )1 .پریپالسم حاوی پروتئاز كمتری از سيتوپالسم
است و تجزيه پروتئين در آنجا كمتر صورت میگيرد و از اين
منتقل شده افزايش میيابد )4 .امکان تخليص آسان توسط
شوک اسمزی وجود دارد )3 .كاهش قابل توجه در ميزان
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ناخالصیها میتواند با هدفگيری توليد پروتئين در پریپالسم
ميزبان حاصل شود ) .در پریپالسم تشکيل اينکلوژن بادی
به حداقل میرسد )9 .انتقال به پریپالسم میتواند فرآيندهای
پايين دستی را تسهيل كند و صحت -Nترمينال پروتئين

انتقال پروتئين از عرض غشای درونی به پریپالسم نيازمند
توالی نشانه است .انواع مختلفی از پپتيدهای نشانه جهت
انتقال پروتئين به سيتوپالسم در اشريشياكلی ،بهطور
موفقيتآميزی مورد استفاده قرار گرفتهاند .اين توالیها شامل
انواع سيگنالهای پروكاريوتی هستند از جمله :سيگنال
اشريشياكلی  LamB ،OmpT ،OmpA ، PhoAو ،OmpF
بتا الكتاماز ،انتروتوكسينهای ،LT-B ،LT-A ،ST-II
پروتئين  Aاستافيلوكوكوس اورئوس PelB ،اروينيا ،توالی
نشانه  PelBدژنره RNase ،موشی و سيگنال هورمون رشد
انسانی (.)1
با اين وجود ،انتقال پروتئين به پریپالسم پروسهای پيچيده و
تاحدی ناشناخته است؛ و حضور پپتيد نشانه هميشه متضمن
انتقال كارآمد پروتئين از عرض غشای درونی نيست .بهعنوان
مثال ،با اينكه توليد باكتريايی ايمنوگلوبولينهای انسانی به-
طور كامل موفقيتآميز بوده است اما توليد واريانتهای گيرنده
سلول  Tدر پریپالسم ،با وجود شباهتهای ساختاری اين دو
خانواده ،بسيار مشکل است .بنابراين با وجود برش صحيح
پپتيد نشانه ،هيچ پروتئين گيرنده سلول  Tدر پریپالسم
مشاهده نشده است .بخشهايی از اين گيرنده كه بهطور
صحيح در پریپالسم تا خوردند ،با القای پاسخ شوک گرمايی
در دمای پايين به همراه بيان باالی چاپرون  Dsb Aحاصل
گرديد .بهنظر میرسد اين روش  ،shotgunالقای تمام انواع
چاپرونها ،ازجمله انواع ناشناخته پریپالسمی را امکانپذير
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تيول -دی سولفيد اكسيدوردوكتازها كه به نام پروتئينهای

targeting

SecB-

و

signal

translational

co-

خصوصيتهای ساختاری پروتئينها در انتقال غشايی دخيلند

كننده ( ،)Permeabilizing proteinمواد غذايی ،يا ساير

(.)1

عوامل تأثيرگذار بر ترشح پروتئين در نتيجه"نشت"يا
نفوذپذيری انتخابی برای خروج دارند .روش اول ،مسير وابسته

استراتژیهای انتقال بهينه پروتئينها به پریپالسم شامل

به ذره شناسايی سيگنال (Signal recognition ( )SRP

تأمين اجزای دخيل در انتقال و پردازش پروتئين است :توليد

) particle )(SRPمزيت ويژهای در ترشح پروتئين مورد نظر

باالی سيگنال پپتيداز  ،Iاستفاده از سويههای موتان ،prlF

دارد و حداقل آلودگی توسط پروتئينهای غير هدف را دارد.

بيان همزمان ژنهای  prlA4و  ،secEبيان ژن  ،prlFبيان ژن

شايد بهترين مثال در اين مورد ژن هموليزين باشد كه برای

 ،pspAو تنظيم منفی ،حذف يا عدم استفاده از ژن بتاالكتاماز

ساخت پروتئينهای هيبريد ترشحی مورد استفاده قرار می-

برای اجتناب از احتمال بارگيری بيش از حد مکانيسمهای

گيرد SRP .باكتری يک  GTPaseاست كه میتواند به توالی

انتقالی يا رقابت بر سر پردازش پپتيدهای نشانه .امکان

نشانه پروتئينهای ترشحی خاص يا به قطعات ترنس ممبران

محدوديتهای انتقالی در مطالعه  Hsiungو همکارانش مورد

پروتئينهای غشاء داخلی متصل شود و سپس كمپلکس

بررسی قرار گرفته است؛ اين محققان مشاهده نمودند كه پس

زنجيره نو پديد متصل به ريبوزوم به غشاء هدف گيری شود.

از القاء با  IPTGمقادير فراوان پيشساز هورمون رشد انسانی

روش دوم وابسته به القای نشت محدود در غشای خارجی

درونسلول انباشته شد ،درحالیكه افزايشی در مقدار هورمون

منتج به ترشح پروتئين است .مثالهايی در اين رابطه عبارتند

انتقالی ديده نشد .تاكنون مکانيسمهای انتقال پروتئينها به

از :استفاده از توالی راهنما  ،pelBتوالی راهنما  ،ompAتوالی

پریپالسم بهطور كامل شناخته نشده است (.)1

راهنمای پروتئين  ،Aبيان همزمان پروتئين رهاسازی

مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی

سازد .اكنون مشخص شده است كه عالوهبر توالی نشانه ،ساير

(راهنما يا نشانه)  ،هميارهای الحاقی ،پروتئينهای نفوذپذير

ترشحخارجسلولی
انتقال و ترشح پروتئين نوتركيب در اشريشياكلی فرآيند
پيچيدهای است و چندين فاكتور روی موفقيت آن اثر
میگذارد ،از جمله اندازه پروتئين نوتركيب ،تركيب اسيدآمينه
پپتيد راهنما و همچنين پروتئين هدف و مقادير بيان (.)2
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باكتريوسين ،پروتئين رهاسازی باكتريوسين القاء شده با
ميتومايسين به همراه افزودن گاليسين به محيط كشت ،و
بيان همزمان ژن  kilجهت نفوذپذير نمودن غشا .عالوهبر اين
ديده شده كه بيان همزمان دو فاكتور ترشحی ( secYو
 ،)secEترشح پروتئينهای خاصی را افزايش میدهد (.)22

پروتئینهایالحاقی

فوايد قابل توجهی دارد .متأسفانه اشريشياكلی بهطور عمومی

نمیشوند .برای پروتئينهايی با تمايل قطعات نامحلول،

پروتئينهای اندكی را ترشح میكند و دستکاری مسيرهای

مهندسی متابوليک از طريق تکنولوژی پروتئين الحاقی (فيوژن

انتقالی متعدد برای تسهيل ترشح پروتئينهای خارجی امر

پروتئين) منجر به بيان محلول میشود .در سالهای اخير

بسيار دشواری است .درک مسير ترشحی در اشريشياكلی به-

افزايش قابل توجهی در مهارت و تنوع پروتئينهای الحاقی

منظور تصور مشکالت دخيل در ترشح پروتئين ضروری است

مورد استفاده در تحقيقات بيولوژيک ،مشاهده میشود .مزيت-

(.)1

های پروتئينهای الحاقی موارد كاربردی فراوانی را شامل می-

ويژگی اكثر سويههای اشريشياكلی اين است كه مسيرهای

شود و در مطالعههای گسترده و جامعی مورد بررسی قرار

سازماندهی شده برای انتقال پروتئينها از غشاء خارجی را

گرفتهاند .جدول  1بيشتر پروتئينهای الحاقی شناخته شده را

ندارند .روشهای اصلی ترشح پروتئين در اشريشياكلی قابل

نشان میدهد .ساير مطالعههای طراحی و دستورزی سايت-

تقسيم به دو دسته است )i( :بهكارگيری مسيرهای موجود

های برش مناسب ،شرط الزم پروتئينهای الحاقی ،جهت برش

برای پروتئينهای ترشحی و ( )iiاستفاده از توالیهای ليدر

آنزيمی يا شيميايی و حذف پروتئينهای الحاقی را مورد
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هدفگيری پروتئين سنتز شده جهت ترشح به محيط كشت

پروتئينهای نوتركيب هدف هميشه در حالت محلول ايجاد

مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی

مطالعه قرار میدهند .اين بخش بهطور خالصه استفاده از

يک هميار الحاقی ديگر مشتق از پروتئين  Gاستافيلوكوک

سيستمهای الحاقی كه دارای اثر مستقيم بر توليد باال و در

( ،)SPGپروتئين ديواره سلولی باكتريايی ،است كه نواحی

برخی موارد ،ترشح پروتئينهای هدف هستند را مورد بررسی

اتصالی مجزايی برای آلبومين ،درون دُمين انتهای آمينی خود،

قرار داده است (.)1

و ايمنوگلوبولين  ،Gدرون دُمين انتهای كربوكسيل خود ،دارد.
دُمين اتصال به آلبومين حداقل شامل  4ريشه()Residue

نوتركيب تعداد زيادی از اجزای پروتئين الحاقی ايجاد شدند.

پروتئينهای كدشونده با  cDNAاستفاده میشود .عالوهبر

اين پروتئينهای الحاقی يا كايمريک بهطور معمول شامل يک

اين ،تركيب دُمينهای  SPGو پروتئين  Aگزينه جديدی

جزء يا دنباله هستند كه ممکن است مرتبط يا حتی نامرتبط

برای تخليص ارائه میدهد و پروتئين هدف را به ميزان بيش-

به پروتئينهای هدف باشند .اكثر هميارهای الحاقی برای هدف

تری از تخريب پروتئوليتيک محافظت میكند .كاربرد جالب و

تخليص با ميل تركيبی اختصاصی بهكار میروند .اين

مهم دُمين اتصال به آلبومين توانايی آن در پايدار نمودن

دنبالههای الحاقی امتيازات ديگری نيز دارند :با حفاظت

پروتئينهای دارای عمر كوتاه در گردش پيرامونی

پروتئين از پروتئوليز داخل سلولی ،حالليت را افزايش میدهند

( )Peripheral circulationپستاندارن است؛ اين اثر با

يا میتوانند بهعنوان گزارشگرهای بيان اختصاصیGFP

واسطهی اتصال دُمين  SPGبه البومين سرم ،پروتئينی با طول

(پروتئين فلئورسانت سبز) بهطور مستقل يا در تركيب با BFP

عمر باال ايجاد میشود .مطالعهها نشان میدهند كه هميارهای

(پروتئين فلورسانت آبی) برای سنجش انتقال انرژی فلورسانت

الحاقی مشتق از  SPGنيمهعمر  CD4محلول انسانی را در

( )FRETمورد استفاده قرار گيرند .مقادير باالی بيان اغلب از

موش افزايش داده و حذف گيرنده مکمل نوع  1آن را در موش

 -Nترمينال يک هميار الحاقی به يک توالی بيان شونده بهطور

صحرائی كاهش داده است (.)1

ضعيف انتقال پيدا میكند (بهاحتمال بهعلت پايدار شدن
 .)mRNAهمانطور كه پيشتر بحث شد ،دنبالههای ميل

بهتازگی سيستم تمايلی ديگری ساخته شده است كه از 9

تركيبی معمول ،دنباله پلیهيستيدين ( )His-tagاست كه

نشان تمايلی مختلف استفاده میكند .اين سيستم چندجزئی

سازگار با كروماتوگرافی ميل تركيبی فلزی بدون حركت

امکان استفاده از شرايط مختلف ،برای مراحل اتصال و هم-

( )IMACو دنباله گلوتاتيون  -Sترانسفراز برای تخليص از

چنين مراحل شستشو ،و ابزاری مناسب جهت توليد،

طريق رزين بر پايه گلوتاتيون است .دنبالههای ميل تركيبی

شناسايی ،و تخليص پروتئينهای نوتركيب را فراهم آورده

ديگر نيز وجود دارد .پروتئينهای الحاقی متداول ديگری با در

است .اتصال تيوردوكسين به پروتئينهای هدف حالليت

نظرگرفتن بهينه سازی بيان نوتركيب شامل پروتئين اتصال به

پروتئينهای الحاقی توليده شده در سيتوپالسم اشريشياكلی را

مالتوز ( )MBPو ) (N-utilizing NusA substance Aاست

به ميزان چشمگيری افزايش داده و از تشکيل اجسام انکلوژنی

كه بهطور ويژه باعث افزايش حالليت پروتئينهايی میشوند

جلوگيری میكند .بهطور مشابه ،هومولوگ تيوردوكسين،

كه تمايل به تشکيل اينکلوژن بادی دارند (.)22

 ،DsbAبهعنوان هميار الحاقی برای هدايت انتقال پروتئين به
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 Uhlenو همکارانش هميار الحاقی چند منظورهای را براساس

بهيک ميزان در كاهش تشکيل انکلوژن بادی مؤثر نيستند.

پروتئين  Aاستافيلوكوک يا مشتقات سنتتيک آن ايجاد

 Kapustو  Waughدر يک مقايسه سيستميک اثر اجزاء

نمودند .عالوهبر كاربرد آن بهعنوان نشان تمايلی تخليص،

الحاقی مختلف در افزايش حالليت

پلیپپتيد مستعد ايجاد

بخش پروتئين  Aبهعنوان هميار محلول كننده جهت

اينکلوژن بادی مورد بررسی قرار داده و دريافتند كه MBP

تاخوردگی بهتر پروتئين عمل میكند و حضور پپتيد نشانه

بيشتر از تيوردوكسين يا گلوتاتيون  -sترانسفراز حل كننده

پروتئين  Aمنجر به ترشح پروتئين به محيط كشت میشود.

است (.)1

] [ DOR: 20.1001.1.22285458.1398.9.36.8.2

پریپالسم مورد استفاده قرار میگيرد .تمامی اجزاء الحاقی
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در واقع بهمنظور تسهيل بيان ،حالليت و تخليص پروتئينهای

مشتق از  SPGبوده و بهعنوان نشان تمايلی برای تخليص

مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی


 هميارهای الحاقی و كاربردهای آنها.1 جدول
هميارهای الحاقی

 ماتريکس۳ليگاند

شرايط تخليص

Flag peptide

Anti-Flag monoclonal antibodies, M1, M2

Low calcium, EDTA, glycine

His6

Ni2+--nitrilotriacetic acid

Imidazole

Glutathione-S-transferase

Glutathione-Sepharose

Reduced glutathione

Staphylococcal protein A

Immunoglobulin G-Sepharose

Low pH, IgG-affinity ligand

Streptococcal protein G

Albumin

Low pH, albumin-affinity ligand

ligands,

Low calcium

Calmodulin

Organic

ligands,

peptide

DEAESephadex
Thioredoxin

ThioBond resin

b-Galactosidase Ubiquitin

TPEGb-Sepharose

Borate

Chloramphenicol acetyltransferase

Chloramphenicol-Sepharose

Chloramphenicol

S-peptide (RNase A, residues 1–20)

S-protein (RNase A, residues 21–124)

Denaturing or nondenaturing conditions

Myosin heavy chain

Ion exchange

Differential solubility in low/high salt

DsbA
Biotin subunit (in vivo biotinylation)
Avidin

Biotin

Streptavidin

Biotin

Denaturation (urea, heat)

Strep-tag

Streptavidin

2-Iminobiotin, diaminobiotin

c-myc

Anti-myc antibody

Dihydrofolate reductase

Methotrexate-agarose
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CKS

Denaturation (urea, heat)

Folate buffer

c

Polyarginine

S-Sepharose

NaCl

Polycysteine

Thiopropyl-Sepharose

Dithiothreitol

Polyphenylalanine

Phenyl-Superose

Ethylene glycol

lac repressor

lac operator

Lactose analog, DNase, restriction endonuclease

T4 gp55
Growth hormone N terminus
Maltose-binding protein

Amylose resin

Maltose

Galactose-binding protein

Galactose-Sepharose

Galactose

Cyclomaltodextrin glucanotransferase

a-Cyclodextrin-agarose

a-Cyclodextrin

Cellulose-binding domain

Cellulose

Water

Hemolysin A, E. coli
l cII protein
TrpE or TrpLE
Protein kinase site(s)
(AlaTrpTrpPro)n

Aqueous two-phase extraction

HAId epitope
BTag (VP7 protein region of

Anti-BTag antibodies

bluetongue virus)
Green fluorescent protein (GFP)
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Blue fluorescent protein (BFP)
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،و همکارانش برای حذف يوبیكوئيتين از پروتئينهای الحاقی

الحاق ژنها به توالی يوبیكوئيتين بازده توليد پروتئين را از

 را همزمان در اشريشياكلیUbp2 پروتئاز ويژه يوبیكوئيتين

 از كل پروتئين سلول افزايش%21 مقادير غيرقابل شناسايی به

بيان نمودند و برش يوبیكوئيتين از پروتئين الحاقی را همزمان

 نتايج مشابهی توسط ساير محققين بهدست آمده.داده است

.)1( با ترجمه تحريک نمودند

 افزايش قابل توجه در بازده پروتئين ناشی از حفاظت.است
 و ترجمه، تاخوردگی مناسبتر،پروتئين هدف از پروتئوليز

بهطور معمول معايب اصلی تکنولوژیهای پروتئينهای الحاقی

 يوبیكوئيتين يا مسير متابوليک. خواهد بودmRNA كارآمد

اين است كه اول جدا سازی پروتئينها به پروتئازهای گران

Baker .يوبیكوئيتين در ارگانيسمهای پروكاريوت وجود ندارد

مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی

(مثل فاكتور  Xaو انتروكيناز) نياز دارد ،دوم شکست بهندرت

چاپرونهای مولکولی بر اساس مکانيسم عمل به سه كالس

كامل میشود و منجر به كاهش بازدهی میشود و سوم مراحل

تقسيم بندی میشوند )1 :چاپرونهای تاخوردن ( folding

ديگری الزم است تا يک محصول فعال (با تاخوردگی و

 :)chaperonsچاپرون های تا خوردن مثل  DnaKو GroEL

ايزومريزاسيون باندهای دی سولفيدی) بهدست آيد و در نهايت

كه تا خوردن مجدد يا عدم تا خوردن سوبستراهايشان را از

حالليت تضمين نمیشود (.)1

طريق تغيير كنفورماسيون وابسته به  ATPوساطت میكنند و
از اين طريق نيز از تشکيل انکلوژن بادی از طريق كاهش

چاپرونهایمولکولی

تجمعات جلوگيری میكند و پروتئوليز پروتئينهايی را كه به

امروزه ثابت شده است كه تاخوردن مؤثر پروتئينها پس از
ترجمه،

گردهمآيی

پلیپپتيدها

بهصورت

ساختارهای

اليگومريک ،و استقرار پروتئينها بهواسطه پروتئينهای
اختصاصی به نام چاپرونهای مولکولی امکان پذير است .اثبات
اينکه توليد و گردهمآيی كارآمد ريبولوز بيس فسفات
كربوكسيالز پروكاريوتی در اشريشياكلی نيازمند پروتئينهای
 GroESو  GroELاست ،منجر به تمايل فزايندهای در

استفاده از چاپرونهای مولکولی برای بيان ژن در اشريشياكلی
گرديد .با اينحال ،نتايج تجربی حاصل از استفاده چاپرونها
بهظاهر محدود به نوع پروتئين است .بهعنوان مثال ،با اينكه
بيش از  411محقق از پالسميدهای  GroESLاستفاده
نمودهاند اما تنها نيمی از آنها بهبود بيان ژن را گزارش
نمودند .اين مطلب با مشاهدههای اخير مبنیبر اينكه توليد
همزمان تيوردوكسين باعث افزايش قابل توجه در حالليت ۳
پروتئين مهرهداران شده ،در حالیكه توليد همزمان چاپرون-
های  GroESLحالليت تنها چهار مورد از اين پروتئينها را
افزايش داده است ،همخوانی دارد .اينكه سطوح درونسلولی
گونههای مختلف چاپرون محدود به شرايط بيان باالی ژن
است ،همچنان نامعلوم باقیمانده است .بهعنوان مثال،
 Knappikو همکارانش اثر كاتاليستهای فرآيند تاخوردگی را
دادند .با اينكه وجود پروتئين ايجاد كننده باند دیسولفيدی
 DsbAدرون سلول بهطور كامل ضروری است ،اما بيان بيش
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از حد آن بازده توليد قطعههای آنتیبادی را افزايش نمیدهد.
محققان فرضيهها و تصورهای استفاده از چاپرونها در بيان ژن
را مورد بازبينی قرار داده و اظهارهای دقيق و مستدلی را ارائه
دادند (.)1

میتواند مشترک با چاپرونهای تاخوردن عمل كند و تا حدی
پروتئينهای تا خورده را روی سطحشان و تحت شرايط خاصی
نگه دارد و پروتئينهای دناتوره شده بر اثر گرما را از تجمعات
برگشت ناپذير حفاظت كند )1.چاپرونهای جلوگيری كننده از
تجمع ( :)chaperons Disaggregateمثل  clpBو HtpG

كه باعث تحريک حالليت پروتئينهای تجمع يافتهی القاء
كننده استرس میشوند (.)22
بهطور عمومی تاخوردن پروتئين در جهت ايجاد محصول
نهايی پايدار به لحاظ ترموديناميکی پيش میرود .پروتئين-
هايی كه شديد ناپايدار هستند حتی در حضور چاپرونها ،به-
احتمال بهطور نادرستی تا میخورند .بنابراين نقص پلیپپتيد-
ها ،توليد دُمينهای نشانه از كمپلکسهای پروتئينی چند
زيرواحدی ،فقدان تشکيل باندهای دیسولفيدی كه بهطور
معمول در ساختار پروتئين مشاركت دارند ،يا نبود اصالحات
پس از ترجمه ازجمله قندیشدن ،دستيابی به پايداری
ترموديناميکی را غيرممکن میسازند .عالوهبر اين واضح است
كه انواع مختلف چاپرونها بهطور هماهنگ عمل میكنند.
بنابراين توليد بيش از حد يک چاپرون نشانه بینتيجه خواهد
بود .بهعنوان مثال ،توليد باالی  DnaKبهتنهايی باعث
ناپايداری پالسميد میگردد كه اين ناپايداری با توليد همزمان
 DnaJكاهش میيابد .بهطور مشابه بيان همزمان  1ژن
چاپرون در اشريشياكلی حالليت كينازهای متعددی را افزايش
میدهد .در برخی موارد ،ضروری است چاپرونهای كلونشده
از منشأ يکسان بهعنوان پروتئين هدف بهطور همزمان بيان
شوند .متغير مورد نظر ديگر دمای رشد است .بهعنوان مثال،
بيان همزمان  GroES-GroELتوليد بتا گاالكتوزيداز را در
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بر توليد قطعات آنتیبادی در پریپالسم مورد آزمايش قرار

نگهدارنده ( :)Holding chaperonsمثل  IbpAو  IbpBكه
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متناقض بوده و اثرهای توليد همزمان چاپرونها در بيان ژن

اشتباه تاخوردهاند را تحريک میكند )2 .چاپرونهای

درجه اتفاق نمیافتد؛ اين درحالی است كه  DnaKو DnaJ

سولفيدی را در پروتئينها بهطور مستقيمکاتاليز میكند؛ در

در تمام دماهای تست شده مؤثر بودند .در نهايت اينكه بيان

حالیكه  ،DsbBپروتئين غشای داخلی ،در اكسيداسيون

باالی چاپرونها میتواند منجر به تغييرهای فنوتيپی ازجمله

مجدد  DsbAنقش دارد PDI .يوكاريوتی قادر به كامل نمودن

رشتهای شدن سلول شود و زنده ماندن سلول و توليد پروتئين

فنوتيپهای موتانت خنثی  dsbAاست ،اما عملکرد آن در

را به مخاطره اندازد (.)1

موتانتهای  dsbBكمابيش از بين رفته است .عالوهبر اين،
توانايی  PDIبرای افزايش بازده پروتئينهای هدف با افزودن

در دو گزارش اخير نشان داده شده است كه بيان همزمان

گلوتاتيون خارجی افزايش میيابد .اين مشاهدهها پيشنهاد

پروتئين دیسولفيد ايزومراز ( )PDIانسان و موش صحرايی با

میكنند كه  PDIبرای اكسيداسيون مجدد خود وابسته به

ژن هدف ،بازده پروتئين با تاخوردگی صحيح را در پریپالسم

پروتئينهای ردوكس باكتريايی است .بيان  PDIموش

اشريشياكلی افزايش میدهد .تشکيل باند دیسولفيدی در

صحرايی جهت تقويت تاخوردگی صحيح فعالكننده

پریپالسم توسط گروهی از پروتئينها تسهيل میشود كه

پالسمينوژن بافتی ،گزارش شده است (.)1

پتانسيل ردوكس صحيح را حفظ میكنند .تصور میشود كه



مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی

دمای  11درجه افزايش میدهد اما اين اتفاق در  19يا 42

 ،DsbAپروتئين پریپالسمی محلول ،تشکيل باند دی-

جدول  .4كدونهای كمكاربرد در E.coli
Amino acid

)Codon(s

AGA, AGG, CGA, CGG. ........................ Arg
UGU, UGC............. ..... ........................... Cys
.
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GGA, GGG................. . ........................... Gly
AUA.............................

.............................Ile
CUA, CUC................................................. Leu
CCC, CCU, CCA....................................... Pro
UCA, AGU,UCG, UCC ............................ Ser
ACA .......................................................... Thr

هدف نوتركيب در افزايش پروتئين بيان شده در بخش محلول

استفاده از پروموترهای ضعيفتر يا شرايط القای جزئی

مؤثر است.بهطور مثل بيان همزمان سيستم چاپرونی Dnak-

پروموترهای قویتر میتواند منجر به توليد مقادير بيشتر

 Dnaj- GrpEو  GroEL- GroEsهمراه با فاكتور شروع

پروتئين محلول شود Kadokura .و همکارانش ثابت نمودند

كننده ،حالليت پروتئينهای بيان شده را افزايش میدهد.

توانايی موتانتهای اشريشياكلی برای ترشح مقادير فراوان

سيستمهای چاپرونی ،تعاونی هستند و بهترين استراتژی شامل

آلکالين فسفاتاز به پریپالسم بهعلت سرعت پايينتر سنتز

بيان همزمان تركيبهای چاپرونهای متعلقبه GroEL ,

محصول ژن  phoAاست (.)1

 Dnak, ClpBو خانواده چاپرونهای شروع كننده همراه با
ريبوزوم است (.)24
تاخوردگی نادرست پروتئين به غلظتهای درونسلولی
واسطههای مستعد تجمع ( )Aggregation-proneنسبت
داده میشود .بنابراين ،با اينكه موضوع اين مقاله حداكثر
نمودن سنتز پروتئين است اما كاهش سرعت سنتز پروتئين

کدونهایترجمه()Codon Usage

انطباق
انطباق كدونهای ترجمه ،عدم استفاده ژنهای يوكاريوتی و
پروكاريوتی از كدونهای هممعنی به ميزان يکسان است .يکی
از مشکلها در كلون كردن و بيان هترولوگ ژنها ،موضوع
انطباق كدونهای ترجمه است ،زيرا بهطور معمول موجب عدم
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بيان همزمان ژنهای مختلف كدكننده چاپرون و پروتئينهای

بايستی تاخوردگی نامناسب پروتئين را رد كند .در واقع،

مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی

بيان مناسب ژنهای مربوط به يک ارگانيسم در ارگانيسم

هدايت شده و جايگزينی كدونهای كمياب آرژنين با كدون

ديگر میشود .علت اين امر تفاوت در الگوی كدونهای

ترجيحی( )CGCآن در اشريشياكلی قابل حل است (.)23

پركاربرد يا كدونهای دارای tRNAهای فراوان در

بيان همزمان ژن  (dnaY) argUكدكننده

tRNAArg

منجر به توليد فراوان پروتئين هدف میشود.

ارگانيسمهای متفاوت است .برای جلوگيری از اين مشکل ،يا

)(AGG/AGA

با توالی ژن مورد نظر را با الگوی كاربرد كدون ميزبان تغيير

هنگامیكه كدونهای  AGGقبل از كدون دهم از كدون

داده و ژن بهصورت سنتتيک توليد میشود يا از سويههای

آغازی ژن  lacZجای داده میشوند ،توليد بتاگاالكتوزيداز

دستورزی شدهای استفاده میگردد كه بهخوبی توانايی

كاهش میيابد .بهطور مشابه Goldman ،و همکارانش گزارش

ترجمه همه كدونها را دارند .در برخی ارگانيسمها مشخص

نمودند كه وقتی كدونهای با كاربرد اندک بهطور متوالی در

شده است كه مقدار بعضی از گونههای  tRNAدر سلول كم

نزديکی انتهای ' mRNA 5قرار گيرند ،ممانعت ترجمه

( tRNAنادر) است كه از قضا مسئول شناسايی كدونهای

mRNAی مورد آزمايش در لوسين و همچنين آرژينين بسيار

مختلفی (كدونهای دژنره ( ))Degenerated Codonهستند.

قویتر خواهد بود Ivanov .و همکارانش گزارش نمودند كه

لذا ژنی كه بيشتر كدونهای آن نيازمند مولکولهای tRNA

تکرار پشت سرهم كدون  AGGمنجر به ممانعت اساسی در

نادر هستند ،دچار تأخير در ترجمه شده و در ميزان فراورده

بيان ژن ،مستقل از محل استقرار آنها در  ،mRNAمیشود.

نهايی آن مؤثر خواهد بود(.)23

اين محققان تأثير بازدارندگی را به رقابت كدونهای
 AGGAGGپشتسرهم با توالی  SDطبيعی نسبت می-

اشريشياكلی مشاهدههای زير را در پی داشتهاند ( .)1كمابيش

قطعه پيوسته از كمابيش  17ريشه سرين بیتأثير است.

برای تمام خانوادههای كدونهای دژنره گرايش كدونی

بهبودی در كارايی سنتز  ICP4به كمک موتاسيون خاموش در

( )codon biasنسبتبه يک يا دو كدون خاص وجود دارد.

منطقه غنی از سرين ،مکملسازی محيط كشت با سرين ،بيان

( )2كدونهای ويژهای بارها توسط ژنهای مختلف ،صرفنظر

باالی سريل tRNA-سنتتاز ،يا بيان  ،tRNASer5مشاهده نشد.

از فراوانی پروتئين مربوطه ،مورد استفاده قرار میگيرند؛ به-

سطح بيان ژن بهنسبت معکوس متناسب با تعداد كدونهای

عنوان مثال CCG ،كدون ترجيحی برای پرولين است (.)1

سرين در اين منطقه است .با اينكه اين مورد بهطور مسلم يک

ژنهای دارای بيان باال نسبتبه ژنهايی كه در سطوح پايين

مورد افراطی است اما بر اثرهای معکوس قطعههای بلند با

يا متوسط بيان میشوند ،گرايش كدونی بيشتری از خود

كدونهای مشابه بر كارايی ترجمه داللت دارد .از طرفی

نشان میدهند .لذا انطباق كدونهای ترجمه در ژنهای دارای

محققان ديگر بيان كارآمد ژنهايی را گزارش نمودهاند كه

بيان باال ،اهميت بيشتری دارد )4( .فركانس استفاده از

حاوی كدونهای كم كاربرد هستند .در مورد ژن Vᵝ5.3

كدونهای هممعنی بهطور معمول بيانگر فراوانی  tRNAهم-

گيرنده سلول  Tانسانی كه  %4آن كدونهای AGA/AGG

جنس آنهاست .اين مشاهدهها اشاره بر اين دارد كه ژنهای

است ،افزايش منبع درونسلولی ) tRNAArg (AGG/AGAمنجر به

هترولوگ غنی از كدونهايی كه بهندرت توسط اشريشياكلی

افزايش قابل توجه مقادير  Vᵝ5.3شناسايیشده در سلول نمی-

نحو م مکرراً ثری بيان نشوند (.)1

استراتژی قابل استفاده است )1 :بهينهسازی كدون(codon

) optimizationتوالیهای كدكننده خارجی و  )2افزايش و
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) tRNAArg (AGG/AGAفرعی آرژينين بهعنوان فاكتور محدود-

در دسترس قرار دادن tRNAهای كمياب در ميزبان اصالح

كننده در بيان باكتريايی بسياری از ژنهای پستانداران

شده است (  .)2منطق پشت بهينهسازی انطباق كدونهای

شناخته شده است ،زيرا كدونهای  AGAو  AGGبهندرت

ترجمه ،تغيير كدون نادر در ژن هدف ،به كدون رايج ميزبان

توسط اشريشياكلی استفاده میشوند .اين معضل با موتاسيون

است .بهطوریكه توالی اسيدآمينه پروتئين كدشده در اين
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مورد استفاده قرار میگيرند ،ممکن است در اشريشياكلی به-

شود ( .)1لذا برای حل مشکل كاربرد و ترجيح كدونی دو
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آناليز سيستماتيک الگوی انطباق كدونهای ترجمه در

دهند .بيان ژن  ICP4هرپس سيمپلکس ويروس بهعلت وجود

شده خاموش( )site-directed silent mutagenesisو يا

توسط ماشين پروتئوليتيک باكتريايی حذف میشوند .تاكنون،

سنتز كل ژن يا بخشهايی از آن ميسر میگردد .بهينهسازی

مکانيسم تخريب پروتئين بهطور كامل شناخته نشده است و

كدون توسط جهشزايی هدايت شده خاموش يک فرآيند

تمام مسيرها يا آنزيمهای پروتئوليتيک عملگر در اشريشياكلی

سخت و گران است ،بنابراين زمانیكه پروتئينهای نوتركيب

شناخته نشدهاند .بهعنوان مثال ،پروتئاز جديدی در ارتباط با

زيادی مورد نياز است مفيد خواهد بود .از سوی ديگر ،طراحی

غشای خارجی بهتازگی شناخته شده است و مکانيسم جديدی

و سنتز ژن مستلزم انتخاب بهترين توالی از تعداد زيادی از

برای تخريب پروتئينهای غيرعادی در اشريشياكلی آشکار

تركيبهای ممکن است .سادهترين روش ،يک استراتژی به نام

شده است .توجه علمی به اين حيطه ابزارها و استراتژیهای

"يک آمينو اسيد ،يک كدون" است ،كه جايگزينی تمام

جديدی برای به حداقل رساندن تخريب پروتئينهای

كدونهای يک اسيدآمينه داده شده با فراوانترين كدون در

هترولوگ در اشريشياكلی ايجاد نموده است (.)1

مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی

روند نبايد تغيير كند ( .)29 ,2۳اين امر با جهشزايی هدايت

های آزاد ،و مهندسی ژنتيک .چنين پروتئينهای نابهنجاری

ژن هدف ميزبان است .الگوريتمهای پيشرفتهتر ،كه پارامترهای
ديگری مانند بهينهسازی زمينه كدون ( )codon contextو
هماهنگی كدونی ( ،) codon harmonizationمطرح شدهاند
( )27كه بعضی از آنها بهصورت وب سرور و يا نرمافزار
مستقل دردسترس هستند ( .)1از طرفی ،برای توليد و بيان
باالی پروتئين نوتركيب هترولوگ در سلولها ،در دسترس
بودن  tRNAشارژ شده كدون نادر عامل عمده تعيينكننده
فراوانی كم باعث به تأخير انداختن ريبوزوم و متعاقب آن جدا
شدن از رشته  RNAو در نتيجه ،عدم توليد يک محصول
كامل میگردد ( .)11برای حل اين معضل ،چندين سويه
حامل پالسميد حاوی نسخههای اضافی ژن tRNAهای نادر
میتوانند مورد استفاده قرار گيرند.

تخریبپروتئین
پروتئوليز پروسهای انتخابی و بسيار تنظيمشده است كه نقش
مهمی در فيزيولوژی سلول دارد .اشريشياكلی حاوی تعداد
زيادی پروتئاز است كه در سيتوپالسم ،پریپالسم و غشاهای
داخلی و خارجی استقرار يافتهاند .اين آنزيمهای پروتئوليتيک
پروتئينهای غيرعادی ،مشاركت دارند .آسيب يا تغيير پروتئين
ممکن است ناشی از شرايط مختلفی باشد ازجمله پلی-
پپتيدهای ناقص ،موتاسيونهای ناشی از جانشينی آمينواسيد،
سنتز بيش از حد زيرواحدها در كمپلکسهای مولتیمری،
آسيب پس از ترجمه بهواسطه اكسيداسيون يا حمله راديکال-

شاخصهای ناپايداری پروتئين روشن شدهاند .در مجموعهای
از مطالعههای سيستماتيک Varshavsky ،و همکارانش قانون
انتهای  Nرا تنظيم نمودند كه پايداری متابوليک يک پروتئين
را به ريشههای انتهای آمينو مرتبط میداند .بنابراين ،در
 Tyr ،Phe ،Leu ،Lys ،Arg ،E.coliو  Trpانتهای آمينو
نيمه عمر دو دقيقهای به پروتئين مورد نظر اعطا میكنند ،در
حالیكه ساير اسيدهای آمينه به جز پرولين نيمهعمری بيش
از ده ساعت به همان پروتئين ارائه میدهند .آمينواسيدهای با
زنجيره جانبی كوچک در جايگاه دوم پلیپپتيد كاتاليز
متيونين انتهای آمينو توسط متيونين آمينوپپتيداز را تسهيل
میكنند .بنابراين ،مطالعهها پيشنهاد میكنند كه بهاحتمال
 Leuدر موقعيت دوم با حذف ريشه متيونين در معرض قرار
گرفته و منجر به ناپايداری پروتئين میشود .شاخص دوم
ناپايداری پروتئين ريشه ليزين داخلی ويژهای است كه نزديک
انتهای آمينو قرار گرفته است .اين ريشه پذيرنده زنجيره مولتی
يوبیكوئيتين است كه تخريب پروتئين را توسط پروتئاز
وابستهبه يوبیكوئيتين در يوكاريوتها تسهيل میكند .نکته
جالب توجه اين است كه در يک پروتئين چند زيرواحدی ،اين
دو شاخص میتوانند در زيرواحدهای مختلفی قرار گرفته و
همچنان پروتئين را برای پردازش مورد هدف قرار بدهند (.)1
ارتباط ديگر بين محتوای آمينواسيدی و ناپايداری پروتئين در
فرضيه  PESTمطرح شده است .براساس آناليزهای آماری
پروتئينهای يوكاريوتی كه دارای عمر كوتاهی هستند ،تصور
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در بسياری از فعاليتهای متابوليک ،ازجمله حذف انتخابی

پروتئينها را سبب میشود شناخته نشدهاند ،اما يک سری از
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سطح پروتئين توليد شدهاست ( .)11كاهش tRNAهای با

با اينكه ويژگیهای ساختاری دقيقی كه تغييرپذيری

مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی

میشود پروتئينها توسط مناطق غنی از  Ser ،Glu ،Proو

سيانوژن برومايد است .در اين مورد ،پروتئين هدف نبايد

 Thrاحاطه شده توسط ريشههای آمينواسيد خاصی ناپايدار

حاوی ريشههای متيونين داخلی باشد و از طرفی بايستی قادر

میشوند .فسفريالسيون دُمينهای  PESTمنجر به افزايش

به مقاومت در برابر شرايط سخت واكنش باشد .عالوهبراين

اتصال كلسيم شده و تخريب پروتئين توسط پروتئازهای

تغييرهای محدودی در زنجيره جانبی اسيدهای آمينه ممکن

وابسته به كلسيم را تسهيل میكند .پيشنهاد شده است كه

است رخ دهد و سميت سيانوژن برومايد مسأله مهمی در

پروتئينهای غنی از  PESTبهنحو كارآمدی در اشريشياكلی

واكنشهای برش در مقياس باال پديد میآورد .بهطور مشابه،

توليد میشوند ،زيرا بهظاهر فاقد سيستم پروتئوليتيک PEST

تغييرهای منطقی توالی يک پروتئين مستلزم اطالعات

است (.)1

ساختاری زيادی است كه ممکن است اين اطالعات در
دسترس نباشند .چاپرونهای مولکولی بهطور موفقيتآميزی

استراتژیهای به حداقل رساندن پروتئوليز پروتئينهای

جهت پايداری پروتئينهای ويژهای مورد استفاده قرار گرفتهاند

نوتركيب در اشريشياكلی در جدول 2خالصه شده است .اين

اما قطعيت اين روش هنوز تأييد نشده است (.)1

استراتژیها عبارتند از :هدفگيری پروتئين به پریپالسم يا
پروتئازها ،رشد سلولهای ميزبان در دمای پايين ،ساخت

بيشتری است .بنابراين ،احتمال تخريب پروتئينهای تجمع-

پروتئينهای الحاقی انتهای آمينو يا كربوكسيل ،الحاق پشت

يافته در پریپالسم كمتر است .بهعنوان مثال پروانسولين

سرهم چندين كپی از ژن هدف ،بيان همزمان چاپرونهای

تجمع يافته در پریپالسم ده برابر پايدار از نوع توليد شده در

مولکولی ،بيان همزمان ژن  ،T4 pinحذف سايتهای برش

سيتوپالسم است .با اينحال ،فعاليت پروتئوليتيک در پری-

پروتئازی با جايگزينی برخی آمينواسيدها ،بهينهسازی شرايط

پالسم قابل توجه است .ترشح به محيط كشت روش جايگزين

تخمير و تغيير هيدروفوبيسيته پروتئين هدف (.)1

بهتری برای پايداری پروتئين است .متأسفانه تکنولوژی ترشح
پروتئين از اشريشياكلی به محيط كشت هنوز در مراحل

با اينکه روشهای مختلف برای پايداری پروتئين مؤيد ابتکار

ابتدايی خود بهسر میبرد .كاتاليزور اصلی تخريب پروتئين در

محققان است ،اما سودمندی برخی از روشهای فوق بسته به

باكتریها القای پروتئينهای شوک گرمايی در پاسخ به شرايط

نوع استفاده پروتئين نوتركيب دارای محدوديت است .بنابراين،

مختلف استرس ،از جمله القای دمايی بيان ژن يا تجمع

بهعنوان مثال ،حضور بخش الحاقی در پروتئين هدف ممکن

پروتئينهای خارجی غيرعادی در سيتوپالسم ،است .در چنين

است با خصوصيتهای ساختاری و عملکردی يا كاربردهای

شرايطی توليد محصول ژن  ،lonپروتئاز  ،Laو ساير پروتئازها

درمانی محصول تداخل داشته باشد .دستورزی شيميايی يا

تقويت میشود .اين مشکل با استفاده از سويههای ميزبان

آنزيمی سايتهای برش برای حذف بعدی هميارهای الحاقی،

دارای نقص در جايگاه  )htpR( rpoHبه حداقل رسيد .ژن

پروسه پيچيدهای است كه مالحظات فراوانی را به همراه دارد:
در دسترس بودن سايتهای برش برای هضم آنزيمی؛ خلوص،
يا كربوكسی برپايه هضم آنزيمی؛ تغييرهای محتمل در
پروتئين هدف بر اساس تيمار شيميايی ،و از قبيل آن .برای

34

توليد پروتئينهای الحاقی در مقياس باال ،برخی از اين
مشکالت چند برابر میشوند .الحاق كپیهای چندتايی ژن
هدف برای ساخت پلیپپتيدی با چند دُمين ،مستلزم تبديل
متعاقب آن به واحدهای پروتئينی منومری توسط برش با

 RNAپلیمراز را كد میكند ،كه

فعاليتهای پروتئوليتيک مختلفی را در اشريشياكلی تنظيم
میكند .ميزبانهای حامل موتاسيون  rpoHثبت شدهاند و
توليد پروتئينهای خارجی را در اشريشياكلی به ميزان قابل
توجهی افزايش دادهاند .سويه  SG21173كه در پروتئاز  Laو
 Clpو جايگاه  rpoHدارای نقص است ،در توليد پروتئين
بسيار كارآمد است .ميزبانهای زيادی وجود دارند كه دارای
نقص در پروتئازها هستند ،از جمله انواعی كه به لحاظ تمام
جايگاههای پروتئازهای شناختهشده دارای نقص هستند و اين
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ويژگی ،و هزينه آنزيمهای تجاری موجود؛ صحت انتهای آمينو

 rpoHزيرواحد
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محيط كشت ،استفاده از سويههای ميزبان دارای نقص در

سيتوپالسم اشريشياكلی نسبتبه پریپالسم حاوی پروتئازهای

ممکن است بيش از آنكه علتی برای مشکل تاخوردگی باشد،

شرایطتخمیر

يک اثر باشد ،كه بهعنوان سيستم دفع مواد تجمع يافته و غلط

توليد پروتئين در اشريشياكلی با استفاده از سيستمهای كشت

تاخورده عمل میكند .بنابراين ،عدم وجود پروتئازها احتمال

با چگالی سلولی باال به ميزان زيادی قابل افزايش است .اين

افزايش سميت را در ميزبان بهعنوان نتيجه انباشت پروتئين-

سيستمها در سه گروه  fed batch ،batchو continuous

های غيرعادی ،به همراه خواهد داشت (.)1

تقسيمبندی میشوند .در اين روشها به غلظتهای سلولی
بيشاز  111 g/Lمیتوان دست پيدا نمود و توليد مقرون به-

فولدينگ پروتئين و تخريب پروتئوليتيک بهطور عميقی در

صرفه پروتئين نوتركيب امکانپذير است (  .)1مقاالت مروری

ارتباط با كاتابوليسم بوده و با بازيافت فولدينگ نادرست يا

در مورد سيستم های تخمير در مقياس باال منتشر شده است.

پروتئين آسيب ديده در حفظ منابع سلولی مؤثر است .در

تركيب محيط كشت رشد سلول بايستی بهطور دقيقی طراحی

مراحل تخريب اوليه توسط پنج  Hspوابستهبه  ATPانجام

توليد پروتئين داشته باشد .بهعنوان مثال ،ترجمه

ClpXP ،ClpAP ،FtsH / HflB ،Lon/La

mRNAهای مختلف عالوهبر تغييرهايی در محيط كشت،

و  .ClpYQ / HslUVهر پروتئين هترولوگ غنی از

توسط دما نيز تحت تأثير قرار میگيرد .تركيب مواد غذايی و

اسيدآمينههای غيرقطبی در پايانه كربوكسيل ،سوبستر

متغيرهای تخمير از جمله دما ،pH ،و ساير پارامترها میتوانند

يک

بر فعاليت پروتئوليتيک ،ترشح ،و ميزان توليد تأثير بگذارند.

استراتژی ممکن برای جلوگيری از تخريب پروتئين اين است

دستکاریهای ويژهای در محيط كشت انجام شده است كه

كه از گونههای ميزبان دارای جهش در ژن پروتئاز استفاده

آزادسازی پروتئين به محيط كشت را تقويت نموده است.

شود .با اين حال ،اشکاالتی در اين روش وجود دارد .بهعنوان

افزودن گاليسين به محيط رشد آزادسازی پروتئينهای پری-

مثال ،غيرفعال شدن  Lonمنجر به رشتهای شدن پروتئين

پالسمی به محيط كشت را ،بدون ليز سلولی قابلتوجهی،

میشود و  FtsHيک پروتئين ضروری برای جهشهای حساس

تقويت نموده است .بهطور مشابه ،رشد سلولها تحت استرس

به حرارت است .عالوهبر اين ،چندين پروتئاز وجود دارند كه

اسمزی در حضور سوربيتول و گاليسيل بتائين بيش از 411

بهطور معمول در تخريب يک پروتئين خاص نقش دارند ،اما

برابر افزايش در توليد پروتئين فعال و محلول ايجاد نموده

جهش در ژنهای كدكننده پروتئازها ،نرخ رشد سلول را

است (.)19

میشود:

مناسبی برای پروتئازهای سلولی خواهد بود (.)12
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سيتوپالسم باكتری اشريشياكلی ،بيشتر (البته نه همه)

و كنترل شود زيرا ممکن است اثرهای متابوليک مهمی بر

مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی

مسأله بر پايداری پروتئين ترشحی تأثيرگذار است .پروتئوليز

كاهش خواهد داد .يک استراتژی ديگر اين است كه پلی پپتيد
پروتئينهای انکلوزيونی از تخريب محافظت میشوند .برای

از جمله :دسترسی محدود به اكسيژن محلول در چگالی

يک پروتئين معمول و محلول ،اين را میتوان با استفاده از

سلولی باال ،مقادير دیاكسيد كربن كه میتواند نرخ رشد را

سويههای جهشيافته در سيستمهای چاپرونی مولکولی اصلی

كاهش و تشکيل استات را افزايش دهد ،كاهش در كارايی

بهدست آورد ( .)11،14با اين حال ،الزم به ذكر است كه

اختالط فرمانتور ،و توليد گرما .تکنيکهايی برای به حداقل

پروتئازهای خاصی (مانند  )OmpTبه سطح اجسام انکلوزيون

رساندن اين معايب بهطور جزئی مورد آزمايش قرار گرفتهاند.

جذب شده و ممکن است پروتئين را در حين فرآيند فولدينگ

سادهترين راه برای افزايش مقدار اكسيژن موجود در ظروف

مجدد تخريب نمايند ( .)1 ,12پروتئاز غشای داخلی،FtsH ،

كشت ،افزايش سرعت لرزش (، )rpm 411–131( )shaking

نيز تحت شرايط دناتوره فعال شده و میتواند پروتئينهای

تا حدی كه توليد كف نکند ،است .البته در صورت كف كردن،

نوتركيب مرتبط با غشاء داخلی را در حين فولدينگ مجدد

افزودن يک ماده ضدكف ( )antifoamingتوصيه میشود،

پردازش كند (.)13

هرچند ضدكفها بر ميزان رشد برخی ارگانيسمها و توليد
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مورد نظر بهصورت نامحلول در سلول توليد شود ،زيرا

سيستمهای كشت با چگالی سلولی باال دارای معايبی هستند

پروتئين نوتركيب تأثير دارند ( .)1، 1۳همچنين ،هوادهی
مناسب بستگیبه نسبت حجم به ظرفيت ظرف محيط كشت

مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی

دارد .بهعنوان يک قاعده كلی ،حجم محيط كشت بايد كمتر يا
برابر  ٪11ظرفيت ظرف باشد ( .)1چالش اصلی در توليد
پروتئين نوتركيب با اين سيستم انباشتهشدن استات است كه
عاملی ليپوفيليک بوده و برای رشد سلول مضر است.
استراتژیهای متعددی برای كاهش توليد استات ابداع شدهاند
اما دارای معايب متعددی هستند .اين مشکل بهتازگی از طريق
مهندسی متابوليک در اشريشياكلی برطرف شده است .ژن
 alsSباكتری باسيلوس سوبتيليس كدكننده آنزيم استوالكتات

سنتاز در سلولهای اشريشياكلی كلون شده است .اين آنزيم
توليد پيروات به محصولی غيرسمی و غير اسيدی را كاتاليز

میكند .كاهش در انباشت استات پيشرفت مهمی در توليد
پروتئين نوتركيب ايجاد نمود .سويههای موتان اشريشياكلی كه
در ساير آنزيمها دارای نقص هستند نيز ايجاد شدهاند و استات
كمتری و مقادير بيشتر پروتئينهای نوتركيب انسانی را توليد
نمودهاند (.)19

مورد بحث قرار گرفتهاند ،كشت آغازگر ( )starting cultureو
زمان القاء كشت است .اكثر پروتکلها كاربرد پيش كشت يک
شبه اشباع شده با فاكتور رقت  1۳111در محيط كشت بزرگتر
را پيشنهاد نمودهاند .البته ممکن است سلولهای محيط
آغازگر در وضعيت متابوليک يکسان نباشند كه پس از رقت در
محيطهای تازه ،ممکن است در نقاط غيرقابل القاء باشند.
پيش كشت مناسب با سلولها در مرحله رشد فعال يکسان را
میتوان با رشد آغازگر يک شب در  23-21درجه يا با استفاده
از يک سيستم آهسته رهش گلوكز تهيه نمود .پس از تلقيح و
رشد بيشتر ،زمان القاء است كه اغلب در اواسط فاز لگاريتمی
است ،صورت میگيرد ( .)1 ،17در محيطهای القايی اتوماتيک
( ،)auto induction mediaمخلوطی از گلوكز ،الكتوز ،و
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گليسرول در يک تركيب بهينهسازی شده استفاده میشود.
گلوكز منبع ترجيحی كربن در طول دوره رشد است ،كه
معموالً در اواسط تا اواخر فاز لگاريتمی متابوليزه میشود و تا
تخليه كامل گلوكز جذب الكتوز صورت نمیگيرد ( .)1،41

سنتز پروتئين بدون سلول ( Cell-Free Protein

 )CFPS( )Synthesisرونويسی و ترجمه در شرايط
آزمايشگاهی ،سيستمی بسيار مقتدر و مطلوب برای توليد
سريع و انبوه يک پروتئين هدف است .سيستم بدون سلول
عالوهبر سادگی ،دارای پتانسيل مهندسی بيشتر و
انعطافپذيری است .عصارههای سلولی ،طيف وسيعی از اجزا
مانند اسيدهای آمينه جديد ،نوكلئوتيدهای سنتتيک،
كوفاكتورها و پروتئينهای توكسيک برای سلولهای زنده،
میتواند در يک سيستم  CFPSگنجانده شود (.)41
 CFPSدارای مزايای بسياری نسبت به روشهای سلولی سنتز
پروتئين است .بهويژه ،يک واكنش فاقد سلول ،با احتساب
آمادهسازی عصاره بهطور معمول يک تا دو روز طول میكشد،
در حالی كه بيان پروتئين در سلول ،ممکن است يک تا دو
هفته طول بکشد ( CFPS .)42يک واكنش باز است .عدم
وجود ديواره سلولی اجازه میدهد تا دستکاری مستقيم محيط
شيميايی ميسر باشد .نمونه بهراحتی گرفته میشود ،بهينه-
سازی غلظت ،و نظارت واكنش بهسادگی قابل اجراست .از آنجا
كه در سيستم  CFPSسلول زنده استفاده نمیشود ،سميت
پروتئين توليد شده مشکلی ايجاد نخواهد كرد .در CFPS

اسيدهای آمينه غير طبيعی در ساختارهای پروتئينی بهكار
میروند ،كه باز بودن واكنش برای افزودن tRNAهای اصالح
شده و اسيدهای آمينه غير طبيعی مورد نياز مناسب است
( .)41با اين كه سيستم  CFPSابزار ارزشمندی برای محققان
است ،ذخيرهسازی عصاره سلولی فضاهای بسيار زيادی را در
فريزر اشغال میكند .دانشمندان برای حل اين معضل،
ليوفيليزه كردن عصاره به پودر را پيشنهاد نمودهاند .اين پودر
ليوفليزه شده عالوهبر اشغال فضای كم ،میتواند برای مدت
طوالنی در دمای اتاق ذخيره شود (.)44
اساس سنتز پروتئين فاقد سلول ) ،(CFPSتوليد يک پروتئين
كاربردی در لوله آزمايش بهجای سلول است .تهيه يک كيت
 CFPSمستلزم جداسازی سيتوپالسم از ديواره سلولی انواع
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كه سلولها بهسرعت در حال رشدند و ترجمه پروتئين حداكثر

سیستمبدونسلول
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دو پارامتری كه در فرآيند توليد پروتئين نوتركيب بهندرت



پستانداران) است .ليزات سلولی محيطی مملو از مولکولهای

میگردد و نيز آنزيمهای متابوليک كه میتواند برخی

زيستی فعال است كه بسياری از عملکردهای سلولی (شامل

نوكلئوتيدها و آمينو اسيدهای ضروری برای رونويسی و ترجمه

مسيرهای متابوليک ،و همچنين رونويسی و ترجمه) را انجام

را به محصوالت غيركاربردی تبديل كنند ،در اين سيستم

میدهند .تهيه ليزات برای  CFPSبهطور قابل توجهی از نظر

حضور ندارند .عالوهبر اين ،امکان حذف ساده اجزای خاصی از

تركيب بافری ،نوع انرژی ،بهكارگيری گونههای سلولی مختلف

ماشين ترجمه و يا جايگزينی اگزوژن اجزای درونی وجود دارد.

جهش يافته ،مولکولهای كوچک مکمل و افزودن

اشکال اصلی  CFPSخالص اين است كه هزينه هر ميلیگرم

پروتئينهايی مانند پلیمرازها بهبود يافته است ( .)43دو نوع

پروتئين توليد شده ،بهطور قابل توجهی باالتر از ميزان معادل

اساسی  CFPSوجود دارد؛ يکی عصاره سلولی بهينهسازی

توليد شده در  CFPSمبتنیبر عصاره است (.)43

شده (( )optimized cell extractsاغلب  CFPSمبتنیبر



عصاره ( )Lysate-based CFPSنيز ناميده میشود)،
رويکردی كه بيش از  3دهه در حال استفاده بوده است ،و
ديگری سيستم خالص ( )PURE systemكه بهتازگی توسعه
يافته و مخلوطی از مجموعهای حداقل از اجزای بهينهسازی
شده (مانند ريبوزومtRNA ،ها tRNA ،سينتتازها ،فاكتورها،
اسيدهای آمينه و منابع انرژی) موردنياز برای سنتز پروتئين
است (.)43

عصاره سلولی بهينهسازی شده است كه در برخی از كيتهای
 CFPSتجاری پروكاريوتی و يوكاريوتی  mRNA ،رونويسی
شده و پروتئين ترجمه شده با هم توليد میگردد .افزودن يک
 DNAكدكننده پروتئين موردنظر همراه با يک پلیمراز
موجب توليد سريعتر رونوشتهای  mRNAمیشود ،به اين
ترتيب بيان پروتئين با افزايش توليد  mRNAمحدود
نمیشود .لذا در اين CFPSها بيان پروتئين در بازده باالتر
صورت میگيرد ،و مرحله رونويسی حذف میشود.
CFPS)2خالص
شده و ضروری برای سنتز پروتئين ،مانند ريبوزومtRNA ،ها،
 tRNAسينتتازها ،فاكتورها ،اسيدهای آمينه و منابع انرژی
( )ATPاست CFPS .خالص مزايای متعددی نسبتبه CFPS

مبتنیبر عصاره دارد .اين سيستم فاقد هرگونه مولکول زيستی
و متابوليتهايی است كه بهطور مستقيم در سنتز پروتئينها
شركت نمیكنند .بهطور مثال ،فاقد نوكلئازها و پروتئازها است

چالشهای آينده در استفاده از اشريشياكلی برای بيان ژن،
شامل فاكتورهای زير میشود :اولين فاكتور دستيابی به بازده
تقويت شده از پروتئينهای صحيح تاخورده با دستکاری
ماشين چاپرونهای مولکولی سلول .اين عمل شايد با بيان
همزمان ژنهای كدكننده چندين چاپرون يا توسط روشهايی
كه تعداد زيادی از مولکولهای چاپرون درون سلول را فعال
میكنند ،امکانپذير باشد .دومين فاكتور ،محقق نمودن
مکانيسم ترشحی قوی و درستی برای رهاسازی پروتئين به
محيط كشت است .سيستمهای متعددی وجود دارند كه ترشح
پروتئينهای نوتركيب به محيط كشت را تسهيل میكنند.
برخی از اين سيستمها برپايه استفاده از پپتيدهای نشانه،
هميارهای الحاقی ،و عوامل نفوذپذيركنندهای هستند كه باعث
قطع و نشت محدود غشای خارجی میشود .ساير سيستمها
منحصر به استفاده از مسيرهای ترشحی موجود است كه
اختصاصيت بيشتری را برای ترشح نويد میدهد .تحقيقات در
اين زمينه مستلزم درک گستردهای از مسيرهای مختلف ترشح
در اشريشياكلی است .سومين فاكتور اعطای توانايی برخی
اصالحات پس از ترجمه به سلولهای پروكاريوت ،از جمله
قندی شدن است .اين عملکرد نيز با مهندسی آنزيمهای
گليکوزيالسيون يوكاريوتی درون كروموزوم اشريشياكلی قابل
انجام است ( .)1در جمعبندی نتايج ،در فرآيند توليد پروتئين
نوتركيب ،بايد تلفيقی از كليه استراتژیهای ذكر شده و به روز
رسانی شده بهكار گرفته شود تا توليدی بيشتر و پروتئينی
عملکردی بهدست آيد.

37

] [ DOR: 20.1001.1.22285458.1398.9.36.8.2

مخلوطی از مجموعه سنتتيک اجزای حاوی حداقل بهينهسازی

نتیجهگیریومسیرهایآینده
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CFPS)1مبتنیبرعصاره

مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی

مختلفی از سلول (باكتریها ،تکياختهها ،گياهان ،حشرات و

كه باعث كاهش طول عمر  mRNA ،DNAو پروتئينها

پيشرفتهای اخير در بيان پروتئين نوتركيب در اشريشياكلی

مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی

متکیبر مدوالسيون و غلبهبر بسياری از مسائل از جمله
پايداری  ،mRNAانطباق كدونی و تشکيل انکلوزيونبادی
است .استراتژیهای ژنتيک منشأ اوليه نوآوری بيان پروتئين
نوتركيب در باكتریهاست كه بهطور مداوم محدوديتها و
مشکالتی وجود دارد .لذا كليد اصلی برای بيان موفقيت آميز
پروتئينهای نوتركيب در باكتری اشريشياكلی تركيبی از
دستکاری ماهرانه اجزای جعبه ابزار گسترده ژنتيکی است.
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