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Abstract

Aim and Background: Diarrhea is the second most common cause of under-5 mortality.
The most important strains of Entrotoxigenic Escherichia coli causing Lt and St toxin cause
diarrhea and Entrohemoragic E.coli causing Shiga-like toxin secretion. Chlorine enterotoxin B
subunit (Ctx) plays a key role in the development of diarrhea in Vibrio cholerae. More specific
antibodies could be developed to counter these toxins by combining the CtxB, LtB and StB
(LSC) epitopes and the production of trivalent vaccine. The aim of this study was to cloning
lsc gene into pcDNA3.1 to design a vaccine DNA.

Materials and Methods: The lsc gene sequence was transferred to pcDNA3.1(+) vector

after primer design and amplification by PCR. The pcDNA3.1(+) vector and the PCR product
were digested using HindIII and EcoRI enzymes. Cloning of lsc gene was performed in
pcDNA3.1(+) vector and PCR. The clones were digested enzymatically. To ensure expression
of lsc gene, it was transferred to HEK-293T cell and confirmed by Western blotting.

Results: The lsc gene was confirmed by PCR and cloning in pcDNA3.1(+) vector using
enzymatic digestion and a fragment length of 933 bp was detected and confirmed.
Transfection kit was then transferred to HEK-293T cell and expression of the recombinant
protein was confirmed by Western blotting and the protein was 39 kDa.

Conclusion: The results of the chimeric gene are well expressed in the cell line and
confirmed by Western blotting that can be a good candidate for the fight against bacterial
infection.
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مقاله پژوهشی

مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی
دوره  - 11شماره - 42بهار 1400

تکثیر و همسانه سازی ژن سه قسمتی  lscدر

وکتور  pcDNA3.1و بررسی بیان آن در الین سلولی

سپیده ساروقی ، 1مریم زارع ، 2روح اهلل کاظمی ، 3جواد معتمدی ، 3جعفر امانی

برای مشاهده این مقاله به صورت
آنالین اسکن کنید

*4

 -1گروه ژنتیک ،دانشگاه پیام نور واحد ری ،تهران ،ایران.
 -1گروه زیستشناسي ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه پیام نور تهران ،ایران.
 -3شرکت ژن سبز ،تهران ،ایران.
 -4انستیتو سیستم بیولوژی و مسمومیتها ،مرکز تحقیقات میکروبیولوژی کاربردی ،دانشگاه علوم پزشکي بقیه اهلل (عج) ،تهران ،ایران.

چکیده

سابقه و

هدف :اسهال دومین عامل رایج مرگ و میر کودکان زیر  0سال است .مهمترین سویههای بیماریزایي

اشریشیاکلي انتروتوکسیژنیک با تولید سم  Ltو  Stموجب بیماری اسهال مسافران و اشریشیاکلي انتروهموراژیک با
ترشح سم شبه شیگا موجب اسهال خوني ميشود .زیرواحد  Bانتروتوکسین کلره در باکتری ویبریوکلرا در ایجاد بیماری
اسهال نقش بهسزایي دارد.بهاحتمال با ترکیب اپي-توپهای  LtB ،CtxBو  )LSC( StBو تولید واکسن تری واالن
ميتوان آنتي بادی اختصاصي تری برای مقابله با این سموم ایجاد کرد .هدف از این تحقیق تکثیر ژن کایمر  lscجهت
کلونینگ در وکتور ) pcDNA3.1(+بهمنظور طراحي  DNAواکسن و بررسي بیان در وکتور یوکاریوتیک است.
مواد و روشها :توالي ژن  lscپس از طراحي پرایمر و تکثیر بهوسیله  PCRبه وکتور) pcDNA3.1(+منتقل شد.

وکتور ) pcDNA3.1(+و محصول  PCRبا استفاده از آنزیم  HindIIIو  EcoRIمورد هضم قرار گرفت .کلونینگ ژن
 lscدر وکتور) pcDNA3.1(+و  PCRانجام شد .کلونها مورد هضم آنزیمي قرار گرفتند .جهت اطمینان از بیان ژن
 lscبه سلول  HEK-293Tمنتقل و با استفاده از روش وسترن بالتینگ مورد تأیید قرار گرفت.
یافتهها :ژن  lscپس از  PCRو کلونینگ در وکتور) pcDNA3.1(+با استفاده از هضم آنزیمي مورد تأیید قرار

گرفت و قطعهای بهطول  133 bpرویت و تأیید شد .سپس با استفاده از کیت توربوفکت به سلول  HEK-293Tمنتقل
و بیان پروتئین نوترکیب به روش وسترن بالتینگ مورد تأیید قرار گرفت و پروتئین به وزن  31کیلودالتون تأیید شد.

نتیجهگیری :نتایج بهدست آمده از ژن کایمر بهخوبي در الین سلولي بیان و توسط وسترن بالتینگ تأیید شد که

ميتواند کاندید مناسبي برای مقابله با عفونت باکتریایي باشد.
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مقدمه

عليرغم پیشرفتهای فراوان در زمینه بهداشت ،هنوز
هم بیماریهای اسهالي ،از مهمترین عوامل ایجاد مرگ
و میر در کشورهای در حال توسعه هستند ( .)1حدود
 1/7تا  0میلیارد مورد اسهال درسال رخ ميدهد(.)3،1
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کودکان بهطور متوسط  3بار در سال اسهال ميگیرند
( .)3از سال  ،1511این بیماری دومین عامل رایج
مرگ و میر در کودکان زیر پنج سال در سطح جهان
است ( .)1،4( )%11از میان عوامل باکتریایي مؤثر در
بروز عفونتهای رودهای ميتوان به گونههای مختلف
اشریشیاکلي ( ،)Escherichia coliویبریو (،)Vibrio
کمپیلوباکتر ( ،)Campylobacterشیگال()Shigella
و سالمونال ( )Salmonellaاشاره کرد ( .)0در این
انتروهموراژیک
اشریشیاکلي
میان
) (Entrohemoragic E.coliو اشریشیاکلي
انتروتوکسیژنیک ( )Entrotoxigenic E.coliو
ویبریوکلرا ( )Vibrio choleraeاز عوامل عمده و مهم
در ایجاد اسهال اندمیک و اپیدمیک از طریق تولید سم
در سراسر دنیا هستند ( .)6در دهههای اخیر چندین
مورد شیوع اشریشیاکلي  ،O157:H7شایعترین سوش
اشریشیاکلي انتروهموراژیک ) (EHECدر سطح جهان
گزارش شده است ( .)7،8عالوهبر اشریشیاکلي ساالنه
کمابیش  1/4-4/3میلیون مورد ابتال به کلرا گزارش
ميشود که به  18555تا  141555مرگ در جهان
ختم ميشود ( .)1اشریشیاکلي یک کوکوباسیل گرم
منفي از خانواده انتروباکتریاسه و ساکن روده انسان و
حیوان مي باشد .این باکتری از طریق مسیر مدفوعي-
دهاني از یک فرد به فرد دیگر منتقل ميشود ( .)7سم
کلرا ( )Ctxبر روی کروموزوم باکتری قرار دارد .این
سم پس از پیدا کردن ساختار سه بعدی صحیح در
فضای پریپالسمي باکتری ،توسط سیستمهای
ترشحي غشای خارجي به فضای داخل روده ترشح
ميشود ( .)15سم حساس در برابر حرارت ( ،)ltتوسط
باکتری اشریشیاکلي انتروتوکسیژنیک ) (ETECدر
فضای روده کوچک تولید ميشود و دارای دو زیرواحد
) A (LtAو زیرواحد ) B (LtBاست که LtB
خاصیت اتصال سم به سلولهای روده را برعهده دارد.
دو زیرواحد ،بعد از سرهم شدن در فضای پریپالسمي
و تشکیل کل سم ،توسط دستگاه ترشحي تیپ دو به
بیرون سلول ترشح ميشوند ( .)15سم شیگا ()stx
پس از سر هم شدن از طریق لیز باکتریایي که توسط
فاژ القا ميگردد ،به محیط آزاد شده و در سطح سلول-
های یوکاریوتي مانند سلولهای اندوتلیالي کلیه و
رگها به میزان باالیي بیان ميشود ( .)11این سموم
جزء خانواده سموم  AB5بوده و دارای دو قسمت

کاتالیتیکي (زیر واحد  )Aو متصل شونده به گیرنده
(زیرواحد  )Bهستند ( )11که پس از اتصال به غشاء،
از طریق اندوسیتوز وارد سلول میزبان شده و از طریق
یک مسیر معکوس به شبکه آندوپالسمي زبر منتقل
مي شوند و پس از خروج از آن ،بیماری را القا ميکنند
( .)13همچنین وجود هر دو زیر واحد برای ایحاد
بیماریزایي الزامي است ( .)11اصليترین و عمومي-
ترین عامل بیماری و بروز اسهال ،سموم  AB5تولید
شده توسط این باکتریها است ،ایجاد ایمني بر علیه
این سموم ،تا حد زیادی مانع بروز بیماری و مشکالت
سیستمیکي که در ادامه بیماری ایجاد ميشوند،
خواهد شد .انتخاب قسمت مناسب از سم که عالوهبر
تحریک سیستم ایمني باعث ایجاد سمیّت در فرد
نشود ،بسیار حائز اهمیت است .با توجهبه ساختار شرح
داده شده سموم  ، AB5بهترین کاندیدای واکسن زیر
واحد اتصالي سم یعني زیر واحد  Bخواهد بود (.)14
طیف وسیع تأثیرات سمي این سموم از اسهال خفیف
مسافران تا اسهال جدی و گاهي مرگآور که توسط
ویبریوکلرا و سندرم اورمي همولیتیک که توسط گروه
شیگا ایجاد ميشود متغیر است ( .)11توجهبه این
مسئله که یک بار ابتال به این عفونتها در بدن فرد
ایجاد مصونیت ميکند ( ،)10نشان از کارایي
واکسیناسیون برای ایجاد ایمني و پیشگیری از این
عفونتها است .انتخاب یک کاندید واکسن مناسب که
بتواند ایمني حفاظت کنندهای علیه این باکتریها
ایجاد کند ،مي تواند تضمین کننده کارایي واکسن و
سالمت جامعه باشد ( .)16با توجهبه اهمیت میزان
شیوع بیماری اسهال حتي در جوامع توسعه یافته هم-
چنین عوارض و درمان در این تحقیق پس از استخراج
و تکثیر ژن مورد نظر به بررسي بیان در الین سلولي
پرداخته شد.

مواد و روشها

تهیه ژن کایمریک lsc

در این تحقیق از ژن کایمریک که توسط  Kazemiو
همکاران طراحي شده بود استفاده گردید ( .)17توالي
ژن موردنظر در بانک اطالعاتي  NCBIبه شماره
دسترسي  JX866680وجود دارد .ژن  lscحاوی
ترادف ژنهای  stxB ،ltBو  ctxBمربوط به سویه
،Enterotoxigenic
E.
coli
های
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تخلیص پالسمید pET28a-lsc

کلون حاوی پالسمید  pET28a-lscدر محیط LB

مایع دارای آنتيبیوتیک کانامایسین ()05µg/ml
کشت داده و بهمدت  11ساعت در دمای  37درجه
سانتيگراد در انکوباتور شیکردار نگهداری شد .به-
منظور تخلیص پالسمید محتویات لوله سانتریفیوژ
شد .سپس محلول رویي دور ریخته و از رسوب باقي-
مانده جهت استخراج پالسمید به روش لیز قلیایي از
 Plasmid DNA Extraction Kitطبق پروتکل
شرکت  Genet Bioاستفاده شد :رسوب انتهایي به-
ترتیب در بافر معلق کننده و بافر لیزکننده حل و به
آرامي ورتکس گردید .سپس بافر اتصال دهنده اضافه و
محلول رویي به آرامي جدا شد.سپس محلول به ستون
سیلیس اضافه و سانتریفیوژ شد .همچنین بافر شستشو
دهنده و بافر استخراج به ستون اضافه و سانتریفیوژ
گردید .محلول بهدست آمده که حاوی پالسمید lsc
است بر روی ژل آگارز یک درصد بررسي شد.
تکثیر ژن کایمریک lsc

از پرایمرهای اختصاصي طراحي شده با نرمافزار oligo

 6جهت تکثیر ژن کایمریک  lscاستفاده شد .توالي
فرادست
پرایمر
ATTATAAAGCTTATGGCCCCGCAGA

 GTATTAدارای جایگاه برش آنزیمي  HindIIIدر
ابتدای ' 0بود و توالي پرایمر فرودست

ACTTACGAATTCTTAGTGATGGTGAT
 GGTGATGدارای جایگاه برش آنزیمي  EcoRIدر
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ابتدای ' 0طراحي و توسط شرکت سینا کلون سنتز
گردید .قابل ذکر است  Tmپرایمرها بهترتیب 61/7
و 63/1درجه سانتيگراد محاسبه شد .همچنین
پرایمرها از نظرعدم تشکیل حلقه ( )primer loopو
جفت شدن ( )primer Dimerبررسي شدند .میزان و
مواد الزم جهت انجام واکنش  PCRشامل1 :
میکرولیتر  DNAالگو ( 05نانوگرم)1 ،میکرولیتر
کلرید منیزیم ( 05میليموالر) 1/0 ،میکرولیتر بافر X
 5/0 ،15میکرولیتر  15( dNTPمیليموالر)5/0 ،
میکرولیتر پرایمر فرادست ( با غلظت اولیه 15
پیکومول /میکرولیتر) 5/0 ،میکرولیتر پرایمر فرودست
( با غلظت اولیه  15پیکومول /میکرولیتر) ،آنزیم Taq

 5/0( DNA polymeraseمیکرولیتر معادل یک
واحد) و در نهایت حجم واکنش به  10میکرولیتر
رسانده شد .طبق برنامه  PCRدمای ذوب برای
پرایمرها  61/7و 63/1درجه سانتيگراد برای ازدیاد
قطعه مورد نظر تنظیم گردید .پس از بهدست آوردن
دمای بهینه (گرادیان دمایي) واکنش فوق با آنزیم Pfu
 DNA polymeraseکه دارای خاصیت تصحیح
کنندگي است ،انجام شد .کلیه آنزیمها از شرکت
ترموساینتیفیک تهیه شده بود .نحوه اجرای هر چرخه
 PCRعبارت بود از :واسرشتگي )(Denaturation
اولیه در دمای  18درجه سانتيگراد بهمدت  1دقیقه،
سپس  30چرخه واسرشتگي بهمدت  15ثانیه در دمای
 18درجه سانتيگراد ،اتصال  15ثانیه در دمای 65
درجه سانتيگراد و تکثیر 45ثانیه در دمای  68درجه
سانتيگراد ودر نهایت تکثیر در دمای  68درجه
سانتيگراد بهمدت  0دقیقه انجام گرفت .پس از تکثیر
قطعهژني ،محصول  PCRبر روی ژل آگارز  1درصد
بررسي شد.
همسانهسازی وکتور بیانی ) pcDNA3.1(+و

اتصال ژن lsc

وکتور ) pcDNA3.1(+جهت آماده نمودن الحاق به
ژن  lscبا دو آنزیم  EcoRIو  Hind IIIبهمدت 1
ساعت در دمای  37درجه سانتيگراد مورد هضم قرار
گرفت و بر روی ژل آگارز یک درصد الکتروفورز شد.
در نهایت قطعه بهدست آمده از ژل جداسازی و با
استفاده از  Gel Purification Kitطبق پروتکل
شرکت  GeNet Bioتخلیص گردید .پس از انجام
هضم آنزیمي روی وکتور و محصول  ،PCRالحاق
قطعه هدف با پالسمید برش خورده به نسبت یک به
سه قطعه انجام گرفت .جهت اطمینان از واکنش
لیگاسیون ،یک واکنش شاهد ) (Controlنیز طراحي
و آمادهسازی شد که از هر جهت با واکنش تست
یکسان بود با این تفاوت که بهجای محصول  PCRبه
واکنش آب مقطر افزوده شد .پس از آمادهسازی،
واکنش فوق بهمدت  1ساعت در دمای  11درجه
سانتيگراد قرار داده شد.
آمادهسازی سلول مستعد TOP10

برای آمادهسازی سلول مستعد ،از روش استاندارد
 TFBاستفاده گردید .سویه  TOP10از باکتری

تأیید کلون های  pcDNA3.1حاوی ژن lsc

برای تأیید همسانهسازی ژن موردنظر از کلونيهای
تشکیل شده در دمای  37درجه سانتيگراد تخلیص
پالسمید با روش لیز قلیایي از Plasmid DNA
 Extraction Kitطبق پروتکل شرکت Genet bio
انجام و بهعنوان الگو در واکنش  PCRو هضم آنزیمي
از  EcoRIو  HindIIIاستفاده شد .با استفاده از
پرایمرهای  T7با توالي پرایمر رفت:
’ 5وبرگشت:
توالي
’ 5کلوني PCRدر دمای  65درجه سانتيگراد انجام شد.
ارزیابی بیان ژن  pcDNA3.1-lscدر سلول

HEK293T

برای ارزیابي بیان پالسمید نوترکیب حاوی ژن  lscبا
استفاده از کیت TurboFect Transfection
 Reagentبه سلول  ( HEK293Tانستیتو پاستور
ایران) ترانسفکت انجام شد .سلولهای اپیتلیالي در
کانفلوئنسي  81درصد پاساژ داده شد .جهت
ترانسفکشن ،از کیت تجاری
TurboFect
 Transfection Reagentطبق پروتکل شرکت
 Thermo Fisher Scientificاستفاده شد که بر
مبنای روشهای بیوشیمیایي عمل مينماید .پلیت

وسترن بالتینگ

لیزات سلولي تهیه شده از سلولهای مرحله رشد
نمایي جمعآوری و رسوبدهي شد .سپس با استفاده از
آنتيبادی  Anti-His tagمتصل با ( HRPشرکت
سیگما) بر روی ژل  11 SDS-PAGEدرصد
الکتروفورز شد .بافر انتقال مورد استفاده بر روی غشای
نیترو سلولز شامل گالیسین  31میليموالر ،تریس 48
میليموالر ،اتانول  15درصد بود .سپس کاغذ نیترو
سلولز در داخل بافر بلوکهکننده ( 0گرم skim milk
در  155میليلیتر ) )PBS (1xبهمدت  1ساعت در
 37درجه سانتيگراد بهمنظور پوشش نواحي آزاد و
فاقد پروتئین قرار گرفت .در هر مرحله کاغذ
نیتروسلولز با بافر ( PBSTبافر  PBSواجد 5/50
توئین  )15شستشو داده شد .در مرحله بعد آنتيبادی
مونوکلونال ( Anti-His tagرقت  1:1555در داخل
بافر ) )PBS(1xبر روی غشای  PVDFاضافه و به
مدت یک ساعت در دمای  37درجه سانتيگراد
نگهداری شد .سپس کاتالیزور ( H₂O₂ )%35و محلول
سوبسترا ( DABدی آمینو بنزیدین) بر روی غشای
نیتروسلولز استفاده و پس از ظهور باندها واکنش با آب
مقطر مهار گردید.
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 E.coliدر محیط  LBمایع بهصورت شبانه کشت داده
شدند .پس از رسیدن کدورت محیط رشد باکتری در
طول موج  655نانومتر به  5/4محیط سانتریفیوژ
گردید و رسوب بهترتیب در محلول  KAC( TFBIبا
غلظت نهایي  35میليموالر MnCl2. 4H2O ،غلظت
 05میليموالر KCl ،غلظت  155میليموالرCaCl2. ،
 2H2Oغلظت  15میليموالر و گلیسرول  10درصد) و
 MOPS( TFBIIبا غلظت نهایي  15میليموالر،
 CaCl2. 2H2Oغلظت  70میليموالر KCl ،غلظت
 15میليموالر و گلیسرول  10درصد) استریل حل
گردید و تا زمان مصرف در دمای  -75درجه سانتي-
گراد نگهداری شد .سپس ناقل نوترکیب به درون
باکتری مستعد شده به روش شوک حرارتي انتقال
داده شد .کلونيها روی پلیتهای  LBحاوی آمپي-
سیلین (غلظت  155میکروگرم در هر میليلیتر) ظاهر
شدند.

حاوی سلولها در انکوباتور قرار داده شد تا عمل انتقال
توسط توربوفکت بعد از  14ساعت انجام شود .بیان
پالسمید نوترکیب بعد از  71ساعت با استفاده از روش
وسترن بالتینگ ارزیابي شد.

یافتهها

ساختار ژن کایمریک

ژن کایمریک  lscحاوی بخشهای ،)154 aa( LtB
 )151 aa( CtxBو  )75 aa( StBاست .ژن کدکننده
این سه پروتئین با استفاده از لینکر  EAAAKو
 YAPQDPبه یکدیگر متصل شده بود .سازه مورد
نظر از تحقیق  Kazemiو همکاران تهیه شد (شکل
.)1
تأیید حضور پالسمید نوترکیب با تکنیک PCR

ژن مورد نظر که در سویه )E.coli BL21(DE3

کلون شده بود با Plasmid DNA Extraction Kit

طبق پروتکل شرکت  Genet bioاستخراج و روی ژل
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آگارز یک درصد بررسي شد .واکنش  PCRبر روی ژن
 lscبا استفاده از پرایمر اختصاصي صورت گرفته و

موجب تکثیر قطعه مورد نظر شد .ژن تکثیر یافته ،در
مقایسه با مارکر در اندازه  133جفت باز بود (شکل .)1

شکل  -1شکل شماتیکي از ژن کایمریک  lscکه نشاندهنده ژنهای  stxB ، ltBو  ctxBو قطعات رابط است.

شکل  -1تصویر الکتروفورز محصول واکنش  .PCRستون  :Mنشانگر وزن مولکولي .ستون  :1محصول واکنش زنجیرهای پليمراز با آنزیم .Pfu

همسانهسازی ژن lsc

پس از انجام واکنش اتصال ،محصوالت واکنش با روش
شوک حرارتي به سلول مستعد E.coli TOP10

انتقال داده شد .سپس بر روی کلونهای ظاهر شده بر
روی محیط  LBآگار حاوی آمپيسیلین واکنش PCR
با آغازگرهای اختصاصي انجام شد (شکل .)3

شکل  -3کلوني حاوی قطعه نوترکیب .ستون :Mنشانگر وزن مولکولي .ستون  1تا  :6عدم تکثیر ژن نوترکیب در کلونيهای انتخاب شده .ستون
 :7کلوني نوترکیب تکثیر شده.

هضم آنزیمی کلونهای نوترکیب

بهمنظور تأیید همسانهسازی ،روی کلوني -های
نوترکیب پس از  PCRواکنش هضم با دو آنزیم
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 EcoRIو  HindIIIانجام شد و دو باند رویت شد که
نشاندهنده جدا شدن قطعه الحاقي بهطول 133 bp
.)4
(شکل
است
وکتور
از
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شکل  -4هضم آنزیمي ژن  lscو وکتور ) ،pcDNA3.1(+هضم آنزیمي کلونهای بهدست آمده( .الف) هضم آنزیمي ژن  lscو وکتور
) .pcDNA3.1(+ستون  :Mنشانگر وزن مولکولي .ستون  :1وکتور) .pcDNA3.1(+ستون  :1ژن ( .lscب) هضم آنزیمي کلونهای بهدست
آمده ستون  :Mنشانگر وزن مولکولي  ،DNAستون  :1هضم آنزیمي پس از واکنش  PCRبر روی کلون مورد نظر که جدا شدن و که حضور
قطعه نوترکیب بهطول  133 bpرا تأیید ميکند.

کشت سلولهای حیوانی و بررسی بیان ژن

کایمریک

بیان ژن کایمریک  lscپس از کشت کلونيهای واجد
پالسمید نوترکیب روی ژل  15 SDS-PAGEدرصد
بررسي شد .صحت پروتئین نوترکیب تولید شده با
روش وسترن بالت و آنتيبادی ضد هیستیدین به
روش کیفي بررسي شد نتایج بیان پروتئین روی ژل

 SDS-PAGEنشاندهنده حضور یک باند در محدوده
 31کیلو دالتون بود که با اندازه قطعه  133جفتبازی
با احتساب بخش الحاقي مطابقت داشت (شکل .)0
همچنین پس از تخلیص پروتئین با استفاده از روش
برادفورد پروتئین موردنظر تعیین غلظت شد .در نهایت
پروتئین تخلیص شده  LSCدر  -75درجه سانتيگراد
نگهداری شد.

شکل  -0تأیید پروتئین نوترکیب به روش وسترن بالتینگ با استفاده از  .Anti-His-Tagستون  :Mنشانگر وزن پروتئین ،ستون  :1نمونه لیز
سلولي از سلولهای ترنسفکت شده  ،ستون  :1لیز سلولي از سلولهای ترانسفکت نشده (کنترل منفي) ،ستون  :3نمونه پروتئین باکتری حاوی
پالسمید نوترکیب .lsc

بحث

واکسیناسیون بهواسطه  ،DNAروشي جدید و
جایگزیني برای واکسنهای دیگر بوده است .ساختار
اصلي و مشخصي که از ابتدا تاکنون برای این واکسن-
ها درنظر گرفته شده DNA ،پالسمیدی است که به-
عنوان ناقل برای انتقال ژن ترانسفورم شده به کار مي-
رود .در ترکیب واکسنهای زیرواحدی از عوامل

بیماریزای  ETECشامل عوامل کلونیزهکننده و
سموم رودهای  LTو  STاستفاده ميشود .سم حساس
به حرارت ( ،)Ltباکتری  ،ETECسم شبه شیگا
( ،)Stxباکتری  EHECو سم کلرا ( )Ctxباکتری
ویبریوکلرا از دسته سموم  AB5هستند که بهعنوان
یک کاندیدای واکسن در طراحي واکسنهای زیرواحد
مورد توجه محققان قرارگرفته و نتایج نشان داده است
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که بهکارگیری این عامل بیماریزای مهم ميتواند
پاسخهای خنثي کننده و حفاظتي سیستم ایمني را در
پي داشته باشد (.)14
در همین راستا ،با توجهبه اهمیت نقش کلیدی
توکسینهای نامبرده ( STX ،LTو  )CTXدر
پاتوژنیسیته عوامل باکتریائي بیماریهای رودهای و
مطالعههایي که نشاندهنده پاسخهای حفاظتي
مناسب ناشي از ایمنيزایي مناسب توسط آنها است،
طراحي و بهکارگیری یک کاندید واکسن با ساختار
ژني سه گانه در برگیرنده ناحیه اتصالي این ژنها بر
مبنای مطالعههای بیوانفورماتیکي مورد توجه قرار
گرفت (.)17
در مطالعهای  Porterو همکاران در سال  1517به
چاپ رساندهاند به تحقیق در مورد واکسن ،DNA
سهولت تولید ،ثبات در دمای محیط بدون نیاز به
زنجیره سرد و توانایي تقلید از عفونتهای طبیعي و
ایجاد پاسخ ایمني پرداختهاند که هر یک از آنها از
مهمترین جذابیتهای تولید این واکسن به شمار مي-
رود .همچنین به موفقیتهایي در مورد صدور مجوز
چندین واکسن دامپزشکي دست یافتهاند (.)18
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 langerو همکاران در سال  1513بر روی روشهای
جدید برای پیشگیری و درمان بیماریهای انساني از
طریق واکسیناسیون بیولوژیکي  DNAانجام داده و به
بررسي موارد بیشتری با توجهبه ایمنيزایي واکسن-
های  ،DNAاز جمله جهشزایي در صورت ادغام
کروموزومي ،تشکیل احتمالي آنتيبادیهای ضد
 ،DNAالقای پاسخهای خود ایمني یا تحمل سیستم
ایمني پرداختهاند .عالوهبر این ،به واکنشهای موضعي
در محل تجویز و عوارض جانبي ناشي از گسترش
 DNAپالسمید به بافتهای غیر هدفمند توجه شده
است .همچنین اگر مزایای محصول از خطرهای آن
برای بیمار تحت درمان فراتر رود ،یک محصول دارای
منافع خطر قابل قبول خواهد بود ( .)11در مطالعهای
که  Ghanemو همکاران در سال  1511بر روی
واکسن با پایه  DNAپالسمید و مقایسه با واکسنهای
معمولي مبتني بر ویروس انجام دادند نشان داد که
 pDNAراه سریعتری برای توسعه و تولید است .هم-
چنین بر فرآیندهای کشت سلولي نسبتبه زمان اتکا

داشته و انعطافپذیری بیشتری در حمل و نقل و
ذخیرهسازی دارند .تحریک آنتيبادیها و اجزای حامل
سلول از سیستم ایمني بهعنوان برخي از مهمترین
مزایای استفاده از واکسنهای  pDNAدر نظر گرفته
ميشود و نیز توجه ویژهای به تکنیکهای
کروماتوگرافي با هدف کاهش مراحل تصفیه نهایي،
جداسازی پس از اولیه و بهبودی میاني ،بهمنظور
کاهش تعداد مراحل الزم برای رسیدن به محصول
نهایي خالص از پالسمید خام انجام دادند ( .)15هم-
چنین  Amaniو همکاران در سال  1551سازه
کایمریک  EITرا خالص و نتایج حاصل را در موشها
بهصورت تزریقي ارزیابي کردند ( Kazami .)11و
همکاران در سال  1516ایمنيزایي زیرواحد اتصالي
سم شبه شیگا  rSTX2Bرا در موشها مورد بررسي
قرار دادند ( .)17برای این سازه در تحقیق قبل ،جهت
جداسازی قطعههای ژني از لینکر استفاده شد و
بررسيهای بیوانفورماتیکي نشان داده بود که بهخوبي
قادر به جداسازی هر سه قسمت از یکدیگر هستند.
ساختار پروتئین کایمریک حاصل به کمک نرمافزار
مورد بررسي قرار گرفت و نتایج حاصل نشان داد که از
نظر پایداری و همچنین ساختار  mRNAو نیز
ساختار دوم و سوم پروتئین در وضعیت مناسبي است.
در این تحقیق همسانهسازی ژن  lscدر وکتور
یوکاریوتي  pcDNA3بهمنظور استفاده از آن بهعنوان
 DNAواکسن موردتوجه قرار گرفته است .برای
رسیدن به این منظور پس از استخراج پالسمید
نوترکیب به کمک روش هضم آنزیمي باند 133bp
تأیید گردید .پس از آمادهسازی وکتور بیاني
یوکاریوتیک قطعه موردنظر به آن اضافه و پس از
همسانهسازی در سلول مستعد حضور آن با روش
 PCRو هضم آنزیمي مورد تأیید قرار گرفت که با
نتایج مورد انتظار مطابقت داشت .همچنین وکتور
یوکاریوتي به سلول  HEK293Tمنتقل شد .نتیجه
وسترن بالتینگ بر روی پروتئینهای استخراج شده از
سلولهای  HEK293Tبا استفاده از آنتيبادی ضد
 His-Tagیک باند پروتئیني اختصاصي در محدوده
 45کیلو دالتون را نشان ميدهد که تأیید کننده بیان
پروتئین نوترکیب  LSCدر سیستم بیاني یوکاریوت
است .با توجهبه اینکه  His-Tagدر انتهای
کربوکسیلي این پروتئین نوترکیب قرار دارد نتیجه
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وسترن بالتینگ نشاندهنده بیان کامل پروتئین است.
در وسترن بالتینگ بر روی پروتئین نوترکیب LSC
سیستم بیاني پروکاریوتي  E.coliبیان شده باند
یکساني از نظر اندازه مشاهده ميشود .بهنظر ميرسد
این نتیجه نشاندهنده این است بهاحتمال که تغییرها
پس از ترجمه نظیر گلیکوزیالسیون که ميتواند منجر
به تغییر وزن پروتئین نوترکیب شود در سیستم
یوکاریوت بر روی پروتئین نوترکیب انجام نشده است.
نکته قابل توجه در بیان پروتئین نوترکیب  LSCاین
است که ژن همسانهسازی شده  lscمورد استفاده در
این تحقیق که از تحقیقات قبلي مورد استفاده قرار
گرفته است ،بر اساس جدول ترجیح کدوني میزبان
بیاني  E.coliبهینهسازی شده است .بیان این پروتئین
در سیستم یوکاریوتي نشان دهنده این است که
محدویتهائي که از نظر ترجیح کدوني وجود داشته
نتوانسته مانع بیان این پروتئین در سیستم یوکاریوتي
شود .از جمله محدودیتهای این تحقیق استفاده از
وکتورهای دارای مارکر و تزریق به بدن موجود زنده
جهت بررسي مقادیر کمي و کیفي بیان ژن در بافت-
های مختلف بود که ميتوانست تصویر روشنتری از
عملکرد واکسن  DNAموردنظر ارائه دهد.

نتیجهگیری

با توجهبه نتایج تحقیق بهنظر ميرسد که پروتئین
کایمریک  LSCميتواند آماده بهرهبرداری در زمینه
ایمنيزایي در حیوان مدل بوده و بهعنوان جزئي از
 DNAواکسن علیه عفونت-ها مورد استفاده قرار
گیرد.

سپاسگزاری

تحقیق حاضر بخشي از پایاننامه کارشناسي ارشد
رشته ژنتیک مصوب دانشگاه پیام نور تهران واحد ری
است.
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