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Abstract

Aim and Background: With the advent of cloning technology and recombinant DNA, it became
possible to produce drugs and vaccines that were not possible in the past. Recombinant protein occupies a
large part of the biopharmaceutical industry, one of the most important of which is vaccination.
Material and Methods: In this study, with the aim of obtaining a protein candidate for cholera
vaccine, first cloning of a plasmid designed for the bacterial host E.coli DE3 Rossetagami was
transformed, then expression was induced using IPTG and after protein expression was examined by
SDS-PAGE gel electrophoresis, and then the protein was purified by nickel-sepharose (NI-NTA)
chromatography column.
Result:The results show that the purified protein has a molecular weight of 31 kDa and the amount of
purified protein is 1 mg.

Conclusion:Based on previous studies as well as the results of this study, the resulting protein can be
considered as a suitable candidate for the cholera vaccine.
Keywords: cholera, candidate vaccine, Recombinant protein, Cloning, recombinant DNA, Iau Science.
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مقاله پژوهشی
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مجتمع دانشگاهی شیمی و مهندسی شیمی ،دانشگاه مالک اشتر ،ایران

چکیده

سابقه و هدف:

با ظهور تکنولوژی کلونینگ و  DNAنوترکیب ،امکان تولید داروها و واکسنهایی محقق شدد کدد در شذشدتد

ممکن نبود .پروتئین نوترکیب بخش عظیمی از صنعت زیست دارو را بد خود اختصاص داده کد یکدی از مهد تدرین بخدشهدای نن
واکسنسازی است.

مواد و روشها:

در این پژوهش با هدف دستیابی بد کاندید پروتئینی واکسن وبا ،ابتدا کلونینگ پالسمید طراحدی شدده بدد

میزبان باکتریایی E. coli DE3 Rossetagamiترانسفورم شده ،پس از نن با استفاده از  IPTGالقاء بیان صدور شرفتدد و پدس از
بررسی بیان پروتئین توسط ژل الکتروفورز  ،SDS-PAGEپروتئین موردنظر توسط ستون کروماتوشرافی نیکل-سفاروز خالصسازی
شده است.

یافتهها:

نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد پروتئین خالصسازی شده دارای وزن مولکولی  31کیلودالتون اسدت هد چندین

میزان پروتئین خالصسازی شده  1میلیشرم است.

بحث و نتیجهگیری:

با توجدبد نتایج حاصل از این مطالعد و مقایسد نن با دیگدر مطالعددهدای مشدابد ،پدروتئین حاصدل از

خلوصی مناسب برخوردار بوده و میتوان برای مطالعدهای بعدی مورد استفاده قرارشیرد.

واژگان کلیدی:

وبا ،کاندید واکسن ،پروتئین نوترکیب ،کلونینگ DNA ،نوترکیب. Iau Science ،

مقدمه

واژه کلون کردن یک  DNAاولین بار درسال  1990و پس
از جداسازی اولین ننزی محدود کننده توسط Howard
 Teminو David Baltimoreکد بدصور مستقل کار
میکردند مورد استفاده قرار شرفت ،پس از نن در سال
 1992اولین  DNAنوترکیب با ترکیب  DNAاز ارشانیس -
های مختلف توسط  Paul Bergو همکارانش ساختد شد

نویسنده مسئول:

مجتمع دانشگاهی شیمی و مهندسی شیمی ،دانشگاه مالک اشتر،
تهران ،ایران
پست الکترونیکیmohammad_dehghan@mut.ac.ir :
تاریخ دریافت1399/09/25 :
تاریخ پذیرش1400/03/30 :

( .)1فرنیند کلون کردن یک قطعد  ،DNAبا قرار دادن
قطعا  DNAموردنظر در مولکولهای  DNAمیزبان ،در
شرایط نزمایشگاهی صور میشیرد ،سپس مولکول-
های  DNAنوترکیب بد سلولهای میزبان وارد شده و
توسط سیست تکثیر ارشانیس میزبان،تکثیر میشردند ،در
واقع مولکول  DNAنوترکیب ،ترکیبی از  DNAخارجی و
 DNAارشانیس میزبان است ( .)2ظهور  DNAنوترکیب
در واقع ابزار مقرونبد صرفدای را برای تولید پروتئین فراه
نورد بدنحویکد امروزه بخش عظیمی از صنعت زیست دارو
را پروتئینهای نوترکیب تشکیل دادهاند (.)3پروتیئن
نوترکیب کد محصول  DNAنوترکیب است ،ند تنها در
تحقیقا نزمایشگاهی کاربرد فراوانی دارند بلکد بدعنوان
دارو اولین بار بدطور موفق برای درمان بیماری انسولین در
سال  1992مورد استفاده قرار شرفت .امروزه بیش از 190
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مواد و روشها

طراحی وکتور و کلون کردن در باکتری میزبان E.coli

DH5a
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پروتئین نوترکیب برای درمان بیماریها در سرتاسر جهان
مورد استفاده هستند ( .)4،5از دیگر کاربردهای پروتئین
نوترکیب ،در صنعت واکسنسازی برای پیشگیری از
بیماریها فراشیر است ( .)6-9یکی از مه ترین بخشهای
تاریخ عل  ،تأثیر واکسن بر سالمتی انسان و جلوشیری از
شسترش بیماری است .از اختراع اولین واکسن بیش از 300
سال میشذرد ،اولین واکسنی کد توسط ادوارد جنر برای
پیشگیری از بیماری ابلد شاوی مورد استفاده قرار شرفت.
ساخت واکسنها از ابتدای اختراع نن تا بد امروز دستخوش
تغییرهای بسیارشستردهای قرار شرفتد بدنحوهکد اولین
واکسنها در واقع همان عامل بیماری ضعیف شده یا کشتد
شده است ،ولی واکسنهای امروزی از عامل ضعیف شده تا
پروتئینهای نوترکیب را در بر میشیرد ( .)10-14پاسخ-
های ایمنی نقش مهمی در مبارزه با تومورها ،عفونتهای
ویروسی و باکتریایی دارند .اپیتوپ ننتیژنیکیک واحد
اساسی است کد یا یک پاسخ ایمنی سلولییا هومورال ایجاد
میکند .یک واکسن چند اپیتوپی متشکل از یکسری
پپتید است کد یک روش ایده-نل برای پیشگیری و درمان
تومورها ،عفونتهای ویروسی و باکتریایی است (.)15-19
ویبریوکلرا از خانواده ویبریوناسد ،باکتری شرم منفی،
متحرک و عامل بیماری وبا است .این بیماری کد بد مرگ
نبی معروف است سبب ،اسهال نبکی و شدید در انسان
میشود ( .)19،19در طول سالیان مختلف واکسنهای
متفاوتی برای پیشگیری ازاین بیماری توسعد یافتداند کد از
جملد واکسنهای موجود میتوانبد،Vaxchora :
Euvichol-Plus/Euvichol ،ShanChol ،Dukoral
اشاره کرد ( .)20-22نقطد ضعف واکسنهای ذکر شده در
باال شامل-1 :کوتاهی ماندشاری ایمنی ایجاد شده توسط
واکسن-2 ،نیازمند تأمین زنجیره سرد و هزیندهای باال در
تأمین دوز کافی و  ...است .در مطالعد حاضر هدف کلون،
بیان و خالصسازی پروتئین کایمریک سنتتیک ویبریوبالک
است ،این پروتئین با هدف دستیابی پروتئینی پایدار و
مناسب در جهت بررسیهای بیشتر در تولید واکسن وبا
تولید و مورد مطالعد قرار شرفتد است .از دیگر اهداف این
مطالعد تولید پروتئین با خلوص باالتر بدمنظور بررسیهای
بیشتر در زمیند تولید واکسن بد شیوه معکوس است.

سازه طراحی شده برای این مطالعد براساس یک تک ژن
خاص نبوده و با مطالعدهای بیوانفورماتیک تمام  ORFهای
باکتری ویبریوکلرا مورد هدف قرار شرفتد شده ،در واقع
شاخصد اصلی انتخاب پروتئین سطحی بودن و ترشحی
بودن نن بوده است .در نهایت توالی نمینواسیدی این اپی-
توپها بدصور توالی ژنتیکی ترجمد شردیده و اپیتوپ-
هایی کاندید بدصور سازهای پلیتوپی کایمریک سنتیتک
طراحی شده است ،این سازه توسط شرکت  GENErayبد-
صور شیمیایی سنتز و در بدند  pET23aکلون شده
است .در شکل یک نمای شماتیک سازه طراحی شده قابل
مشاهده است .پس از دریافت سازه لیوفیلیزه شده ،سازه در
بافر mM Tris-HCl, pH 9/0 ،0/1 mM( EDTA-tris
 )10حل شده و تا زمان استفاده در دمای منفی  90درجد
سلسیوس نگدداری شده است .پس از نن پالسمید بدمنظور
ازدیاد ژنوم بد باکتری میزبان  E.coli DH5aترانسفورم
شردید.
هضم آنزیمی بهمنظور تأیید سازه موردنظر

برای تأیید سازه طراحی شده ،براساس جایگاههای تعبید
شده ننزی های محدود کننده و قطعد کلون شده ،هض
ننزیمی تحت شرایط زیر صور شرفتد است .براساس سازه
طراحی شده برای فرنیند هض ننزیمی از ننزی های NdeI
و  EcoRIاز شرکت پارس ژن استفاده شردیده کد در دمای
 39درجد سلسیوس و بدمد یک ساعت این فرنیند انجام
شده است.
ترانسفورم پالسمید به باکتری مستعد

E. coli

DE3Rossetagami

برای بیان پروتئین ویبریوبالک پس از تأیید سازه در مرحلد
قبلی استخراج پالسمید توسط کیت استخراج پالسمید
 PrimePrepاز شرکت  jenetbioطبق پروتوکل مربوطد
صور شرفتد و سپس  100نانوشرم از پالسمید بد باکتری
مستعد بیانی  E. coli DE3Rossetagamiبا استفاده از
روش شوک حرارتی ترانسفورم شده است .نمادهسازی
باکتری مستعد بیانی  E. coli DE3Rossetagamiطبق
پروتوکل شیمیایی کلسی کلراید صور شرفتد است (.)23
برای تأیید موفقیتنمیز بودن ترانسفورم ،با توجدبد ژن
مقاومتبد نمپیسیلین موجود در پالسمید ،باکتریهای
ترانسفورم شده در محیط  LBنشار ()Luria-Bertani
حاوی ننتیبیوتیک نمپیسیلینبدعنوان یک مارکر انتخابی
برای کلونیهای حاوی پالسمید کشت شدند .در نهایت
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کلونیها رشد یافتد بر بستر محیط کشت نوید از ترانسفورم
موفق پالسمید طراحی شده با میزبان باکتریایی را میدهد.

خالصسازی پروتئین ویبریوبالک

شکل  -1نمایی شماتیک از وکتور طراحی شده و کلون شده در بدند
 ،pET23aهمانطور کد قابل مشاهده است دو جایگاه برش ننزیمی
برای در دو سمت قطعد کلون شده در نظر شرفتد شده کد این دو
جایگاه برای ننزی های  NdeIو  EcoRIاست.

بیان پروتئین ویبریوبالک
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منفی  90درجد سلسیوس تا زمان ننالیز نگدداری شده
است .پس از القای بیان ،نموندها بدمنظور بررسی بیان
پروتئین با استفاده از الکتروفورز ژل سدی دودسیل
سولفا -پلی نکریلنمید ( )SDS-PAGEابتدا ژل SDS-
 %12/5 PAGEبا توجدبد روش Laemmli–SDS-
 PAGEتهید شردیده و بیان پروتئین با روش رنگنمیزی
کماسی بلو مورد ننالیز قرار شرفتد است (.)24

بدمنظور بیان پروتئینویبریوبالک،یک تک کلنی از محیط
کشت نشار باکتریهایترانسفورم شده در  10میلیلیتر
محیط کشت  LBنشار حاوی ننتیبیوتیک نمپیسیلین در
دمای  39درجد سلسیوس با شیک  150دور در دقیقد با
استفاده از دستگاه ننکوباتور شیکردار کشت شباند داده شده
است .پس از نن 100 ،میکرولیتر از باکتریهای پیش کشت
در  10میلیلیتر از یک کشت جدید  LBمایع تلقیح و
سپس در دمای  39درجد سلسیوس در دستگاه ننکوباتور
شیکردار در ( 150دور در دقیقد) انکوبد شد ،تا زمانیکد
محیط بد  0/9 ODتا  0/9برسد .سرانجام ،پس از رسیدن
بد  ODمذکور با افزودن  1میلیموالر IPTG
(سینا
()isopropylβ-D-1-thiogalactopyranosid
کلون) القاء صور شرفتد است .شرایط بیان پروتئین بد-
صور ذکر شده در ادامد است کد منجر بد تولید انکلوژن
بادی شده است ،شرایط بیان در دمای  39درجد سلسیوس
و  150دور در دقیقد و بدمد  4ساعتصور شرفتد است.
سرانجام بدمنظور استخراج ننکلوژن بادی از محیط کشت،
از سانتریفیوژ در  6000دور در دقیقد در دمای  4درجد
سلسویس بدمد  15دقیقد (میکروفوژ اپندورف )R5419
استفاده شده است و سپس رسوب باقیمانده در دمای

پس از تأیید پروتئین بیان شده توسط  SDS-PAGEبد-
منظور تخلیص پروتئین از ستون کروماتوشرافی نیکل
سفاروز ( )Ni-NTAجریان سریع استفاده شردیده است.
شرایط کشت مشابد مرحلد قبل ولی در حج  500میلی-
لیتر صور شرفت .این شرایط منجر بد تولید پروتئین بد
شکل انکلوژن بادی شده کد ،برای استخراج انکلوژن بادی از
محیط کشت ،محیط کشت باکتری با استفاده از سانتریفیوژ
با برنامد  9000دور در دقیقد بدمد  10دقیقد سانتریوفوژ
و رسوب ایجاد شده در بافر  Aحاوی ( 20میلیموالر تریس
و  400میلیموالر کلرید سدی ) دوباره حل شده است .در
مرحلد بعد محلول بدمنظور سونیکاسیون و شکستن دیوار
سلولی روی یخ قرار شرفتد و در  15چرخد هر چرخد شامل
پالسهای  20ثانیدای با فاصلدهای  40ثانیدای با دستگاه
اولتراسونیک مورد سونیکاسیون قرار شرفت .سرانجام،
محلول حاصل با سانتریفیوژ در  15000دور بدمد 20
دقیقد در  4درجد سلسیوس برداشت شردیده است.پس از
سانتریفیوژ ،رسوب مجدد در بافر  Bحاوی ( 20میلیموالر
تریس 10 ،میلیموالر ایمیدازول  400 ،میلیموالر کلرید
سدی  9 ،موالر اوره )pH 9 ،حل شده است .این بافر
انکلوژن بادیها را حل کرده و برای حذف دیگر بخشهای
سلولی ،محلول در  15000دور در دقیقد بدمد  15دقیقد
مورد سانتریوفوژ قرار شرفت .محلول رویی این مرحلد کد
حاوی انکلوژن بادی موردنظر است پس از فیلتراسیون
توسط فیلتر سرسرنگی  0/4میکرون در ستون
کروماتوشرافی ( )Ni-NTAتلقیح شده است .نمادهسازی
ستون کروماتوشرافی ه زمان با نمادهسازی نموندها صور
شرفتد کد بدینمنظور در مرحلد اول ستون با بافر 20( B
میلیموالر تریس 10 ،میلیموالر ایمیدازول 400 ،میلی-
موالر کلرید سدی  9 ،موالر اوره )pH 9 ،بد تعادل رسیده
است .پروتئین لیز شده پس از تعادل ستون از طریق پمپ
پریستالت در ستون تلقیح شردیده است .سپس در مرحلد

نتایج

هضم آنزیمی بهمنظور تأیید سازه موردنظر

برای انجام فرنیند دابل دایجست براساس جایگاه برش
ننزیمی تعبید شده در وکتور موردنظر از دو ننزی  NdeIو
 EcoRIاستفاده شردیده .این فرنیند بدمد یک ساعت و
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بعد برای شستشو پروتئینهای اتصال نیافتد بد ستون از بافر
 10( Cمیلیموالر تریس 20 ،میلیموالر ایمیدازول400 ،
میلیموالر کلرید سدی  9 ،موالر اوره )pH 9 ،استفاده شده
و سرانجام برای جداسازی پروتئینهای متصل شده بد
ستون از دستگاه شرادیانساز برای ایجاد شیب غلظتی
ایمیدازول از  20میلیموالر تا  500میلیموالر استفاده شده
است .در این مرحلد ،چندین نموند  1/5میلیلیتری از
ستون جمعنوری و با روش  SDS-PAGEمورد تجزید و
تحلیل قرار شرفتد است .بافر شستشو شامل  20میلیموالر
تریس 500 ،میلیموالر ایمیدازول 400 ،میلی موالر کلرید
سدی  6 ،موالر اوره و  pH 9است.

ایجاد میکنند .در نتیجد ،غلظت نهایی پروتئین میتواند با
استفاده از نمودار ترسی شده تعیین شود.

تاخوردگی مجدد و فرموالسیون پروتئین

بدمنظور حذف اوره از محیط و ه چنین ایجاد تاخوردشی
مناسب در پروتئین تخلیص شده،از بافر فرموالسیون حاوی
( 10میلیموالر تریس 30 ،میلیموالر مانیتول و  %0/01بد-
نسبت حجمی /حجمی توین  )20استفاده شردید .افزودن
بافر بد محلول پروتئینی بد نرامی صور شرفتد تا محلول
 100بار رقیقتر شود ،در نهایت محلول بددست نمده توسط
فیلتر نمیکون برای افزایش غلظت پروتئین در محلول مورد
فیلتراسیون قرار شرفت .از فیلتر نمیکون بددلیل قابل
استفاده بودن این فیلتر در سانتریفیوژ و ه چنین این فیلتر
با اندازهای مناسب برای جلوشیری از خروج پروتئین در
حین سانتریفیوژ مورد استفاده قرار شرفت و با موفقیت اوره
از محیط نن جدا شد.
محاسبه غلظت پروتئین

پس از غلیظسازی و فرموالسیون پروتئین خالص شده،
برای محاسبد مقدار پروتئین موجود در محلول نموند ،از
روش برادفورد استفاده شده است .در این مرحلد یک
شاخص استاندارد برادفورد و همینطور یک نمودار
استاندارد برای تعیین رقت سریال از یک پروتئین تجاری
تهید شد کد ،یکسری رقت از پروتئین نلبومین از  1میلی-
شرم در میلیلیتر تا  10میکروشرم در میلیلیتر نماده
شردیده و در مرحلد بعدی 20 ،میکرولیتر از هر رقت بد
 990میکرولیتر از نشانگر استاندارد بردفورد اضافد شردیده و
جذب نور در  590نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر
(  6310 ،Jenwayاسپکتروفتومتر) خوانده شد .سرانجام،
برای هر غلظت شناختد شده پروتئین نلبومین ،جذب نور
توسط دستگاه اسپکتروفتومتر مورد خوانش قرار شرفتد و
مقدار غلظت پروتئین و جذب نور در  590نانومتر نمودار

شکل  -2بررسی هض ننزیمی برروی ژل الکتروفورز نشارز  %1رنگ-
نمیزی شده با اتیدیوم بروماید .خط  Mمارکر وزن مولکولی  1کیلو
دالتونی است و خط  1پالسمید هض شده بد روش ننزیمی کد دارای
دوباند است باند  949جفت بازی و باند  3600جفت بازی کد بدترتیب
مربوط بد قطعد کلون شده و پالسمید است.

در دمای  39درجد سلسیوس بر روی پالسمید استخراج
شده صور شرفتد و نتایج حاصل برروی ژل الکتروفورز
نشارز  %1رنگنمیزی شده با اتیدیوم بروماید مورد بررسی
قرار شرفت .در شکل  2میتوانید نتیجد هض ننزیمی برای
تأیید سازه موردنظر را مشاهده کنید.
ترانسفورم پالسمید به باکتری مستعد بیانی E. coli

DE3Rossetagami

فرنیند ترانسفورم بد باکتری بیانی
 DE3Rossetagamiتوسط روش حرارتی صور شرفتد
کد نتیجد حاصل از ترانسفورم موفق توسط کشت باکتری بر
روی محیط  LBنشار کد حاوی ننتیبیوتیک نمپیسیلین
بدعنوان مارکر انتخابی برای رشد تنها باکتریهایی است کد
پالسمید را دریافت کردهاند چرا کد ،پالسیمید طراحی شده
حاوی ژن مقاومتبد نمپیسیلین است .نتیجد کشت بر روی
محیط  LBنشار در شکل  3قابل مشاهده است.
coli

E.
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خالصسازی پروتئین ویبریوبالک

برای بررسی و تأیید اولید تخلیص پروتئین در هنگام
خالصسازی میتوان از تست برادفورد استفاده کرد .این
تست وجود پروتئین در محلول را با تغییر رنگ محلول
نشان می دهد ،البتد این تست غیراختصاصی و وجود هر
پروتئینی را نشان میدهد ،در واقع این مرحلد بدمنظور
مشاهده خروج پروتئین برای نموندشیری صور شرفتد
است .در شکل  5تست برادفورد صور شرفتد در این
مرحلد کد نشاندهنده وجود پروتئین در محلول در هنگام
تخلیص است قابل مشاهده است .ه چنین در شکل 6
نتیجد بررسی نموندهای جمعنوری شده پس از تخلیص را
در ژل  SDS-PAGE %12/5قابل مشاهده است.
شکل  -3تأیید موفقیتنمیز بودن ترانسفورم وکتور بد باکتری میزبان.
همانطور کد مشاهده میشود تمامی کلونیهای رشد کرده بر سطح
محیط کشت دارای پالسمید موردنظر بوده و در بخش کنترل منفی
کلونی مشاهده نگردیده است.

بیان پروتئین ویبریوبالک

بررسی بیان پروتئین توسط ژل SDS-PAGE %12/5

صور شرفتد کد نتیجد نن در شکل  4قابل مشاهده است.
همانطورکد مشاهده میشردد پس از شذشت  4ساعت از القا
توسط  IPTGمیزان بیان پروتئین مناسب برای تخلیص
بوده است.

شکل  -4نتیجد بررسی بیان پروتئین بر روی ژل SDS-PAGE %12/5
 .نموندشیری از محیط هر یک ساعت یکبار برای یافتن بهترین میزان
بیان مورد بررسی قرار شرفت .خط  Mمارکر وزن مولکولی 1
کیلودالتونی است .نموند  T1بیان پروتئین در ساعت اول بعد از القا بیان
است .نموند  T2نموند در ساعت دوم پس القا ،نموند  T3نموند در
ساعت سوم پس از القا و نموند  T4نموند در ساعت چهارم پس از القا
است.
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بحث

با کشف و پیشرفت بشر در زمیند کلون کردن یک ژن در
میزبان باکتریایی ،تولید پروتئین نوترکیب ،زمیندای جدید
از توسعد داروها و واکسنها ایجاد شده است .استفاده از
پروتئینهای نوترکیب در درمان بیماریها ،ریشدای دیریند
در تاریخ بشریت دارد بدنحویکد اولین بار در سال 1992
انسولین با موفقیت توسط تکنیکهای ذکر شده تخلیص و
مورداستفاده قرار شرفت ( .)4استفاده از پروتئینهای
نوترکیب تنها محدود بد درمان بیماریها نیست ،بلکد در

شکل  -5تغییر رنگ از نبی ک رنگ تا نبی پررنگ توسط محلول برادفور
در بعضی از نموندهای جمع-نوری شده از خروجی ستون نشاندهنده
وجود پروتئین در محلول خروجی بوده .نموند ،19 ،16 ،14 ،12 ،10 ،9
 20و  22در واقع خروجیهای ستون بعد از تلقیح پروتئین بدمنظور
خالصسازی هستند.

طی سالهای اخیر تحقیقا شستردهای در زمیند
پیشگیری از بیماریها بدوسیلد پروتئینهای نوترکیب
شزارش شده است .در مطالعدای در سال  Kiaie ،2014و
همکاران بدمنظور دستیابی بد کاندید واکسنی علید

شکل  -6نتیجد بررسی نموندهای خروجی از ستون کروماتوشرافی
توسط ژل  .SDS-PAGE %12/5نموند  T0نموند شرفتد شده از پیش-
کشت کد فاقد بیان بوده ،نموند  Nنموند جمعنوری شده از محلول
رویی بعد از القای  4ساعتد ،نموند  Bنموند جمعنوری شده از رسوب
بعد از سونیکاسیون ،خط  Mمارکر وزن مولکولی  1کیلو دالتونی و
نموند  14تا  20نموندهای جمعنوری شده از خروجی ستون بعد از
شستشو با شیب غلظتی ایمیدازول .همانطور کد مشاهده میشود
نموندهای جمعنوری شده از خروجی ستون از نموند  14تا  20در وزن
مولکولی  32کیلو دالتونی قرار شرفتد کد براساس طراحی سازه پروتئین
موردنظر نیز دارای وزن مولکولی  32کیلودالتونی است.

موردنظر از ستون کروماتوشرافی نیکل-سفاروز استفاده شده
کد پس از خالصسازی با بررسی توسط تست برادفورد
میزان  13میلیشرم از پروتئین خالصسازی شده در محیط
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ویبریوکلرا ،پروتئین  TcpAرا هدف قرار داده اند .در این
مطالعد ابتدا ژنوم  TcpAرا از سوید  EL-Torرا با واکنش
زنجیرهای پلیمراز تکثیر کرده و سپس در ژنوم تکثیر یافتد
را در بدند میزبان باکتریایی  pGEX4T1کلون کردهاند.
درنهایت پس از بیان پروتئین توسط میزبان باکتریایی،
پروتئین موردنظر توسط ستون کروماتوشرافی GST
خالصسازی شده است (.)25از دیگر مطالعدها در زمیند
استفاده از پروتئین نوترکیب بدعنوان کاندید واکسن وبا
میتوان بد مطالعد  Mattosو همکاران در سال 2002
اشاره کرد کد در این مطالعد هدف دستیابی بد پروتئین
نوترکیب زیرواحد  Bتوکسین وبا است .در این مطالعد ژنوم
حاوی  6توالی هیستیدین تگ با طول  359جفت باز
طراحی شردیده کد این ژنوم در مرحلد بعد توسط واکنش
زنجیرهای پلیمراز تکثیر و در میزبان باکتریایی E.coli
کلون و بیان پروتئین در فرم محلول توسط این میزبان
صور شرفتد است .ه چنین بدمنظور خالصسازی پروتئین

بددست نمده .در نهایت با بررسی پروتئین توسط وسترن
بال و االیزا نشان داده شده کد پروتئین حاصل بدخوبی
توسط ننتیبادیهای پلیکلونال تشخیص داده میشوند
( .)26از جملد مطالعد-های مشابد دیگر میتوان بد مطالعد
 Kazemianو همکاران در سال  2012اشاره کرد در این
مطالعد برای جداسازی ژن  flaAاز محتوای کل ژنوم
ویبریوکلرا از بیوتیپ اینابا از روش  CATB/NaClاستفاده
شده و پس از نن با استفاده از واکنش زنجیرهای پلیمراز
قطعد ژنوم  flaAتکثیر شردیده کد بدمنظور سهولت در
کلونینگ ژن دو جایگاه برش ننزی  Bam HIو  XhoIدر
ابتدا و انتهای قطعد ژنومی تعبید شده است .پس از نن ژنوم
 flaAتکثیر شده بد درون پالسمید  pGEX4T-1کلون و
پالسمید نهایی بد درون میزبان باکتریایی E. coli DH5α
ترانسفورم شده است ،ترانسفورم بد میزبان E. coli DH5α
بدمنظور ازدیاد پالسمید صور شفتد است .در نهایت پس
از ازدیاد پالسمید توسط میزبان باکتریایی پالسمید از
رسوب خشک باکتری توسط کیت استخراج پالسمید،
استخراج شده و بد میزبان باکتریایی E. coli BL21
) (DE3ترانسفورم شده و بدمنظور القاء بیان پروتئین از
غلظت  1میلیموالر  IPTGاستفاده شده است .درنهایت
پروتئین بیان شده توسط کیت استخراجی  G.S.Tخالص-
سازی شده ،پس از نن بدمنظور بررسی قدر ایمنیزایی
این پروتئین نوترکیب بد مدل نزمایشگاهی ر تزریق
شردیده است .نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد
بیان پروتئین موردنظر موفقیتنمیز بوده و ه چنین تزریق
این پروتئین بد حیوانا نزمایشگاهی ،نشان داده کد این
پروتئین از قدر ننتیژنیستد باالیی برخوردار است (.)29
از دیگر مطالعدهای مشابد میتوان بد مطالعد  Amerianو
همکاران در سال  2019اشاره کرد .در این مطالعد با بررسی
بیوانفورماتیکی ،ابتدا توالی کامل ژن  tcpAاز سایت
 GeneBankاستخراج شردیده و کدونهای طبیعی این
قطعد ژنی توسط ننالیزهای بیوانفورماتیکی بدمنظور بررسی
محتوای  GCژن  ،tcpAوجود کدونهای نادر و ه چنین
بررسی سازشاری کدون  CAIمورد بررسی قرار شرفتد کد
هدف از این مرحلد بهیندسازی کدونهای ژن  tcpAو
تبدیل این کدونها بد کدونهای رایج در  E.coliاست.
ه چنین در این طراحی دو جایگاه برش ننزی  HindIIIو
 XohIنیز تعبید ششتد کد پس از اتمام مرحلد
بیوانفورماتیکی سازه طراحی شده توسط شرکت
 Biomatikدر بدند  (+)pET32aکلون شردیده است .پس
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از نن پالسمید بد باکتری میزبان  E. coli DH5αبدمنظور
ازدیاد پالسمید و ژنوم موردنظر ترانسفورم شده و درنهایت
پس از ازدیاد ژنوم و پالسمید ،پالسمید از باکتری توسط
کیت استخراج شردیده و بد باکتری E. coli BL21
) (DE3ترانسفورم شده کد هدف از این مرحلد بیان
پروتئین نوترکیب است ،ه چنین القاء بیان با استفاده از
غلظت  1میلیموالر  IPTGصور شرفتد است .درنهایت
بدمنظور خالصسازی پروتئین تولید شده در فرم دناتوره از
ستون نیکل-سفاروز استفاده شده است .درنهایت با استفاده
از وسترن بال بیان پروتئین و صحت نن تأیید شردیده
است .در این مطالعد پروتئین حاصل بدعنوان کاندیدی برای
واکسن وبا در نظر شرفتد شده است(.)29
مطالعدهای ذکر شده دارای وجد تشابد بسیاری با مطالعد
حاضر است ،از جملد این موارد میتوان بد .1 :القاء بیان
پروتئین با استفاده از  .2 IPTGخالصسازی پروتئین با
استفاده از ستون کروماتوشرافی نیکل-سفارز اشاره کرد .از
جملد تفاو های این مطالعد با مطالعدهای ذکر شده بد
بررسیهای بیوانفورماتیکی دقیقتر قبل از شروع کار و
طراحی سازه با دقت باال برای بیان قویتر و دقیقتر
پروتئین کایمریک و طراحی پروتئین کایمریک و هدف قرار
دادن تعداد بیشتری از پروتئینها با قدر ایمنیزایی
اشاره کرد .در مطالعد حاضر با هدف کلون ،بیان و تخلیص
پروتئین ویبریوبالک کد میتواند کاندید واکسن برعلید وبا
باشد ،در ابتدا وکتور طراحی شدهای کد ،در بدند pET23a
قرار شرفتد است بدمنظور ازدیاد وکتور بد میزبان باکتریایی
 DH5aترانسفورم شده است ،سپس بدمنظور القاء بیان
پروتئین پس از استخراج پالسمید از میزبان باکتریایی
 DH5aو انجام هض ننزیمی برای تأیید قطعد کلون شده و
سازه طراحی شده ،پالسمید بد باکتری مستعد بیانی E.
 coli DE3 Rossetagamiترانسفورم شده است .پس از
نن برای القای بیان پروتئین ،از غلظت  1میلیموالر IPTG
استفاده شده است .درنهایت تخلیص پروتئین توسط ستون
کروماتوشرافی نیکل سفاروز صور شرفتد است .با توجدبد
نتایج حاصل از پژوهش و توانایی ایجاد پروتئین نوترکیب و
خالص بدمیزان  1میلیشرم میتوان ،این پروتئین تخلیص
شده میتواند کاندید مناسبی برای بررسیهای بیشتر در
زمیند ایمنیزایی باشد.

نتیجهگیری
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نتایج حاصل از این پژوهش نشاندهنده پروتئین کایمریک،
 31کیلو دالتونی است ،این پروتئین بدمیزان  1میلیشرم در
طی این مطالعد خالصسازی شده و میتواند برای ادامد
پژوهش مورد استفاده قرار شیرد.

سپاسگزاری

بدینوسیلد از همکاری مؤثر کارکنان و دانشجویان
پژوهشکده علوم و فناوریهای زیستی دانشگاه صنعتی
مالک اشتر ،بابت تمامی تالشها و کمکهایشان در حین
انجام این پروژه ،کمال تشکر و قدردانی میشردد .این
مطالعد با حمایتهای دانشگاه صنعتی مالک اشتر صور
پذیرفتد است.
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