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ABSTRACT

Background and Aim: Enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC) is one of the
most common bacterial causes of diarrhea deaths among children and
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travelers in developing countries. The ETEC colonization factors, such as
CFA/I and CS2 play an important role in the development of the disease. In this
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study, to produce the CFaE fusion recombinant protein, the tip subunits
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CFA/I(CfaE) and sub structural unit of CS2 (CotD) from ETEC, were used.
Since mucosal immune responses to CFs can prevent disease, the aim of this
Keywords
study was to develop a chimeric antigen for developing the effective vaccine.
CfaE
Materials and Methods: In order to amplify the cfae-cotd gene, a dual gene
construct consisting of cfae and cotd, the PCR reaction was performed by
Enterotoxigenic Escherichia coli
designed primers. The propagated gene was cloned in the expression vector
Fimbriae proteins
pET28a. Following the induction of a recombinant gene construct with IPTG,
Recombinant protein
the recombinant protein was expressed and purified by Ni-NTA
chromatography column and confirmed by western blotting by Anti-Histag.
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reaction. The presence of the band in the SDS-PAGE 10% gel in the 68 kDa
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on the nitrocellulose paper in the Western blotting test confirmed the production
of recombinant protein.
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Conclusion: Optimization of codon and expression in heterologous hosts is a
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useful method for the production of recombinant proteins. The production of
ETEC antigens as a candidate for vaccination against this bacterium is also
prominent.
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Enterotoxigenic Escherichia coli
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 .1گروه ژنتیک ،دانشکده علوم پایه ،واحد علوم تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 .2مرکز تحقیقات میکروبیولوژی کاربردی ،انستیتو سیستم بیولوژی و مسمومیتها ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل (عج) ،تهران ،ایران.
 .3گروه ژنتیک و بیوتکنولوژی ،دانشکده علوم زیستی ،واحد ورامین-پیشوا ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ورامین ،ایران.
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میر ناشی از اسهال در کودکان و مسافران کشورهای در حال توسعه میباشد .فاکتورهای
کلونیزاسیون  ETECمانند  CFA / Iو  CS2نقش مهمی در ایجاد بیماری دارند .در این مطالعه
برای ساخت پروتئین نوترکیب از همجوش زیرواحد راسی  )CfaE( CFA / Iو زیر واحد ساختاری
 )CotD( CS2از  ETECاستفاده شده است .از آنجایی که پاسخهای ایمنی مخاطی روده علیه
CFها میتواند مانع از ایجاد بیماری شود ،مطالعه حاضر با هدف تولید آنتیژن کایمریک به جهت
ساخت واکسن موثر علیه باکتری  ETECانجام شد.
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مواد و روشها :به منظور تکثیر ژن  ،cotd-cfaeاز ساختار ژنی دوگانه متشکل از  cfaeو ،cotd
واکنش  PCRتوسط پرایمرهای طراحیشده انجام شد .ژن تکثیر شده در وکتور بیانی pET28a
همسانهسازی شد .در پی القای سازه ژنی نوترکیب با مادهی  ،IPTGپروتئین نوترکیب بیان و با
ستون کروماتوگرافی میل ترکیبی ،خالصسازی و به وسیله وسترن بالتینگ توسط Anti-Histag
تایید شد.

مالحظات اخالقی :این مطالعه با کد  IR.IAU.SRB.REC.1397.066در کمیته اخالق
پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران به تصویب رسیده است.
یافتهها :صحت همسانه سازی با استفاده از کلونی  PCRو واکنش هضم آنزیمی تایید شد .حضور
باند در ژل  10% SDS-PAGEدر محدودهی  68کیلو دالتونی ،بیان پروتئین نوترکیب و
همچنین حضور باند بر کاغذ نیتروسلولز در محدوده مذکور در آزمون وسترن بالتینگ ،تاییدی بر
تولید پروتئین نوترکیب بود.
نتیجهگیری :بهینه سازی کدون و بیان در میزبانهای هترولوگ یک روش مفید در تولید
پروتئینهای نوترکیب است .همچنین تولید آنتی ژنهای  ETECبه عنوان کاندید واکسیناسیون
بر علیه این باکتری مطرح میباشد.

تمامی حقوق انتشار این اثر ،متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اراک میباشد.
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 .1مقدمه

شناسایی شدهاند که شامل  CFA/IV ،CFA/III ،CFA/Iو

بیماری ناشی از Enterotoxigenic Escherichia coli

تعداد زیادی از آنتیژنهای سطحی ) (CSمیباشند .شواهد

( )ETECیکی از مشکالت اصلی سالمت در کشورهای درحال

زیادی مبنی بر ایجاد مصونیت گسترده علیه این بیماری توسط

توسعه به شمار میرود .اسهال ناشی از  ETECدر میان نوزادان

فاکتورهای کلونیزاسیون وجود دارد .بنابراین طراحی واکسن بر

و مسافران ،به ویژه در کشورهای جهان سوم به دلیل عدم وجود

اساس این فاکتورهای کلونیزاسیون میتواند برای مقابله با این

امکانات بهداشتی و درمانی ،شیوع دارد و ساالنه تلفات انسانی

بیماری امری ضروری به نظر رسد ( .)9 ،8از میان انواع CFهای

و زیانهای اقتصادی زیادی را به جوامع تحمیل میکند.

شناخته شده در میان سویههای CFA/I ،ETECاز رایجترین و

مطالعات حاکی از  840میلیون مورد فرد مبتال به  ETECدر

اصلیترین آنتیژنهای کلونیزاسیون فاکتور میباشدCFA/I .

سال میباشد که حدود  280میلیون نفر از این تعداد کودکان

دارای ساختار رشتهای میباشد و از هزاران زیرمجموعه

زیر  5سال هستند و سالیانه تعداد زیادی از آنها به همین علت

ساختاری  CFaBکه تشکیل ساقه را میدهند و همینطور از

فوت میشوند ( .)1عفونت  ETECاز طریق مدفوع منتقل

یک یا چند زیرواحد  CFaEکه در نوک ساقه قرار گرفتهاند،

میشود .باکتری  ETECبعد از ورود به بدن انسان از طریق مواد

تشکیل شده است ( .)11 ،10به نظر میرسد در سالهای اخیر

غذایی و آب آشامیدنی آلوده ،توسط فاکتورهای کلونیزاسیون

برای توسعه واکسنهای نوترکیب علیه باکتری  ،ETECبه دلیل

( )CF( )Colonization factorو آنتیژنهای سطحی کلی

نیاز باکتری برای اتصال به سلولهای اپتلیال به زیرواحد ،CFaE

( )CS( )Coli surfaceدر سطح سلولهای روده کوچک

به این زیرواحد توجه زیادی شده است ( .)13 ،12زیرواحد

کلونیزه میشود .سپس ،انتروتوکسینهای حساس به حرارت

 CfaEبرای اتصال باکتری ضروری است و آنتیبادیهای ()Ab

( (LT) )Heat labile enterotoxinو مقاوم به حرارت ( Heat

علیه این زیرواحد می تواند از اتصال آن به روده جلوگیری کند

 (ST) )stable enterotoxinرا ترشح میکنند که باعث خروج

و مانع ایجاد بیماری شود ( .)10مطالعات منصوری و همکاران

آب و الکترولیتها میشوند ( .)3 ،2باکتری  ETECباعث اسهال

نشان داد که  CfaEمی تواند به عنوان یک ایمونوژن قوی برای

آبکی خفیف تا شدید میگردد و به طور معمول حاوی خون

تولید واکسن مطرح باشد ( .)13از دیگر انواع CFهای حائز

نمیباشد .بیماری ایجادشده مشابه وبا است و به سرعت میتواند

اهمیت میتوان به  CFA/IIاشاره کرد که شامل سه آنتیژن

سبب کمآبی شود ( .)4اهمیت بیماری اسهال ناشی از ETEC

سطحی  Coliبه نامهای  CS2 ،CS1و  CS3میباشد .مطالعات

و همچنین روند افزایشی سویههای مقاوم به آنتیبیوتیکها،

بر روی انسان و حیوانات نشان داد  CFA/IIاز فاکتورهای مهم

سازمان های بهداشتی را بر آن داشته تا به دنبال طراحی و تهیه

برای کلونیزاسیون روده توسط  ETECاست .آنتیبادیهای

واکسن کارآمد باشند ( .)6 ،5تنوع فاکتورهای کلونیزاسیون به

علیه  CFA/IIنیز در جلوگیری از کلونیزه کردن نقش مهمی

دلیل تفاوت در توالیهای آمینواسیدی زیر واحدهای ساختاری

ایفا میکنند و همینطور ایمنسازی با باکتری CFA/II+

فیمبریه چسبنده میباشد و تاکنون بیش از  25نوع از CF

خالصشده در انسان تحریک ایمنی را به دنبال داشته است

شناسایی شده است .سویههای مختلف  ETECدر انسان ،تعداد

( .)14برخالف  CFAو پیلی  CS1که در پالسمید کدگذاری

زیادی فیمبریای متمایز را از نظر سرولوژیکی بیان میکنند که

میشوند ،پیلی  CS2توسط ژنهای کروموزومی بیان میشود و

از طریق مسیر متناوب چاپرون ( Alternate Chaperon

برای کدشدن نیازمند به  4ژن پیوسته  cotc ،cotb ،cotaو

راهنما/چاپرون

 cotdمیباشد ( .)15فیمبریه  CotDپروتئینی با وزنی حدود

( )CUP( )Chaperon/usher pathwayگرد هم میآیند (.)7

 38/9کیلودالتون بوده که در نوک فیمبر یافت شده است و

تاکنون تعداد زیادی از آنتیژنهای ( )Agعامل کلونیزاسیون

زیرواحد کوچک فیمبریا ( )minor fimbria subunitمیباشد

)Pathway
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( .)16زینال زاده و همکاران در سال ،2017پروتئین همجوشی

ب .تخلیص پالسمید  pET28aو pBad-C20

به نام  3CLرا طراحی نموده و ساختند که شامل  CFaBو

کلون حاوی پالسمید  pET28aو  pBad-C20در محیط LB

 CFA/Iواحد ساختاری  CS6و نیز زیرواحد  Bسم  LTو STa

) (LB: Luria Bertaniمایع دارای آنتیبیوتیک آمپی سیلین

میباشد .برای رسیدن به سطح باالیی از بیان ژن  3CLاز ترجیح

( 80میکروگرم بر میلیلیتر) و کانامایسین ( 50میکروگرم بر

کدونی  E. coliاستفاده کردند .همچنین ایمنیزایی آن در

میلیلیتر) تلقیح شد و به مدت  12ساعت در دمای  37درجه

موشها ،بررسی و حفاظت از موشها را در چالش مقابله با

سانتیگراد درون شیکر انکوباتور نگهداری شد .به منظور تخلیص

 ETECبه دنبال داشت ( .)17در سال  ،2016غیبی و همکاران

پالسمید  pBad-C20و  ،pET28aاز روش لیز قلیایی طبق

بر روی ساخت و ساز و خواص ایمنی یک پروتئین کایمریک

پروتکل استخراج پالسمید کیت استخراج شرکت ،Genet Bio

شامل  CFaE ،CFaBو  LTBعلیه اشریشیاکلی

استفاده شد.

انتروتوکسیژنیک کار کردند .آنها پروتئین نوترکیب تولیدی و

ج .واکنش  PCRجهت تکثیر ژن کایمریک cfae – cotd

تخلیصشده را برای بررسی ایمنیزایی به موش تزریق کردند.

واکنش  PCRبا آنزیم پلیمراز با خاصیت غلطگیری باال ( High

تیتر آنتیبادی تولیدشده حاکی از افزایش قابلتوجه  IgGبود.

( )Fidelityشرکت  (Fermentasآنزیم  Pfuپلیمرازی (2/5

همچنین سلولهای  ETECبا سرم موش ایمنشده ،تیمار شد

واحد بر میکرولیتر) در شرایط غلظت  1/5میلیموالر کلرید

و توانایی اتصال باکتری  ETECرا به سلول و HT2

منیزیم و  10پیکومول از هر پرایمر 50،میلیموالر  dNTPو 1

آدنوکارسینوما انسانی کاهش داد ( .)12در این مطالعه تالش بر

میکرولیتر از پالسمید  pBad-C20حاوی سازه ژنی دو قسمتی

این شد که یک کاندیدای واکسن جدید علیه این بیماری

به عنوان الگو ،در دمای اتصال  60درجه سانتیگراد بهینهسازی

طراحی گردد .هدف از این تحقیق ،استفاده از یک پروتئین

شد .مراحل  PCRشامل یک مرحله واسرشته شدن ابتدایی در

کایمر متشکل از زیر واحد اصلی آنتیژن عامل کلونیزاسیون

دمای  95درجه سانتیگراد به مدت  5دقیقه 30 ،چرخه شامل

 CFA/Iو  CS2و همسانهسازی و بیان ژن  cfae-cotdدر ناقل

مرحله واسرشته شدن ابتدایی در دمای  94درجه سانتیگراد به

بیانی  pET28aبه منظور تولید پروتئین نوترکیب میباشد.

مدت  30ثانیه ،اتصال پرایمرها به رشته الگو در دمای  60درجه
سانتیگراد به مدت  30ثانیه ،تکثیر قطعه موردنظر در دمای

 .2مواد و روشها

 72درجه سانتیگراد به مدت  45ثانیه و در پایان یک مرحله

الف .طراحی و آنالیز نرمافزاری پرایمرها جهت تکثیر ژن

تکثیر نهایی در دمای 72درجه سانتیگراد به مدت  10دقیقه

cafe-cotd

بود .درنهایت ،برای تأیید محصول روی ژل آگارز یک درصد

جهت تکثیر ژنهای  cfaeو  cotdاز توالی ژن دو قسمتی
کایمریک ساختهشده توسط شرکت  ،Biomatikپرایمر رفت و
برگشت طراحی شد .پرایمر رفت دارای جایگاه برشی آنزیم
EcoRI

در

ابتدای

'5

و

ترادف

-ATCATA '5

'GAATTC ATGCAGTCTTGGCATACCAATGTC-3

و پرایمر برگشت واجد جایگاه برشی آنزیم  HindIIIو کدون

الکتروفورز شد.
د .همسانه سازی ژن  cfae-cotdدر ناقل pET28a

ابتدا واکنش هضم آنزیمی بر روی محصول  PCRو پالسمید
بیانی  pET28aبا دو آنزیم محدوداالثر  EcoRIو  HindIIIبه
مدت  2ساعت در میکروتیوبهای جداگانه در دمای  37درجه

خاتمه رونویسی در ابتدای ' 5و ترادف - ATCATAT '5

سانتیگراد هضم آنزیمی انجام شد .محصول برش خورده با

 'AAGCTT TTAAAATTGCGGCAGCCAGATC-3بود.

کمک کیت تخلیص محصول  )Genet Bio( PCRتخلیص شد.

پرایمرهای طراحی شده توسط شرکت سیناکلون سنتز شد.

واکنش الحاق با استفاده از آنزیم  T4لیگاز به مدت  2ساعت در

آنالیز انجام شده توسط نرمافزار  Oligo6انجام شد.

دمای  22درجه سانتیگراد انجام و با روش شوک حرارتی به
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میزبان اشریشیا کلی مستعد سویه  DH5αترنسفورم شد .برای

به منظور تعیین حاللیت پروتئین نوترکیب ،رسوب سلولی

بررسی صحت همسانه سازی ،از کلونیهای رشدیافته روی پلیت

حاصل از بیان باکتری با استفاده از بافر لیزکننده (حاوی لیزوزیم

حاوی محیط کشت  LBآگار حاوی کانامایسین (غلظت 50

با غلظت  1میلیگرم بر میلیلیتر) لیز شد .سپس ،بعد از انجام

میکروگرم بر میلیلیتر) جهت انجام عمل کلونی  PCRاستفاده

سانتریفیوژ ،محلول رویی به عنوان فاز محلول در دمای -20

گردید .روشهای زیر برای تأئید صحت همسانهسازی صورت

درجه سانتیگراد نگهداری شد .به رسوب باقیمانده مقدار 1

گرفت:

میلیلیتر بافر لیزکننده با ( pH= 8حاوی اوره  8موالر) افزوده

الف) واکنش  :PCRجهت تکثیر ژن کایمریک  cfae - cotdاز

و پس از انجام سانتریفیوژ ،محلول رویی به عنوان فاز نامحلول

 15کلون از کلونیهای تشکیل شده به عنوان  DNAالگو برای

در دمای  -20درجه سانتیگراد نگهداری شد .هر نمونه به همراه

واکنش کلونی  PCRاستفاده شد.

نشانگر پروتئینی روی ژل  10 SDS-PAGEدرصد الکتروفورز

ب) هضم آنزیمی پالسمید و خروج قطعه مورد نظر :واکنش

و بررسی انجام گرفت.

هضم آنزیمی با آنزیمهای محدوداالثر  EcoRIو  HindIIIبر

و .تخلیص پروتئین با استفاده از ستون کروماتوگرافی

پالسمید تخلیص شده صورت گرفت.

Ni-NTA

ه .بررسی بیان سازه ژنی pET28a-cfae-cotd

تخلیص پروتئین نوترکیب بهوسیلهی ستون کروماتوگرافی میل

پس از تایید همسانهسازی ،پالسمید نوترکیب حاوی قطعه ژنی

ترکیبی  Ni-NTAو با روش  Denatureو  Nativeنوترکیب

 cfae-cotdاز سویه  DH5αبا روش لیز قلیایی استخراج و با

طبق کاتالوگ شرکت کیاژن انجام گرفت .به دلیل همسانهسازی

روش شوک حرارتی به اشریشیا کلی مستعد سویه BL21

توالی ژن موردنظر در ناقل بیانی ،pETپروتئین نوترکیب دارای

) (DE3انتقال داده شد و همچنین مراحل تایید ترنسفورم شدن

دنباله هیستیدینی در ابتدای خود میباشد .نمونههای تخلیص

ذکرشده بر روی آن اعمال گردید.از کشت شبانه سویههای

روی ژل  10 SDS-PAGEدرصد الکتروفورز شد.

نوترکیب واجد پالسمید  pET28a-cfae-cotdمیزان 50

ی .تأیید پروتئین نوترکیب

میکرولیتر به  5میلیلیتر محیط  LBحاوی غلظت 50

برای تأیید پروتئین نوترکیب بیانشده از روش وسترن بالت با

میکروگرم بر میلیلیتر کانامایسین تلقیح گردید و پس از

استفاده از آنتی بادی  Anti-His tagمتصل به  HRPاستفاده

رسیدن جذب نوری محیط کشت در طول موج  600نانومتر به

شد .پس از الکتروفورز پروتئین کایمر با استفاده از بافر انتقال

 0/6تا  0/8القاکننده  IPTGبا غلظت  1میلی موالر به محیط

(گالیسین  39میلیموالر ،تریس  48میلیموالر3 SDS،درصد

کشت اضافه و سلولها به مدت  4ساعت و  24ساعت در دمای

و متانول  20درصد) به کاغذ نیتروسلولز منتقل شد .کاغذ

 37درجه سانتیگراد و با سرعت  180دور در دقیقه در شیکر

نیتروسلولز با استفاده از بافر بلوکهکننده ( 5گرم Skim Milk

انکوباتور نگهداری و به وسیله سانتریفیوژ جمعآوری شدند.

در  100میلی لیتر ) ) TBS (1Xبه مدت  1ساعت در دمای

نمونهها جهت بررسی بیان با  Sample Bufferبا رقت 1x

 37درجه سانتیگراد انکوباسیون انجام گرفت .آنتی بادی

(  1( Tris- HClمیلی موالر  ،)pH= 6/8گلیسرول ( 50درصد)،

ضدهیستیدین با رقت  1:2000در داخل بافر ) TBS(1xتهیه

 10( SDSدرصد) -2 ،مرکاپتو اتانول ،بُرمو فنل بُلو ( 1درصد))

و روی غشای  PVDFریخته شد و به مدت یک ساعت در دمای

مخلوط و پس از جوشانیدن به مدت  10دقیقه و بر روی

 37درجه سانتیگراد داخل شیکر انکوباتور قرار گرفت .سپس

ژل  SDS-PAGE 10%مورد ارزیابی قرار گرفتند.

سه بار با بافر  TBSو هربار به مدت  10دقیقه شستشو داده

ن .تعیین میزان محلول و غیر محلول بودن پروتئین

شد .از سوبسترای  DABو  30 H2O2درصد به عنوان کاتالیزور
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نشانگر اندازه .)1kb DNA Ladder (DNA

پس از انجام الحاق و همسانهسازی ،ژن موردنظر در ناقل
 pET28aبهوسیله روش شوک حرارتی به سلولهای مستعد
ترنسفورم و روی محیط  LBآگار حاوی کانامایسین قرار داده

این مطالعه با کد  IR.IAU.SRB.REC.1397.066در کمیته
اخالق پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات

شد .جهت تایید همسانهسازی ژن  ،cfae-cotdبا استفاده از

تهران به تصویب رسیده است.

پرایمرهای اختصاصی ،کلونی  PCRانجام گرفت (شکل.)3

 .4یافتهها
ژن کدکننده  cfae-cotdبا استفاده از پرایمرهای رفت و برگشت
اختصاصی ،تکثیر شد (شکل  .)1محصول  PCRروی ژل با
اندازه  1668جفت باز مشاهده گردید .پس از هضم آنزیمی،
محصول  PCRو پالسمید  pET28aجهت همسانهسازی با دو
آنزیم  EcoRIو  HindIIIهضم و محصول هضم آنزیمی روی
ژل آگارز یک درصد الکتروفورز شد (شکل .)2

شکل .3الگوی الکتروفورز کلونی  PCRو تایید ترنسفورم شدن کلونهای حاصل
شده .ستون  :1نشانگر اندازه  .)DNA Ladder 1kb( DNAستون :2 – 9
بررسی کلونیهای نوترکیب .ستون  :10کنترل منفی .ستون  :11کنترل مثبت با
استفاده از قطعه تکثیر شده از روی پالسمید .pBad

برای تأیید کلونهای بهدست آمده ،هضم آنزیمی با دو آنزیم
 HindIIIو  EcoRIانجام گرفت .محصول هضم آنزیمی روی
ژل آگارز  1درصد الکتروفورز گردید که نتایج آن در شکل 4
ارائه شده است.
شکل .1الگوی الکتروفورز محصول  PCRبهینهسازی شده با آنزیم  .Pfuستون
 :1نشانگر اندازه  .)1kb DNA Ladder ( DNAستون  2و  :3قطعه ژنی
 cfae-cotdبه اندازه ی .1668 bp

شکل .4الگوی الکتروفورز محصول هضم آنزیمی پالسمید  pET28aحاوی ژن
 cotd - cfaeبا دو آنزیم  HindIIIو  EcoRIروی ژل آگارز 1درصد .ستون
 :1-3وکتور  pET28aنوترکیب هضم شده .ستون  :4نشانگر اندازه DNA
(.)DNA Ladder 1kb

پس از استخراج پالسمید نوترکیب از میزبان  ،DH5αعمل
شکل .2الگوی الکتروفورز محصول هضم آنزیمی پالسمید  pET28aبا دو آنزیم
 HindIIIو  EcoRIروی ژل آگارز  1درصد .ستون  :1وکتور pET28a
هضمنشده .ستون  :2وکتور  pET28aهضم شده به اندازه  .5369 bpستون :3

ترنسفورم به سلول مستعد ) E. coli BL21 (DE3انجام شد.
برای صحت ترنسفورمیشن وکتور نوترکیب عمل کلونی PCR
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صورت گرفت .شکل  5نشاندهنده نتیجه حاصل از کلونی PCR

شکل  7نتیجهی تخلیص پروتئین نوترکیب  Cotd-CfaEبه

از کلونیهای ترنسفورم شده  Bl21DE3میباشد.

اندازه  68کیلو دالتون مشاهده میشود.

(الف)

شکل  .5الگوی الکتروفورز کلونی  PCRاز کلونیهای ترنسفورمشده
 .Bl21DE3ستون :1نشانگر اندازه .)DNA Ladder Mix( DNA
ستون :2-6قطعات تکثیرشده از کلونیهای متفاوت ترنسفورم شده). Bl21(DE3
ستون  :7کنترل منفی.

به منظور بیان پروتئین نوترکیب ،القای بیان پروتئین در مدت
زمانهای  4ساعت و  18ساعت ،تحت تأثیر IPTGقرار گرفت
(ب)

و باند پروتئین نوترکیب در محدوده مورد انتظار  68کیلو دالتون
روی ژل  10 SDS-PAGEدرصد مشاهده شد (شکل .)6

(الف)

شکل .7تخلیص پروتئین نوترکیب  .CotD - CfaEالف) ستون  :1نمونه
خروجی از ستون قبل از شستشو .ستون :2نمونه خروجی از ستون کروماتوگرافی پس
از شستشو با بافر  .Washingستون :3نشانگر اندازه پروتئین .ستون :E5 -7
(بافر استخراج کننده) .ستون  :8شستشو با بافر . MESستون  :9عصاره پروتئینی
لیز سلولی ( فاز نامحلول) .ب ) ستون  :1نمونه خروجی از ستون قبل از شستشو.
ستون :2نشانگر اندازه پروتئین .ستون :3نمونه خروجی از ستون کروماتوگرافی پس
از شستشو با بافر  . Washingستون ( E :5-7بافر استخراج کننده) .ستون :8
شستشو با بافر . MESستون  :9عصاره پروتئینی سلول (فاز محلول).

همانطور که مشاهده میشود در ستون استخراج ،عالوه بر
پروتئین کایمریک باندهای غیراختصاصی دیگر نیز وجود دارند.
این باندهای غیراختصاصی با تغییر حجم شستشوها حذف شدند
(شکل .)8

(ب)
شکل  .6بررسی بیان ژن کایمر بر روی ژل  10 SDS-PAGEدرصد با
رنگآمیزی کوماسی بلو .الف) ستون  :1نمونه قبل از القا .ستون  :2نشانگر اندازه
پروتئین .ستون  :3 – 8نمونههای بعد از القا در مدت زمان  4ساعت و  18ساعت.
ب) ستون  :1نمونه قبل از القا .ستون  :2-6باندهای بیانی نمونههای بعد از القا به
وزن  68کیلو دالتون .ستون  :7نشانگر اندازه پروتئین .ستون  :8باندهای بیانی فاز
محلول .ستون :9باندهای بیانی فاز نامحلول.

تخلیص پروتئین نوترکیب بهوسیلهی ستون کروماتوگرافی میل
ترکیبی  Ni-NTAو روش  Denatureو  Nativeانجام شد .در
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تأیید محصول پروتئینی نوترکیب با استفاده از روش وسترن

تا به دنبال طراحی و تهیه واکسن مناسب باشند (.)19 ،5

بالتینگ و آنتی بادی  Anti-His Tagانجام گرفت .نتیجه

مطالعات اپیدمیولوژیکی فاکتور کلونیزاسیون نوع  CFA/Iرا به

وسترن بالتینگ پروتئینهای نوترکیب خالصشده ،بر روی کاغذ

عنوان رایج ترین فاکتور کلونیزاسیون در سویههای ETEC

نیتروسلولز در شکل  9مشاهده میشود .با انجام وسترن بالت

گزارش میدهند .همچنین از ادهسینهای مهم دیگر میتوان

مشخص شد که  Anti His-Tagبه طور اختصاصی با توالی

به  (CS1/2/3) CFA/IIاشاره کرد ( .)20در مطالعه نظریان در

هیستیدین پروتئینهای نوترکیب واکنش میدهد.

سال  ،2013همجوشی واحدهای ساختاری عوامل کلونیزهکننده
 CS3 ،CS2 ،CFA/Iو  LTانجام گرفت و ایمنیزایی پروتئین
نوترکیب در حیوان مدل بررسی شد .بررسیهای ایمنیزایی تیتر
باالی آنتی بادی را علیه این پروتئین نوترکیب نشان داد (.)21
همچنین در مطالعهای که توسط توبیاس و همکاران انجام شد،
زیرواحدهای اصلی فاکتورهای  CFA/Iو  CS2به صورت
همجوش در سطح باکتری اشرشیاکلی ارائه گردید .در تحقیق

شکل  .9تأیید پروتئینهای نوترکیب به روش وسترن بالتینگ با استفاده از Anit-
 .His Tagستون  :1نشانگر اندازه پروتئین .ستون  :2پروتئینهای نوترکیب
.CotD -CfaE

انجام شده توسط توبیاس نیز فقط تولید آنتی بادی بر ضد دو
فاکتور کلونیزاسیون شایع مدنظر قرار گرفت ( .)22در این
مطالعه تالش شد که پروتئین کایمر جهت تولید واکسن جدید
در مطالعات آتی ،علیه این بیماری طراحی گردد .در این تحقیق

 .5بحث

یک پروتئین کایمر متشکل زیرواحد  CfaEو  ،CotDعامل

اشرشیاکلی انتروتوکسیژنیک ( )ETECعامل اصلی ایجاد اسهال

کلونیزاسیون تولید گردید .زیرواحد( CfaEاز زیرواحدهای

در کشورهای در حال توسعه میباشد و منجر به مرگومیر

 (CFA/Iبرای اتصال باکتری ضروری است و آنتی بادیهای

ساالنه هزاران نفر به خصوص کودکان زیر  5سال و مسافران

علیه این زیرواحد میتواند از اتصال آن به روده و در نهایت از

میشود ( .)18 ،1باکتری  ETECطی دو مرحله ایجاد عفونت

ایجاد بیماری جلوگیری کند ( )10و در سالهای اخیر برای

میکند؛ در مرحله اول به وسیله فاکتورهای کلونیزاسیون به

توسعه واکسنهای نوترکیب علیه باکتری  ،ETECبه دلیل نیاز

سطح سلولهای اپیتلیال متصل و در مرحلهی بعدی با ترشح

باکتری برای اتصال به سلولهای اپتلیال به زیرواحد  ،CfaEبه

انتروتوکسینها ،موجب اختالل در هموستاز مایع روده و در

این زیرواحد توجه زیادی شده است ( .)13 ،12مطالعات

نهایت منجر به بروز اسهال میشود .بنابراین یکی از راهکارهای

منصوری و همکاران نشان داد که  CfaEمیتواند به عنوان یک

اصلی جلوگیری از ایجاد عفونت توسط این باکتری ،ممانعت از

ایمونوژن قوی برای تولید واکسن مطرح باشد .نتایج مطالعات

اتصال آن به سطح روده میباشد .اگرچه آنتی بیوتیکهای

آنها حاکی از این بود که باکتریهای مجاورشده با سرم

تجویزشده برای بهبود این بیماری موثر هستند ،اما مقاومت

موشهای ایمن در مقایسه با سرم موشهای کنترل قادر به

دارویی به دلیل توانایی باالی این باکتری در تبادل پالسمیدهای

هموگلوتیناسیون نبودند .این امر میتواند ناشی از اتصال آنتی

مقاومت ،در حال افزایش است و این امر عوارضی مانند از بین

بادی تولیدشده به زیرواحد فرعی  CFA/Iو خنثیسازی آن

بردن میکروارگانیسمهای طبیعی یا تغییر در جمعیت

باشد ،به طوری که باکتری دیگر قادر نخواهد بود به رسپتور خود

میکروارگانیسمها را به دنبال دارد؛ از اینرو ،سازمانهای

در سطح سلول متصل شود ( .)13سیک الریس و همکاران نشان

بهداشتی متعددی نظیر سازمان بهداشت جهان را بر آن داشته

دادند که وجود توالی مشخص و حفاظتشده  CfaEکه در آنها
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ژن  cfaeدر ناحیه آمینی دچار جهش شده است ،قابلیت اتصال

میشود در مطالعات بعدی از روشهای دیگر بهینهسازی برای

به گیرندههای مناسب را ندارند .این مطالعات نشان میدهد

باالبردن بیان پروتئین بهره برد  .در مطالعات احصایی و همکاران،

زیرواحد  CfaEمی تواند به عنوان یک کاندیدای بالقوه در

همسانهسازی و بیان ژن  cfabمورد بررسی قرار گرفت .در این

طراحی واکسن مطرح باشد ( .)23همچنین آنانتا و همکاران از

تحقیق ،پس از زیرهمسانهسازی در ناقل  pET28aو بررسی

انتهای آمینی و انتهای کربوکسیلی  CfaEبهطور جداگانه

بیان ،این نتیجه حاصل شد که تولید پروتئین نوترکیب CfaB

استفاده کردند .نتایج آنها نشان داد که آنتی بادی تولیدشده

با وارد کردن توالی طبیعی این ژن به دلیل وجود کدونهای

علیه انتهای آمینی و کربوکسیلی میتواند از اتصال باکتری به

کمیاب پشتسرهم امکانپذیر نمیباشد .همچنین به منظور

سلولهای  caco-2در شرایط آزمایشگاهی جلوگیری کند.

بهینهسازی ،تولید پروتئین در چندین محیط کشت و

همچنین مطالعات آنها حاکی از آن است که -Nترمینال cfae

میزبانهای مختلف  Rossetaو  Bl21DE3تکرار شد ،اما

(اسیدآمینهی  )cfae 211-23باعث ایجاد ایمنیزایی بیشتری

نتیجهای به دنبال نداشت ( .)25یانگ-فولی و همکاران در

در مقایسه با –Cترمینال زیرواحد  cfaeمیشود ( .)24منصوری

مطالعهی خود از محیط کشت  super brothاستفاده کردند و

و همکاران نیز در سال  2013پروتئین نوترکیب حاوی

دریافتند که برای تولید پروتئینهای نوترکیب ،باالتر بودن

زیرواحدهای  CfaE ،CfaBو  LTBتولید کردند و ایمنیزایی

درصد تریپتون و عصاره مخمر نسبت به محیط  LBتاثیر

آن را مورد بررسی قرار دادند .در ساخت این پروتئین نوترکیب

بهسزایی دارد .)26( .همچنین فیوری نیز برای تولید پروتئین از

از بخش –Nترمینال زیرواحد  23-211( CfaEاسیدآمینه،

محیط کشت  CFاستفاده کرد که میتوان این امر را به وجود

 189اسیدآمینه) استفاده شد .به دلیل اهمیت فاکتورهای

نمک در ترکیب این محیط کشت نسبت داد که به صورت

کلونیزاسیون  CotDو  CfaEدر ایجاد مصونیت نسبت به

تنظیمکننده برای رونویسی از ژن مزبور عمل میکند ( .)27در

بیماری اسهالی ،این ژن کایمریک در ناقل بیانی ،همسانهسازی

این مطالعه از محیط کشت  LBاستفاده شد .با توجه به بیان

گردید و بیان پروتئین نوترکیب آن بررسی شد .ژن کایمریک

پایین پروتئین نوترکیب ،میتوان برای بهبود کیفیت تولید

 cotd-cfaeبعد از انجام مراحل کلونینگ در ناقل بیانی و در

پروتئین از انواع محیطهای کشت در مطالعات آینده استفاده

سطح پایین در میزبان  E. coliبیان شد .یکی از دالیل بیان

کرد .در مطالعات یانگ فولی در سال  ،2008ژن  cfabبه صورت

نهچندان باالی پروتئین نوترکیب در مطالعه حاضر را میتوان به

الحاق با  ،cfaeدر وکتور  pET24aهمسانهسازی شد .در وکتور

وزن باالی این پروتئین نسبت داد ،از اینرو ،میتوان در مطالعات

مذکور به علت عدم وجود توالی جایگاه اتصال به ریبوزوم

آتی از بخش - Nترمینال ( cfaeاسیدآمینهی )cfae 211-23

( )RBSو توالی  ،Histagفاصله میان پروموتور  pET24aتا

به جای ژن کامل  cfaeاستفاده کرد .منصوری در مطالعات خود

منطقه همسانهسازی ژن بسیار کم است که نشاندهنده تفاوت

نشان داد که ژن  cfaeیک توالی غنی از  ATدارد و همچنین

وکتور  pET24aو  pET28aمیباشد .الزم به ذکر است هر دو

حاوی کدونهای نادر است .از اینرو ،بهینهسازی کدون cfae

وکتور نامبرده از نظر پروموتور و ساختاری مشابه میباشند .برای

می تواند بیان پروتئین نوترکیب را افزایش دهد ( .)13در این

استفاده از ناقل  pET24aالزم است در توالی آن عناصر تنظیمی

مطالعه نیز از سازه دو قسمتی حاوی ژنهای  cotdو cfae

افزوده گردد (.)26

بهینهسازی شده از طریق ترجیح کدونی  E. coliاستفاده شد

آنانتا و همکاران از وکتور  PML-P2دارای دنباله مالتوز

و در مقایسه با مطالعهی منصوری بیان پروتئین کمتری را به

بایندینگ پروتئین  MBPبا وزن حدوداً  42کیلودالتون استفاده

دنبال داشت .از دالیل دیگر بیان پایین پروتئین نوترکیب

کردند .پروتئین  MBPایمونوژن بوده و میتواند نتایج حاصل را

میتوان به مقدار زیاد  ATدر توالی آن اشاره کرد که پیشنهاد

به طور کاذب تغییر دهد ( .)24در این مطالعه از وکتور بیانی
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 pET28aاستفاده شد که تنها  4کیلو دالتون به ابتدای ژن

مهم در تولید واکسن علیه عفونت  ETECدر مطالعات بعدی

اضافه میکند ( .)28نتایج بیان پروتئین بر روی ژل SDS-

استفاده کرد.

 10 PAGEدرصد نیز نشاندهنده حضور یک باند در محدودهی
 68کیلو دالتونی بوده که با اندازهی موردانتظار پروتئین

 .7تقدیر و تشکر

کایمریک مطابقت داشت .پس از انجام تخلیص پروتئین با ستون

تحقیق حاضر بخشی از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ژنتیک

کروماتوگرافی میل ترکیبی  ،Ni-NTAنتایج بررسیها بر روی

مصوب دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

ژل  10 SDS-PAGEدرصد نشان داد که تخلیص پروتئین

میباشد و بودجه تحقیق به صورت شخصی تامین شده است.

همراه با چند باند غیراختصاصی صورت گرفته است .این باندهای

نویسندگان از تمامی کسانی که در انجام این تحقیق همکاری

غیراختصاصی پس از تکرار آزمایش و تغییر حجم بافر شستشو،

کردند سپاسگزاری مینمایند.

بر روی ژل  SDS-PAGEدیده نشدند .آزمون وسترن بالت با
استفاده از  Anit-Hisحضور باند  68کیلو دالتونی را در نتایج

 .8سهم نویسندگان

تخلیص پروتئین تایید میکند.

تمامی نویسندگان معیارهای استاندارد نویسندگی بر اساس

 .6نتیجهگیری
بهینه سازی کدون و بیان در میزبانهای هترولوگ یک روش
مفید در تولید پروتئینهای نوترکیب است .بنابر اهمیت هر یک
از زیرواحدهای بهکار برده در تولید پروتئین مورد مطالعه در
جلوگیری از عفونت  ،ETECمیتوان از پروتئین نوترکیب
( )CotD-CfaEبهعنوان یک مولکول ایمونوژن و یکی از اجزای

پیشنهادات کمیته بین المللی ناشران مجالت پزشکی را دارا
بودند.
 .9تضاد منافع
بدینوسیله نویسندگان تصریح مینمایند که هیچگونه تضاد
منافعی در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد.
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