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چکیده
زمینۀ مطالعه :سل گاوی به وسیله گونه مایکوباکتریوم بویس ایجاد میشود و اثرات مهمی در بهداشت عمومی و اقتصادی از جمله تجارت حیوانات و تولید دارد.
برنامه کنترل مرسوم براساس آزمایش پوستی و کشتار گاوهای آلوده به سل است .علیرغم اعتماد به این آزمایش ،واکنشهای مثبت کاذب از معایب آن به شمار میرود
که جهت رفع آن استفاده از پروتئینهایی با ویژگی باالتر توصیه میگردد.
هدف :مطالعه حاضر به منظور کلون ،بیان و تخلیص پروتئین نوترکیب  CFP-10به عنوان آنتیژن مایکوباکتریوم بویس صورت گرفت.
روشکار :ژن پروتئین  CFP-10با استفاده از تکنیک واکنش زنجیره پلیمراز تکثیر شد .محصول واکنش پس از هضم توسط دو آنزیم  EcoRIو  HindIIIدر وکتور
) pET23a(+کلون شد و بعد از ترانسفورماسیون در سلول  E. coli DH5αتکثیر گردید .پس از الحاق و تعیین توالی ،وکتور کلون شده در سلول بیانی BL21
 E. coliترانسفورم شد .جهت القاء ،از ایزپروپیل-دی-بتا-تیوگاالکتوپیرانوزید استفاده گردید .جهت انحالل اجسام تودهای در پلت سلولی از اوره  8موالر استفاده شد.
پس از تخلیص پروتئین نوترکیب با رزین نیکل ،حذف اوره با گرادیان کاهنده انجام گرفت.
نتایج :صحت کلون ژن  CFP-10با تعیین توالی اثبات گردید .بیان پروتئین  CFP-10با استفاده از مونوکلونال آنتیبادی اختصاصی با وسترن بالتینگ اثبات شد.
نتایج تعیین توالی ژن در کنار وسترن بالتینگ ،حاکی از آن بود که پروتئین نوترکیب بدست آمده در وزن مولکولی حدود  10کیلو دالتون به خوبی بیان و تخلیص
گردیده است.
نتیجهگیری نهایی :نتایج نشان داد که ژن  cfp-10به خوبی در سیستم پروکاریوتی کلون ،بیان گردید و پروتئین  CFP-10میتواند جهت مطالعات بیشتر در تولید
کیتهای تشخیصی علیه سل گاوی مورد استفاده قرار گیرد.
کلمات کلیدی ،CFP-10 :مایکوباکتریوم بویس ،پروتئین نوترکیب ،کلون ،بیان
کپیرایت © تحقیقات دامپزشکی :دسترسی آزاد؛ کپیبرداری ،توزیع و نشر برای استفاده کامل با ذکر منبع آزاد است.
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مقدمه
سل گاوی که عامل آن مایکوباکتریوم بویس میباشد گونهای است
که باالترین توانایی ایجاد بیماری سل را در طیف وسیعی از
میزبانها و عمدتاً گاو دارد .پیامدهای ابتالء به سل گاوی شامل
کاهش تولید ،مرگ زودرس گاوهای مبتال و خسارات اقتصادی
شدید در گلههای آلوده میباشد .استراتژی عمده در کنترل و

پیشگیری این بیماری ،مبتنی بر سیاست آزمایش پوستی
توبرکولین و کشتار گاوهای واکنش مثبت گله است (.)12
در ایران سالها تست توبرکولین مقایسهای با استفاده
از  )Protein Purified Derivative( PPDتهیه شده در موسسه
تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی ،به عنوان آزمایش غربالگری
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قابل اعتماد در تشخیص گاوهای آلوده به طور موفقیت آمیزی
استفاده شده است .با پیشرفت برنامههای ریشهکنی ،تعداد
واکنشهای مثبت کاذب نیز افزایش مییابد .وجود آنتیژنهای
مشترک فراوان بین گونههای مختلف مایکوباکتریایی مانند

مایکوباکتریوم آویوم تحت گونه آویوم ،مایکوباکتریوم آویوم تحت
گونه پاراتوبرکلوزیس و مایکوباکتریومهای محیطی که منجر به
مداخله در تفسیر آزمایش میگردد و از معضالت عمده در شناسایی
دامهای آلوده در گله به شمار میرود ،یکی از دالیل عمده ایجاد
نتایج مثبت کاذب محسوب میشود .از سوی دیگر استفاده از
حرارت و مواد شیمیایی در هنگام تولید توبرکلوپروتئین باعث
تغییراتی در آنتی ژنیسیتی و ساختار  PPDاز جمله واسرشت شدن
و از بین رفتن گروهی از پروتئینهای ترشحی سبک وزن با ویژگی
باال میگردد که این پروتئینها نقش مهمی در رابطه با پاسخ ایمنی
سلولی ایفا میکنند (.)5
با توجه به ضعفهای اشاره شده در باال و به منظور کاهش
ضررهای اقتصادی و اطمینان خاطر دامدار در برنامههای کنترلی،
نیاز به آزمایش مجدد درگاوهای راکتور مثبت با تستهای تکمیلی
و یا انجام تست با پروتئینهایی که واجد حساسیت و ویژگی
باالتری هستند ،ضروری به نظر میرسد.
پروتئین )(The 10 KDa Culture Filtrate Protein

 ،CFP-10پروتئین ایمونوژن ترشحی در سویه مایکوباکتریوم
بویس میباشد که نقش آن از نظر حدت و آنتیژن محافظتی نشان
داده شده است .این ژن به طور مجزا توسط مناطق ژنی esxB

( cfp-10کد کننده پروتئین  )CFP-10کد میگردد و در ناحیه
 )Region of Differentiation1( RD1مایکوباکتریوم بویس
قرار دارند .ناحیه مذکور در مایکوباکتریوم بویس وحشی وجود دارد
ولی در  )Bacillus Calmette–Guérin( BCGو اکثر
مایکوباکتریومهای محیطی وجود ندارد که از این خصوصیت
میتوان جهت تمایز دامهای عفونی به مایکوباکتریومهای محیطی
و یا گله آلوده از گله واکسینه شده با یون بهره برد ( .)17نتایج
حاصل از این مطالعه میتواند به عنوان پایهای جهت مطالعات
بیشتر در تولید کیتهای تشخیصی االیزا علیه سل گاوی مورد
استفاده قرار گیرد.

مواد و روش کار
سویههای باکتریایی ،آنزیمها و کیتهای مصرفی :از
سویه  AN5مایکوباکتریوم بویس موجود در بخش تحقیق و تولید
125

توبرکولین و مالئین موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
جهت استخراج  DNAاستفاده گردید .سلولهای  DH5αو
 BL21از بخش تولید واکسن تب برفکی و پالسمید )pET23a(+
از بخش بیوتکنولوژی تأمین گردید .سنتز پرایمرها و همچنین
تعیین توالی ژنهای کلون شده ،توسط شرکت  Macrogenکره
جنوبی صورت گرفت .آنزیمهای محدود کننده  EcoRIو HindIII
همچنین رزین  Ni-NTAاز شرکت Thermo Fisher
 Scientificتهیه شد .برای استخراج پالسمید ،از دو کیت ساخت
شرکت  Rocheو  MBSTاستفاده شد .دیگر مواد مولکولی مصرفی
از دو شرکت  Sinacloneو  Sigmaتأمین گردید.
کشت باکتری و استخراج  DNAژنومی :باکتری
مایکوباکتریوم بویس سویه  AN5در محیط اختصاصی لوانشتاین
جانسون پیروات دار کشت داده شد و به مدت  6هفته در دمای 37
درجه سانتیگراد انکوبه گردید .تحت شرایط ایمن از پرگنههای
باکتری به میزان یک لوپ کامل برداشته شد و پس از غیر
فعالسازی باکتری به مدت  30دقیقه در بنماری با دمای  80درجه
سانتیگراد ،عملیات استخراج  DNAبا استفاده از روش Van
 Soolingenو همکاران در سال  2001انجام گرفت (.)16
طراحی پرایمرهای اختصاصی حاوی مناطق برش
خورده و انجام عملیات  :PCRتوالی ثبت شده ژن  cfp-10از
پایگاه  Bovilistانستیتو پاستور اخذ گردید .برای پرایمرهای
باالدست و پائین دست ،جایگاه برش آنزیمهای  EcoRIو HindIII
در نظر گرفته شد .طراحی پرایمرها توسط نرم افزار Vector NTI
 Advance 11صورت پذیرفت و توسط شرکت  Macrogenکره
جنوبی سنتز گردید .توالی پرایمرهای ژن  cfp-10که  303جفت
باز را تکثیر مینماید ،عبارت است از:
'5' AGCTAGAATTCATGGCAGAGATGAAGACC3
)(EcoRI
'5' CAGGAGCGTTTACCCGAAGTTCGAATTAT 3
)(HindIII

ترکیب اجزای تشکیل دهنده  PCRبا حجم نهایی 100
میکرولیتر به شرح ذیل صورت گرفت:
بافر  10X PCRبه میزان  10میکرولیتر10 dNTP ،
میلیموالر به مقدار  2میکرولیترDimethyl ( DMSO ،
 )Sulfoxideبا حجم  5میکرولیتر ،پرایمر باالدست و پائین دست
هر کدام  5میکرولیتر DNA ،الگو با مقدار  1میکرولیترpfu ،

رضا عارفپژوهی و همکاران\ کلون و بیان  CFP-10مایکوباکتریوم بویس

پلیمراز با حجم  0/7میکرولیتر ،آب مقطر با مقدار 71/3
میکرولیتر.
برنامه دمایی و زمان در دستگاه Eppendorf Gradiant

به شرح زیر اجرا شد:
واسرشتسازی اولیه در  95درجه سانتیگراد به مدت 5
دقیقه یک چرخه ،واسرشت سازی  95درجه سانتیگراد به مدت
 45ثانیه ،اتصال  62درجه سانتیگراد به مدت  45ثانیه ،بسط
زنجیره  72درجه سانتیگراد به مدت  1دقیقه و تکرار  35چرخه
و در نهایت بسط نهایی در  72درجه سانتیگراد به مدت 10
دقیقه یک چرخه انجام گرفت .ژن تکثیر یافته  cfp-10در آگارز
 1درصد در ولتاژ  90به مدت  1ساعت الکتروفورز گردید .محصول
 PCRبدست آمده منطبق با دستورالعمل کیت PCR Product
 Purificationساخت شرکت  Rocheتخلیص شد.
کلونینگ وبیان ژن  cfp-10در وکتور ) :pET23a(+به
منظور کلون نمودن ژن  cfp-10در وکتور ) ،pET23a(+هضم
آنزیمی مضاعف محصول  PCRبا دو آنزیم محدود کننده Hind
 IIIو  EcoRIدر دمای  37درجه سانتیگراد به مدت یک شبانه
روز صورت گرفت .هم زمان عملیات هضم آنزیمی مضاعف بر روی
وکتور ) pET23a(+نیز انجام شد .پالسمید خطی شده پس از
برش از روی ژل آگاروز ،مطابق با دستور العمل کیت PCR
 Product Purificationساخت شرکت  Rocheتخلیص شد.
پس از ارزیابی کمی و کیفی صورت گرفته بر روی پالسمید و
محصول  PCRهضم شده ،با استفاده از نرم افزار NEB
 Ligation Calculatorبهترین غلظت جهت عملیات الحاق
محاسبه گردید .الحاق با استفاده از آنزیم  T4لیگاز در دستگاه
ترموسایکلر در دمای  16درجه سانتیگراد به مدت یک شبانه روز
انجام گرفت .به منظور تکثیر ،عملیات ترانسفورماسیون وکتور
کلون شده در سلول مستعد  E. coli DH5αبا روش کلرید
کلسیم سرد شده ،صورت گرفت و سلول به محیط لوریا برتانی
( )LB Brothحاوی غلظت مناسب آمپیسیلین ( 100میکروگرم/
میلیلیتر) در دمای  37درجه سانتیگراد تلقیح شد .عملیات
استخراج پالسمید از سلول با روش لیز قلیایی انجام گرفت.
غربال گری پالسمیدهای این مطالعه با انجام کلونی  PCRتأیید
شد .جهت تأیید نهایی ،تعیین توالی به صورت خوانش دو طرفه
با پرایمرهای یونیورسال صورت گرفت .برای آنالیز توالیها از نرم
افزار  Chromas Version 2.6.4استفاده شد.

به منظور بیان پروتئین ،پالسمیدهای کلون شده در سلول
بیانی  E. coli BL21مستعد شده ترانسفورم شد و بذر کاری به
ارلن محتوی  50میلیلیتر محیط  LB Brothحاوی آمپیسیلین
افزوده شد .عمل هوادهی ارلنها در دمای  37درجه سانتیگراد
با سرعت  144آرپیام انجام گرفت .به محض رسیدن جذب نوری
به  0/6در طول موج  600نانومتر ،قبل از افزودن ایزپروپیل-دی-
بتا-تیوگاالکتوپیرانوزید ( 1 ،)IPTGمیلی لیتر نمونه زمان صفر
برداشت گردید .جهت القاء بیان پروتئین از  IPTGاستفاده شد.
به منظور بهینهسازی ،غلظتهای  0/5 ،0/2 ،0/1و  1میلیموالر
از  IPTGدر حجم نهایی محیط  LB Brothمحاسبه شد و
فالکونها در دمای  37و  22درجه سانتیگراد انکوبه و هوادهی
شدند .از هر یک از فالکون ها در فواصل زمانی  180 ،120 ،60و
 240دقیقه به میزان  1میلی لیتر نمونه برداری شد .مایع رویی و
پلت باکتریایی هر یک از نمونه ها از نظر بیان پروتئین با ژل
 4-12( SDS-PAGEدرصد) با ولتاژ  100ولت به مدت  2ساعت
مورد ارزیابی قرار گرفتند (.)5
استحصال پروتئین  His-Taggedبه فرم اجسام
توده ای با روش مکانیکی سونیکاسیون :با توجه به بیان
پروتئین به شکل اجسام تودهای ( )Inclusion Bodyدر پلت
سلولی ،عملیات متالشی نمودن سلول پس از شستشو با بافر
نمکی در حضور Phenyl Methyl Sulfonyl ( PMSF
 )Fluorideبا امواج فراصوت (دامنه  ،80با فواصل زمانی  1دقیقه
ضربان و  1دقیقه استراحت به مدت  5بار) صورت پذیرفت .برای
محلول سا ختن پروتئین غیر محلول از اوره  8موالر استفاده شد.
تخلیص :به منظور جداسازی پروتئینهای نوترکیب با
توالی  Hisاز رزین  Ni-NTAاستفاده گردید .تحت شرایط
استریل  100میکرولیتر رزین به دو میکروتیوپ  1/5میلیلیتری
افزوده شد و دو برابر حجم رزین از بافر متعادل کننده (بافر PBS
 ،1Xهمراه با ایمیدازول  10میلیموالر و اوره  8موالر با  pHبرابر
 )7/4به رزین افزوده شد .پس از سانتریفیوژ ،حجم مساوی از
عصاره پروتئینی سونیکه شده با بافر متعادل کننده مخلوط شد و
به مدت  1ساعت در دمای آزمایشگاه به خوبی هم زده شد.
میکروتیوبها مجدداً سانتریفیوژ گردیدند .پس از جدا سازی مایع
رویی به رزین 1 ،میلیلیتر از بافر شستشو (بافر  ،PBS 1Xهمراه
با ایمیدازول  25میلیموالر و اوره  8موالر با  pHبرابر  )7/4افزوده
شد و پس از سانتریفیوژ ،عملیات شستشو دو بار تکرار گردید .در
نهایت به حجم رزین اولیه 100 ،میکرولیتر محلول بافر شستشو
126
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 250میلیموالر (بافر  ،PBS 1Xهمراه با ایمیدازول  250و 400
میلیموالر و اوره  8موالر با  pHبرابر  )7/4افزوده شد و پس از
سانتریفیوژ ،مایع رویی جمع آوری شد و همین عملیات مجدداً با
بافر شستشو  400میلیموالر تکرار شد .حذف اوره با استفاده از
گرادیان کاهشی  1 ،2 ،4 ،6 ،8و  0موالر اوره صورت گرفت.
پروتئین های استحصالی با روش  Lowryارزیابی شدند ( .)9آنالیز
پروتئینها با تکنیک  4-12( SDS-PAGEدرصد) صورت
گرفت .ژل با کوماسی بلو  G-250رنگ آمیزی گردید.
وسترن بالتینگ :به منظور تأیید بیان پروتئین CFP-10

از روش ایمونوبالتینگ استفاده شد ( .)13بهطور خالصه ،پس از
الکتروفورز پروتئین نوترکیب تخلیص شده به روی ژل SDS-
 ، PAGEژل و کاغذهای واتمن و غشاء پلی وینیلدین فلوراید
( )PVDFدر کاست مخصوص قرار داده شدند .مجموعه به تانک
محتوی ترانسفر بافر انتقال یافت .جریان با شدت  400میلیآمپر
به مدت  1ساعت برقرار گردید .بالک نمودن کاغذ  PVDFبا
غوطه ور سازی کاغذ در محلول سرم آلبومین گاوی  3درصد به
مدت  1ساعت انجام شد .پس از شستشوی کاغذ  PVDFبا بافر
تریس نمکی ( ،)TBSTآنتیبادی آنتی  His tagساخت شرکت
 Abcamبا رقت  1:5000به مدت  1ساعت روی غشاء افزوده
شد .کاغذ با بافر  TBSTشستشو گردید .سپس آنتیبادی ثانویه
 goat anti-Rabbitکنژوگه با  HRPساخت شرکت  Abcamبا
غلظت  1:5000به غشاء افزوده شد و کاغذ به مدت  1ساعت در
دمای آزمایشگاه شیک گردید .غشاء پس از شستشو در مجاورت
 DABیک درصد به همراه آب اکسیژنه  30درصد و  PBS1Xبه
مدت  3دقیقه قرار گرفت.

تصویر  .1تکثیر ژن  cfp-10مایکوباکتریوم بویس با تکنیک  -1 .PCRمارکر مولکولی
استاندارد یک کیلو باز -2 ،کنترل منفی-3 ،باند  303جفت باز ژن .cfp-10

تصویر  .2هضم آنزیمی مضاعف پالسمید ) -1 .pET23a(+سایز مارکر استاندارد

نتایج
تکثیر ژن پروتئینی  :cfp-10محصوالت  PCRبر روی
ژل آگارز  1درصد الکتروفورز گردید .نتایج ،تکثیر ژن  cfp-10با
اندازه  303جفت باز را به خوبی نشان داد .به منظور پاکسازی
محصول  PCRاز باقیمانده مواد ،عملیات تخلیص با استفاده از
کیت  PCR Product Purificationساخت شرکت Roche
انجام شد (تصویر .)1
هضم آنزیمی مضاعف پالسمید ) :pET23a(+به منظور
خطی شدن پالسمیدهای استخراج شده ،هضم با استفاده از
آنزیمهای برشی  HindIIIو  EcoRIانجام شد و محصول هضم
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) (Bioneerیک کیلو باز -2 ،پالسمید ) pET23a(+خطی هضم شده مضاعف
حدود  4000جفت باز با آنزیمهای  EcoRIو .HindIII

شده بر روی ژل آگارز  0/8درصد الکتروفورز گردید .نتایج حضور
پالسمید خطی شده با حدود  4000جفت باز با خلوص و غلظت
باال را نشان داد .پس از برش ژل محتوی وکتور ،پالسمید از داخل
ژل تخلیص گردید (تصویر .)2
الحاق و تعیین توالی :تعیین توالی و آنالیز نرم افزاری پس
از عملیات الحاق بین ژن cfp-10با وکتور ) pET23a(+حاکی از
آن بود که هیچگونه جهشی در ژنهای کلون شده وجود ندارد و
کلونینگ با موفقیت صورت گرفته است (تصویر .)3
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تصویر  .3آنالیز ژن  cfp-10پس از الحاق در پالسمید ).pET23a(+

بیان پروتئین نوترکیب  :CFP-10بهترین بیان پروتئین
نوترکیب  ،CFP-10در دمای  37درجه سانتیگراد با غلظت 0/5
میلی موالر طی  4ساعت بدست آمد .آنالیز  SDS-PAGEبیان
موفقیت آمیز پروتئین نوترکیب فوق را با اندازه مولکولی حدود
 10کیلودالتون در پلت سلولی به خوبی نشان داد (تصویر .)4
به منظور تأیید بیان پروتئین  ،CFP-10وسترن بالت ظهور
باند مورد نظر و بیان پروتئین در محدوده  10کیلودالتون را تأیید
کرد (تصویر .)5

بحث

تصویر  .4آنالیز  SDS-PAGEپلت سلولی  BL21کلون شده حاوی پالسمید
 pET23a(+)-CFP-10در فواصل زمانی مختلف پس از القاء با  -1 .IPTGمارکر
پروتئینی استاندارد ( 10-170کیلودالتون)؛ -2پالسمید کلون شده قبل از القاء
با ( IPTGکنترل)؛  3الی  pET23a(+)-CFP-10 ،6پس از القاء در فواصل زمانی
 1تا  4ساعت.

مایکوباکتریوم بویس باکتری ایجاد کننده سل گاوی است
که تقریباً  50میلیون راس گاو را در سراسر جهان مبتال کرده
است و عالوه بر خسارات اقتصادی به دامدار و به مخاطره
انداختن تجارت دام ،به جهت زئونوز بودن در بهداشت عمومی
اهمیت فراوانی دارد .علی رغم اینکه اکثریت دام های مبتال به
این بیماری در کشورهای توسعه نیافته زندگی می کنند ،با این
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 BCGمیگردد .دو پروتئین اخیر تقریب ًا برای کمپلکس مایکوباکتریوم
توبرکلوزیس اختصاصی است و ژن آنها در تمام سویههای
مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و مایکوباکتریوم بویس حاد وجود دارد ،ولی
در تمام سویههای  BCGو بسیاری از گونههای محیطی
مایکوباکتریومی حذف شده است .بنابراین  CFP-10میتواند به عنوان
نامزد بالقوه در تشخیص زود هنگام ،در کیتهای تشخیصی مورد
استفاده قرار گیرد (.)18
تصویر  .5الف :تخلیص پروتئین  CFP-10با رزین نیکل (-1مارکر پروتئینی
استاندارد (شرکت سیناکلون) -2 ،کنترل -3 ،پروتئین تخلیص شده )CFP-10؛
ب :تأیید پروتئین نوترکیب .CFP-10

وجود این بیماری در کشورهای توسعه یافته هنوز هم وجود
دارد (.)12
استراتژی اصلی و فراگیر مراقبت از بیماری مبتنی بر
سیاست آزمایش و کشتار است ( ،)4اما تست پوستی خیلی
حساس نیست و تنها  1/3حیوانات آلوده ضایعات گرانولوماتوز
را نشان می دهند ،ضمناً گرانولومای کوچک ممکن است زمانی
قابل مشاهده باشد که در غدد لنفی برش های نازک زده شوند.
عالوه بر این در برخی حیوانات واکنش مثبت ،ضایعه قابل
مشاهده ای در بررسی کشتارگاهی مشاهده نمی شود و گزارش
کشت عقده لنفی آن ها از نظر مایکوباکتریوم بویس در اکثر
موارد منفی است .با پیشرفت برنامه های کنترل سل گاوی و
ریشه کنی آن  ،تعداد گاوهای راکتور مثبت افزایش می یابد که از
چالش های اصلی در کنترل و ریشه کنی برنامه های کشوری است
( .)12لذا بهره گیری از تست های تکمیلی یا پپتیدهایی با ویژگی
باالتر در تست توبرکولین ،میزان راکتور مثبت کاذب را کاهش
خواهد داد .با پیشرفت علم ژنتیک و شناسایی ژنوم
مایکوباکتریوم های بیماریزا ،استفاده از آنتیژن های پروتئینی در
تشخیص و تولید واکسیناسیون تحت واحدی بیشتر و کاملتر
شده است ( .)10هدف از این مطالعه ،کلون و بیان پروتئین
نوترکیب  CFP-10مایکوباکتریوم بویس جهت بهبود ویژگی
تست غربال گری است.
از نظر متابولیکی در فاز فعال یا اولیه عفونت ،مایکوباکتریومهای
فعال ،پروتئینهایی با وزن مولکولی کم و ایمنیزایی باال ،مانند CFP-
 10ترشح میکنند که در محیط کشت فیلتر شده مایکوباکتریوم بویس
شناسایی میشوند .این آنتیژنها باعث تحریک پاسخ اینترفرون گاما
در حیوانات واکنش مثبت و مسلولین و نه در افراد واکسن خورده با
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در مطالعه صورت گرفته به منظور بیان این پروتئین از
سیستم پروکاریوتیک استفاده گردید .علت استفاده از این سیستم
از یک سو کسب حداکثر میزان بازده و از طرفی دیگر ،عدم نیاز
تغییرات پس از ترجمه پروتئین میباشد .در این مطالعه از وکتور
) pET23a(+استفاده شد ،به دلیل اینکه این وکتور ارزان و در
دسترس میباشد .وکتور ) pET23a(+دارای  3666جفت باز است
و مکانهای برش آنزیمی متعددی در منطقه Multiple ( MCS
 )Cloning Siteخود از جمله  HindIIIو  EcoRIدارد .انتخاب
این دو آنزیم از این جهت صورت گرفت که ضمن در دسترس بودن،
این دو آنزیم فاصله مناسبی را از جهت برش نسبت به یکدیگر
دارند .همچنین وکتور دارای ساختار  His-Tagبا توالی
 CATCATCACCACCACCATدر -Cترمینال میباشد.
توجه به این مساله حائز اهمیت است ،چرا که در برخی موارد
تولیدات ژنی خاص از قبیل پروتئینهای نوترکیب بلند ممکن است
در معرض خاتمه بیان پیش از بلوغ قرار گیرند که وجود ساختاری
واجد توالی  Hisدر انتهای  Cباعث اطمینان یافتن از بیان کامل
پروتئین میباشد ( .)5،14بکارگیری ساختارهای واجد توالی His
در مهندسی ژنتیک اشریشیاکلی بسیار متداول است و عموماً
آسانترین راه برای بیان ژن محسوب میشود .از ویژگیهای مهم
این توالی عدم تأثیر بر روی ساختار و عملکرد پروتئین نوترکیب
بیان شده ،خنثی بودن آن در  pHفیزیولوژی و ضعیف بودن
خاصیت ایمونوژنیک آن میباشد که در نهایت وجود آن در کنار
پروتئین بیان شده تأثیری در نتایج و ارزیابیهای ایمنی حاصل
نخواهد داشت .همچنین این Tagها باعث عدم تحرک پروتئین بر
روی سطوح شالت کننده فلزی مثل  Niمیشوند که در تخلیص
پروتئین کاربرد فراوان دارد (.)5
به منظور بهینه سازی بیان ،آنالیز نمونهها در دورههای زمانی
انجام شد .نتایج حاکی از آن بود که القاء با غلظت  0/5میلیموالر
از  IPTGطی  4ساعت بهترین میزان بیان را نشان داد .اندازهگیری
جذب نوری سلول کلون شده در طول موج  600نانومتر نشان داد
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که با گذشت زمان از سرعت رشد سلولهای میزبان کاسته میشود
که این امر میتواند به دلیل افزایش تقاضای متابولیکی سلول
میزبان به واسطه نسخه برداری باال در جهت ترجمه پروتئینهای
نوترکیب باشد (.)13
نتایج وسترن بالت با آنتیبادی مونوکلونال موید تعیین توالی
صحیح ژن کلون شده و از سوی دیگر تأیید کننده بیان قابل قبول
پروتئینها در میزبان پروکاریوت بود و از این جهت میتوان نتیجه
گرفت که روش بکار رفته مطلوب میباشد و ساختار پپتیدی تا حد
بسیاری حفظ شده است.
 Asadiو همکاران در سال  ،2009کلون و بیان ژن esat-6

مربوط به ژنوم مایکوباکتریوم توبرکلوزیس را مورد بررسی قرار
دادند .نتایج این تحقیق نشان داد که ژن فوق در پالسمید pQE30
به خوبی کلون گردید و بیان آن در سلول  M15با موفقیت همراه
بود که این موضوع نشان میدهد ،استفاده از پالسمید و سلول بیانی
متفاوت نیز میتواند به شکل موفقیت آمیزی برای کلون و بیان
ژنهای مشابه مورد استفاده قرار گیرد که این امر با مطالعه حاضر
نیز همخوانی دارد (.)1
 Buddleو همکاران در سال  ،2003تعدادی از آنتیژنهای
مایکوباکتریال شامل MPB83 ، MPB70،MPB64 ،MPB59
 ESAT-6 ،و  CFP-10در تست گاما اینترفرون بر روی حیوانات
غیر آلوده ،حیوانات واکسینه شده با یون و راکتور مثبت با  PPDرا
مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد که استفاده از دو ترکیب
آنتیژنی  ESAT-6و  ،CFP-10میزان راکتورهای مثبت کاذب را
به طور معنیداری در میان گاوهای آلوده کاهش دادند که این
نتایج در مقایسه با سایر آنتیژنها ،فراوانی باالتری از تشخیص
گاوهای آلوده را در بر میگرفت (.)3
 Jonesو همکاران در سال  ،2012مطالعهای به منظور بهبود
تست پوستی در تشخیص افتراقی گاوهای آلوده به مایکوباکتریوم
بویس و واکسینه با  BCGانجام دادند .در این مطالعه ابتدا کوکتل
پروتئینی  CFP-10 ،ESAT-6و  Rv3615cتزریق شد که نتیجه آن
ایجاد پاسخهای قابل تشخیص در  12حیوان از  16راس بود (.)6

در تحقیق  Tingو همکاران در  ،2013ترکیب
پپتیدهای  CFP-10 ،ESAT-6و  TB10.4در تست پوستی در
گاوهای آلوده به مایکوباکتریوم بویس مورد مطالعه قرار گرفت.
نتایج حاکی از آن بود که این ترکیب توانایی تمایز بین
مایکوباکتریوم بویس از مایکوباکتریوم آویوم را دارد و نتایج آن
همبستگی باالیی با تست توبرکولین و گاما اینترفرون داشت (.)19
در مطالعه  Tashakkoriو همکاران در سال ،2016
پروتئینهای نوترکیب  ESAT-6و  MPT-64مایکوباکتریوم
بویس ،به منظور ارزیابی تشخیصی در دامهای آلوده به روش االیزا
مورد استفاده قرار گرفتند .بر همین اساس حساسیت و ویژگی
کسب شده در رقت  1:10از نمونههای سرمی به ترتیب برای
 92/15 ESAT6و  89/24درصد و برای  MPT-64به ترتیب
 94/11و  91/40درصد محاسبه گردید .نتایج حاکی از آن بود که
دو پروتئین فوق با دقت نسبت ًا قابل قبولی توانستند نمونههای
سرمی دامهای بیمار را از سرم دامهای سالم تمیز دهند (.)15
با توجه به نتایج امیدبخشی که اخیراً با استفاده از این
پروتئین نوترکیب در آزمایشات بالینی داوطلبین انسانی جهت
تشخیص بیماری سل مورد استفاده قرار گرفته است (،)8،14
میتوان به استفاده از  CFP-10در بهبود تشخیص سل دامی با
هدف افزایش ویژگی امیدوار بود.

سپاسگزاری
بدین وسیله مراتب قدردانی و تشکر خود را از جناب آقای
دکتر اسماعیلزاد که کمک شایان و قابل توجهی را بابت در اختیار
گذاشتن تجهیزات و مواد آزمایشگاهی در طول پروژه داشتند ،اعالم
مینمایم .این مقاله بخشی از پایان نامه دکترای تخصصی
باکتریشناسی است و با حمایت مالی موسسه تحقیقات واکسن و
سرم سازی رازی انجام گرفته است.
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Abstract
BACKGROUND: Bovine tuberculosis caused by Mycobacterium bovis is an important disease that has negative effects

on public health and entails economic loss. Traditional controlling programs for cattle focus on test and slaughter
strategy, and false positive is one of the disadvantages associated with tuberculin skin test. To overcome this limitation,
proteins with high specificity have to be utilized.
OBJECTIVES: The objective of this study was to clone and express virulent protein CFP-10 from Mycobacterium bovis
AN5.
METHODS: Full-length genes of cfp-10 were amplified by PCR technique. In parallel, pET23a(+) and PCR products
were double digested by EcoRI and HindIII. Ligation was performed at 16˚C followed by transformation into
competence E. coli DH5α. After being identified with sequencing, the cloned vector was transformed into E. coli BL21.
Induction was performed by isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside (IPTG). Urea 8M was used to dissolve the expressed
protein in the inclusion body form. Recombinant protein was purified by Nickle-Resin, and urea was eliminated by
decreasing the gradient.
RESULTS: The CFP-10 gene clone was proved by sequencing method. The CFP-10, as a 10 KDa protein, was
confirmed by Western blotting using monoclonal antibodies. Based on the results, the recombinant protein was
successfully cloned and expressed.
CONCLUSIONS: The results showed that cfp-10 gene was successfully cloned and expressed in prokaryotic system,
indicating that this recombinant protein could be utilized in diagnostic kits against bovine tuberculosis in the future.
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Figure Legends and Table Captions
Figure 1. Mycobacterium bovis cfp-10 gene amplification by PCR technique.
Figure 2. Enzymatic double digestion of the plasmid pET23a (+).
Figure 3. Analysis of cfp-10 gene following ligation in the plasmid pET23a (+).
Figure 4. SDS-PAGE analysis the cloned BL21 cellular pellet containing pET23a (+)-CFP-10 plasmid at different time intervals
followed induction by IPTG.
Figure 5. A. Purification of CFP-10 protein with Ni-resin (1-standard protein marker, 2-control, 3-purified CFP-10 protein); B.
Confirmation of recombinant CFP-10 protein.
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