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چکیده
زمینۀ مطالعه :توکسوکاریازیس یک بیماری مهم زئونوز است که توسط نوزاد مرحله دوم توکسوکارا کنیس و توکسوکارا کتی ایجاد میشود .در خیلی از کشورهای معتدل
توکسوکاریازیس رایجترین عفونت کرمی است و سبب بروز عوارض شدید میشود .لکتین نوع سی از محصوالت تولیدی در مرحله نوزادی این انگل است .این پروتئین در
واکنشهای ایمنی ازجمله ارسال سیگنال سلولهای ایمنی در مهرهداران ،فعال کردن ایمنی ذاتی در مهرهداران و بیمهرگان و القا هموستاز دخالت دارد.
هدف :مطالعه حاضر با هدف بهینهسازی تولید پروتئین نوترکیب لکتین نوع سی انگل توکسوکارا کنیس و بررسی خواص آنتیژنی (پادگنی) آن صورت گرفته است.
روشکار :توالی نوکلئوتیدی مرجع مربوط به لکتین نوع سی) (CTLانگل توکسوکارا کنیس از بانک ژن استخراج شد .سپس پالسمید  pET32aحاوی توالی مورد نظر توسط
شرکت  GENERAYسنتز گردید .پالسمید نوترکیب به باکتری اشریشیا کالی سویه ) BL21(DE3منتقل شد .بیان این پروتئین با استفاده از روشهای SDS-PAGE
و داتبالت بررسی و با سرم انسانی مثبت ،مورد تأیید قرار گرفت.
نتایج :مطالعه حاضر نشان داد که بهینهسازی شرایط برای دستیابی به بیشترین میزان تولید پروتئین با انتخاب باکتری اشریشیا کالی سویه ) ،BL21(DE3دمای  37درجه
سانتیگراد پس از القا و غلظت  1میلیموالر  IPTGحاصل گردید .پس از بهینهسازی پروتئین نوترکیب با غلظت 1160±0/6میکروگرم بر میلیلیتر استخراج شد .وزن مولکولی
پروتئین حاصل  42کیلودالتون بود .پاساژ پالسمید نوترکیب قبل از القا ،در باکتری اشریشیا کالی سویه  DH5αباعث افزایش معنیدار بیان پروتئین گردید .نتایج ارزیابی
بهینهسازی شرایط ،با روشهای  SDS-PAGEو داتبالت نشان داد که بیشترین میزان تولید پروتئین نوترکیب لکتین نوع سی انگل توکسوکارا کنیس در شرایط بهینهسازی
حاصل شده است.
نتیجهگیری نهایی :جهت تولید هر پروتئین نوترکیب بهویژه در مقادیر زیاد و بهمنظور مصارف تجاری الزم است که بهینهسازی مخصوص آن پروتئین ،انجام شود و دقیق ًا
براساس شرایط بهینهسازی تعیینشده ،تولید پروتئین نوترکیب قابل انجام است .نتایج مطالعه حاضر نشان داد که شرایط بهینه جهت تولید پروتئین نوترکیب لکتین نوع سی،
انتخاب باکتری اشریشیا کالی سویه ) ،BL21(DE3دمای  37درجه سانتیگراد و مدت زمان  4ساعت پس از القا است که با حفظ ویژگیهای ایمنیزایی نیز همراه است.
بهطورکلی میتوان چنین نتیجهگیری کرد که سویه باکتری انتخاب شده و همچنین دما و زمان القا بر میزان بیان و تولید پروتئینهای نوترکیب مانند لکتین نوع سی انگل
توکسوکارا کنیس تأثیر مستقیم دارد.
کلمات کلیدی :توکسوکارا کنیس ،پروتئین نوترکیب لکتین نوع سی ،باکتری اشریشیا کالی سویه ) ،BL21(DE3باکتری اشریشیا کالی سویه  ،BL21پالسمید pET32a
کپیرایت © تحقیقات دامپزشکی :دسترسی آزاد؛ کپیبرداری ،توزیع و نشر برای استفاده کامل با ذکر منبع آزاد است.

نویسنده مسئول :فاطمه جالوسیان ،گروه انگل شناسی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
پست الکترونیکیjalousian_f@ut.ac.ir :

مقدمه
کرمها موجودات انگلی هستند که بیشتر از یک میلیارد نفر در دنیا
به آنها آلودهاند ( .)9آلودگی به کرمهای انگلی میتوانند

آسیبهای پاتولوژی مانند گرانولوماتوز و ازکارافتادگی اعضا را ایجاد
کنند .اما اغلب بین انگل و میزبان هماهنگی ایجاد میشود بهطوری
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که آلودگی معموالً بدون عالئم بوده و منجر به مرگ نمیشود.
مطالعات اخیر نشان میدهد که آلودگی به کرمها سبب تعدیل
پاسخهای ایمنی میشود .آلودگیهای کرمی سبب کاهش التهاب
در برابر آلودگی با باکتریها و تکیاختهها میشود .همچنین برخی
مطالعات ،اثر این آلودگیها را بر کاهش واکنشهای حساسیتزا
نیز نشان داده است .یکی از ویژگیهای حفاظتی ناشی از
آلودگیهای کرمی ،جهتدار شدن پاسخ ایمنی میزبان به سمت
فعال شدن سلولهای  Th2و سلولهای T- regulatoryاست (.)9
گونههای توکسوکارا قادر به حمله به طیف گستردهای از
میزبانها ازجمله بیمهرگان ،پرندگان ،موش و انسان هستند (.)2،3
در مرحله نوزادی این انگل قادر است به مدت طوالنی در بدن
انسان بماند و چرخه زندگی را در بدن میزبان حامل به حالت تعلیق
درآورد و در صورت رسیدن به یک میزبان سگسان بالغ شود.
درصورتیکه سگسانان ماده به این انگل آلوده شوند تا زمان
بارداری ،انگل در بافتهای سگسانان ماده باقی میماند و سپس
از طریق جفت یا شیر به تولهها منتقل میشود (.)24
توکسوکارا کنیس انگل رودهای شایع سگها و عامل بیماری
توکسوکاریازیس احشایی و توکسوکاریازیس چشمی در انسان
است .توکسوکاریازیس رایجترین عفونت کرمی در بسیاری از
کشورهای معتدل است و سبب بروز عوارض شدید میشود
( .)13،18،20،25چرخه زندگی این انگل در سگسانان تکمیل
میگردد ،تخمهایی که توسط سگسانان دفع میشوند توانایی
آلوده ساختن میزبانهای متنوعی از جمله انسان را دارند .در
میزبانهای غیرسگسان نوزاد مرحله دوم که از تخم خارج شد ،در
بافتهای نرم مانند قلب و مغز میزبان مهاجرت میکند و برای
مدت چند ماه تا چند سال در این بافتها بدون رشد یا تغییر باقی
میماند (.)13
برای پیبردن به توانایی زنده ماندن این نوزادها در بدن
میزبان و چگونگی تعدیل ایمنی میزبان ،باید محصوالت ژنی
تولیدی در این مرحله را بررسی کرد ،مانند لکتین نوع سی که با
لکتین نوع سی پستانداران مشابه است (.)25
لکتین نوع سی از خانواده پروتئینهای carbohydrate-

 bindingاست که در واکنشهای ایمنی نقش دارد ( .)17پروتئین
لکتین نوع سی توکسوکارا کنیس چهار نوع است .نوع یک و چهار
پروتئینهای دفعی-ترشحی هستند .غلظت نوع یک در بین
پروتئینهای دفعی-ترشحی بیشتر است .این پروتئینها در تعدیل
سلولهای ایمنی نقش دارند و سبب کاهش واکنشهای التهابی در
163

میزبان میشوند .لذا این پروتئینها میتوانند جهت مطالعات
ایمنیشناسی و بهویژه کرمدرمانی مورد توجه قرار گیرند.
لکتین نوع سی ترشح شده از کرمهای انگلی با لکتینهای
موجود در سلولهای ایمنی پستانداران مانند موش تشابه دارد .لذا
عملکرد این پروتئین در سلولهای موش قابل پیشبینی است.
لکتین نوع سی یک ) (CTL-1توکسوکارا کنیس ،یک پروتئین
سطحی است و به سیستم ایمنی سلولی و هومورال عرضه میشود
( .)6لذا پیشبینی میشود این پروتئین بر روندهای تعدیل
سلولهای ایمنی تأثیر داشته باشد .بنابراین میتوان این پروتئین
را به عنوان یک کاندیدا جهت مطالعات کرمدرمانی حائز اهمیت
دانست .همه پروتئینهای نوترکیب بهطور یکسان در اشریشیا
کالی بیان نمیشوند و نیاز به بهینهسازی شرایط برای دستیابی به
بیشترین بیان ،وجود دارد .بنابراین هدف اصلی مطالعه حاضر
بهینهسازی شرایط برای دستیابی به بیشترین بیان پروتئین
نوترکیب لکتین نوع سی در باکتری اشریشیا کالی سویه
) BL21(DE3است.

مواد و روش کار
در مطالعه حاضر دو سویه باکتری اشریشیا کالی به نامهای
) BL21(DE3و  BL21استفاده شد .پالسمید  pET32aنیز به
عنوان وکتور بیانی در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفت.
سنتز ژن و  ORFکدکننده لکتین نوع سی براساس
ژن ثبت شده در بانک ژن :توالی نوکلئوتیدی مربوط به لکتین
نوع سی انگل توکسوکارا کنیس از بانک ژن استخراج شد .سپس
پالسمید  pET32aحاوی توالی مورد نظر توسط شرکت
 GENERAYسنتز شد .جایگاه شناسایی آنزیمهای  BamH1و
 EcoR1بر روی توالی مورد نظر اضافه شدند .به منظور سنتز
پالسمید نوترکیب توالی لکتین نوع سی به همراه دو جایگاه برش
آنزیمی و کدون متوقف کننده به شرکت ارائه گردید.
ترانسفورماسیون در باکتری اشریشیا کالی سویه
 DH5αو غربالگری سلول های حاوی ژن لکتین نوع سی:
پالسمید نوترکیب به باکتری اشریشیا کالی سویه  DH5αبه
عنوان میزبان اولیه برای تکثیر پالسمید نوترکیب با روش شوک
حرارتی منتقل شد .جهت تأیید ترانسفورماسیون از کلنی های
تشکیل شده بر روی محیط  LBحاوی آنتی بیوتیک
آمپی سیلین ( 100میلی گرم بر میلی لیتر) به شکل تصادفی و
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با استفاده از پرایمر های یونیورسال  T7کلنی  PCRانجام شد.
استخراج پالسمید با استفاده از کیت استخراج پالسمید
) (MBST, Iranو طبق دستورالعمل شرکت سازنده انجام شد.
پالسمید استخراج شده ،به باکترهای اشریشیا کالی سویه های
) BL21(DE3و  BL21جهت بیان ژن به روش شوک حرارتی
منتقل شد.
ترانسفورماسیون

در

باکتری

اشریشیا کالی

) BL21(DE3و  :BL21جهت بیان پروتئین نوترکیب لکتین
نوع سی ( )CTLکلنی های حامل پالسمید نوترکیب در محیط
 LBحاوی آنتی بیوتیک آمپی سیلین ( 100میلی گرم بر میلی
لیتر) در حرارت  37درجه سانتی گراد به مدت  18ساعت کشت
داده شد .از این محیط کشت به میزان  200میکرولیتر به 20
میلی لیتر محیط کشت حاوی آمپی سیلین ( 100میلی گرم بر
میلی لیتر) اضافه شد .سپس محیط کشت در دو دمای  32و
 37درجه سانتی گراد مورد بررسی قرار گرفت .پس از این که
تعداد باکتری به حد مناسب رسید (Optical Density=0.6
در طول موج  600نانومتر) ،القا بیان پروتئین با استفاده از
( IPTGشرکت  Sigmaآمریکا) در غلظت  1میلی موالر صورت
گرفت .نمونه گیری در ساعت صفر ،یک ،دو ،سه و چهار پس از
القا ( IPTGدر پنج نوبت) انجام شد .رسوب باکتری جمع آوری
شد .به رسوب حاصل  70میکرولیتر بافر لیز کننده اضافه و به
مدت  1ساعت با دور تند مخلوط شد .محصول در 8000 rpm
سانتریفیوژ شد و محلول رویی و رسوب حاصل با روش SDS-
 PAGEمورد ارزیابی قرار گرفت.

با بافر PBSTسرم مثبت توکسوکاریازیس انسانی ،مثبت شده با
کیت تجاری و مورد تأیید پزشک بالینی ،با رقت  1:1000اضافه
شد و به مدت  1ساعت در دمای اتاق انکوبه گردید .سپس پنج
مرحله شستشو مانند قبل انجام شد .پس از آن آنتی بادی Anti
 Human-IgGمتصل به آنزیم  )Razi biotech( HRPدر رقت
 1:5000اضافه و به مدت  1ساعت انکوبه گردید .پنج مرحله
شستشو مانند قبل انجام شد .در پایان کاغذ با سوبسترای رنگی
 ) Sigma( DABدر حضور پراکسیدهیدروژن به عنوان سوبسترا
آنزیم در محیط تاریک به مدت  5دقیقه انکوبه شد.

نتایج
پالسمید نوترکیب استخراج شده به باکتری اشریشیا کالی
) BL21(DE3و  BL21منتقل شد .برای تأیید انتقال درست
کلنی  PCRبا استفاده از پرایمرهای یونیورسال  T7انجام شد.
محصول  PCRبر روی ژل آگارز  1/5درصد الکتروفورز شد
(تصویر .)1پس از القا بیان پروتئین با استفاده از ،IPTG
سوسپانسیون حاصل به روش  SDS-PAGEو به کمک نشانگر
پروتئینی مورد ارزیابی قرا ر گرفت .نتایج بررسی نشان دهنده
بیان پروتئین نوترکیب  CTLبه وزن  41کیلودالتون بود
(تصویر .) 2در بررسی محصول تخلیص پروتئین با روش SDS-
 PAGEنیز باندی به وزن  41کیلودالتون مشاهده شد
(تصویر .) 3ارزیابی ایمنی زایی پروتئین نوترکیب  CTLبه روش
دات بالت نشان دهنده قابلیت واک نش این پروتئین با سرم جدا
شده از خون فرد مبتال به توکسوکاریازیس بود (تصویر.)4

خالصسازی پروتئین نوترکیب لکتین نوع سی

در مطالعه حاضر بیان پروتئین نوترکیب  CTLدر پالسمید
 pET32aو تحت شرایط متفاوت مورد ارزیابی قرار گرفت.

 spinو مطابق با دستورالعمل کیت استفاده شد .به منظور شناسایی
پروتئین نوترکیب و تأیید بیان آن از روش داتبالت با استفاده از
سرم انسان مبتال به توکسوکارا استفاده شد.

مقایسه بیان پروتئین نوترکیب در سویه های مختلف

( :)CTLجهت تخلیص پروتئین از کیت (Ni-NTA )QIAGEN

بررسی بیان پروتئین نوترکیب لکتین نوع سی با
استفاده از روش دات بالت :نمونه های پروتئینی استخراج شده
با غلظت  116میکروگرم در میلی لیتر بر روی کاغذ نیتروسلولز
) (BIORADلکه گذاری شدند .سپس نقاط غیراختصاصی
موجود بر روی کاغذ توسط بافر بلوکهکننده PBST
) (phosphate bffer saline +tween20حاوی  5درصد شیر
خشک بدون چربی بلوکه شدند .پس از انجام سه مرحله شستشو

اشریشیا کالی :در مطالعه حاضر بیان پروتئین نوترکیب در
باکتری اشریشیا کالی سویه های ) BL21(DE3و  BL21مورد
بررسی قرار گرفت .پروتئین نوترکیب در باکتری اشریشیا کالی
سویه  BL21بیان نشد و یا به مقدار بسیار کم بیان شد به
طوری که با روش  SDS-PAGEقابل مشاهده نبود؛ اما در
باکتری اشریشیا کالی سویه ) BL21(DE3باند به وزن 41
کیلودالتون مربوط به پروتئین نوترکیب  CTLبه روش SDS-
 PAGEبه وضوح قابل مشاهده بود (تصویر .)2
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تصویر  .1نتیجه الکتروفورز محصول  PCRکلنی باکتریهای اشریشیا کالی سویه
M ،pET32a

)BL21(DE3حاوی ژن کدکننده پروتئین لکتین نوع سی در وکتور
مارکر  100جفتباز ،ستون  1تا  3محصول  PCRپالسمید حاوی قطعه توالی
نوکلئوتیدی  CTLبه طول 1120جفتباز.

تصویر  M .2مارکر پروتئین ،ردیف 1لیزات باکتری در ساعت سوم بعد از القا ،ردیف2
لیزات باکتری حاوی پالسمید بدون قطعه در ساعت سوم بعد از القا ،ردیف 3لیزات
باکتری حاوی پالسمید نوترکیب قبل از القا ،ردیف  4تا  6به ترتیب لیزات باکتری
حاوی پالسمید نوترکیب بعد از القا در ساعتهای دوم ،سوم و چهارم.

تصویر .3الکتروفورز پروتئین استخراج شده پس از بیان در باکتری اشریشیاکالی
سویه ) M ،BL21(DE3مارکر پروتئین ،ستون  7پروتئین تخلیص شده با استفاده از
کیت (QIAGEN)Ni-NTA spinبه وزن  41کیلودالتون ،ستون  8لیزات باکتری بعد
از القا ،ستون 1لیزات باکتری در ساعت سوم بعد از القا ،ستون 2لیزات باکتری حاوی
پالسمید بدون قطعه در ساعت سوم بعد از القا ،ستون 3لیزات باکتری حاوی پالسمید
نوترکیب قبل از القا ،ستون 4تا  6به ترتیب لیزات باکتری حاوی پالسمید نوترکیب
بعد از القا در ساعتهای دوم ،سوم و چهارم .نتایج  SDS-PAGEمطالعه حاضر نشان
داد که باند حاصل از بیان ژن  4ساعت بعد از القا از غلظت بیشتری برخوردار است.

مثبت توکسوکاریازیس انسانی و همچنین آنتیهیومن متصل به آنزیم  HRPبه
عنوان آنتیبادی ثانویه و رنگآمیزی شده با  -2 ،DABکنترل منفی فاقد
پروتئین نوترکیب (فاقد آنتی ژن) و دارای سرم مثبت توکسوکاریازیس انسانی و
همچنین آنتی هیومن متصل به آنزیم  HRPبه عنوان آنتیبادی ثانویه و رنگ
آمیزی شده با .DAB

مقایسه تأثیر دما بر بیان پروتئین نوترکیب در

مقایسه تأثیر غلظت  IPTGبر بیان پروتئین نوترکیب

سویه های مختلف اشریشیا کالی :در مطالعه حاضر بیان

سویههای مختلف اشریشیا کالی :در مطالعه حاضر بیان

پروتئین در دو دمای  32و  37درجه سانتی گراد در باکتری
اشریشیا کالی ) BL21(DE3مقایسه شد  .نتایج نشان داد که
بیان باکتری در دمای  37درجه سانتی گراد قابل قبول بود .و در
ادامه آزمایش های بعد القا در  37درجه سانتی گراد انجام شد.

پروتئین نوترکیب  CTLدر دو غلظت  1و  0/5میلیموالر IPTG
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تصویر .4داتبالت پروتئین نوترکیب  -1 ،CTLپروتئین نوترکیب  CTLبا سرم

مورد بررسی قرار گرفت .که در غلظت  1میلیموالر باند مربوط به
پروتئین مورد نظر قابل مشاهده بود.

مهسا شهبخش و همکاران\ بیان پروتئین لکتین نوع سی انگل توکسوکارا کنیس

بحث
به منظور تولید پروتئین نوترکیب انتخاب میزبان مناسب
بسیار مهم است .طیف گسترده ای از میزبان ها برای بیان
پروتئین ها در دسترس هستند .پروتئین ها را می توان در کشت
سلول های باکتریایی ،مخمر ،قارچ های رشته ای ،حشرات،
پستانداران یا گیاهان تولید کرد .امروزه عالوه بر کشت های
سلولی ،تولید پروتئین ها در گیاهان و حیوانات تراریخت نیز
مرسوم است .پروتئین های بزرگ عموماً در سیستم های
یوکاریوتی و پروتئین های کوچک در سیستم های پروکاریوتی
بیان می شوند .یکی از راه های متداول تولید پروتئین های
دارویی ،تهیه آن ها به صورت نوترکیب است .در این روش
می توان از میزبان های یوکاریوت و پروکاریوت متعددی بهره برد،
اما استفاده از باکتری اشریشیا کالی به دلیل سهولت کشت و
دست کاری آسان در مقام نخست قرار دارد ( .)21،28در
مطالعاتی که توسط افراد مختلف انجام شده ،پروتئین های
نوترکیب متفاوتی در این باکتری بهینه سازی شده است و در
هر مورد شرایط کشت ،دمای پس از القا ،مدت زمان پس از القا
یا غلظت القاگر مورد ارزیابی قرار گرفته است
(.)1،12،21،23،28
از اوایل سال  ،1900زمانی که تنها منابع اصلی در
دسترس گیاهان و حیوانات بودند ،پروتئین ها به عنوان عوامل
درمانی مهم مورد توجه بودند .با استخراج انسولین از پانکراس
خوک در سال  ، 1920استفاده از پروتئین ها آغاز گردید .با این
حال در سال  1970با ظهور تکنولوژی  DNAنوترکیب مشاهده
گردید که پروتئین های دارویی نوترکیب می توانند به وسیلهی
باکتری اشریشیا کالی با یک روش قدرتمند و مقرون به صرفه
تولید شوند .در اوایل  1980انسولین نوترکیب تولید شده
بهوسیله باکتری اشریشیا کالی برای درمان دیابت توسط
سازمان غذا و داروی آمریکا تأیید شد و درهای جدیدی را بر
روی تولید سایر داروهای نوترکیب گشود .امروزه بیش از 151
داروی نوترکیب مجزا توسط سازمان غذا و داروی آمریکا برای
کاربردهای مختلف پزشکی تأییدیه گرفتهاند که یک سوم از این
پروتئین ها در باکتری اشریشیا کالی ت ولید می شوند (.)2،16
 Savariو همکاران در سال  2015نشان دادند که به
منظور دستیابی به بیشترین میزان تولید هورمون رشد انسانی
نوترکیب در باکتری اشریشیا کالی بهترین محیط کشت ،TB

بهترین دمای کشت  25درجه سانتی گراد و بهترین زمان پس
از القا  1ساعت است (.)23
 Azamanو همکاران در سال  2010تولید اینترفرون آلفا
را در پریپالسم باکتری اشریشیا کالی بهینه سازی و غلظت
 0/5IPTGمیلی موالر و دمای  25درجه سانتی گراد را به عنوان
شرایط بهینه معرفی کردند ( Gholami .)1و همکاران در سال
 2017بهینه سازی تولید  B-NGFنوترکیب را در باکتری
اشریشیاکالی در مقیا س آزمایشگاهی انجام دادند و بهترین
غلظت القاگر  ،IPTGدمای پس از القا و زمان پس از القا را به
ترتیب  1میلی موالر 25 ،درجه سانتی گراد و  2ساعت به دست
آوردند (.)12
شایان ذکر است که اغلب این بررسی ها در مقیاس
آزمایشگاهی و در ظروف کشت انجام شده است .بررسی های
انجام شده در ظروف کشت حاکی از این مطلب است که در
مورد هر پروتئین نوترکیب ،شرایط کشت و القا مثل غلظت
القاگر ،دمای پس از القا و زمان پس از القا متفاوت است و در
هر مورد باید به منظور دستیابی به بیشترین بازده تولید ،بهینه-
سازی این عوامل صورت پذیرد (.)27
در ا ین مطالعه بیان پروتئین نوترکیب  CTLانگل
توکسوکارا کنیس با استفاده از پالسمید بیانی  PET32aدر
باکتری اشریشیاکالی با موفقیت انجام گرفت .با هدف افزایش
کارایی این پالسمید ،یک توالی خاتمه دهنـده رونویسی و دو
جایگاه برش آنزیم های  BamHIو  EcoRIبه ساختار آن افزوده
شد.
حامل های بیانی متعددی در پروکاریوت ها وجود دارد که
از مهم ترین آن ها می توان به  pET28a ،pET32aوpET21a
اشاره کرد ،که از این میان  pET32aبه دلیل داشتن ژن Trx
دو جایگاه  Histidin Tagو یک جایگاه  S.Tagو ژن مقاومت
به آنتی بیوتیک آمپی سیلین بسیار پر کاربرد است .ژن Trx
دارای  109اسید آمینه است و با اتصال به انکلوژن بادی باعث
محلول شدن پروتئین می شود ،وجود  Histidin Tagدر این
وکتور ،قدرت شناسایی پروتئین مورد نظر را نسبت به سایر
حامل ها دوچندان می کند ( .)14مطالعه ای که توسط Farjadi
و همکاران در سال  2013انجام شد نشان داد که پروتئین
نوترکیب  CagAهلیکوباکتر پیلوری در حامل  pET32aو در
میزبان اشریشیا کالی به خوبی قابل بیان است .نتایج این مطالعه
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همچنین نشان داد که پروتئین نوترکیب مذکور خاصیت آنتی
ژنی خود را حفظ کرده و جهت استفاده در روش های تشخیصی
سرم شناسی ق ابل استفاده است (.)7
بنابراین در مطالعه حاضر نیز از پالسمید  pET32aکه
می تواند ژن مورد نظر را به طور اختصاصی و به مقدار زیاد بیان
کند ،استفاده شد .اشریشیا کالی به عنوان میزبان برای بیان
پروتئین های نوترکیب در صنعت و مطالعات تحقیقاتی مورد
استفاده قرار می گیرد ( .)4میزبان های بیانی فاقد پروتئازهای
سیتوپالسمی (از جمله  ) DegP, OmpT, HtpRهستند و به
دلیل داشتن عناصر تنظیمی و موتاسیون در پروتئازهایشان
امکان بیان بیشتر پروتئین های نوترکیب را فراهم میکنند
( . )15در مطالعه حاضر پروتئین تولید شده دارای وزن مولکولی
 41کیلو دالتون بود که این وزن حاصل اضافه شدن 160
اسیدآمینه از ناقل پالسمیدی به پروتئین نوترکیب بود.
همچنین انتقال اولیه پالسمید نوترکیب به سویه  ،DH5αبه
طور معنی داری باعث افزایش بیان پروتئین شد .در مطالعه
حاضر دمای بیان و همین طور نوع باکتری و شرایط بیان مورد
مقایسه قرار گرفت و نتایج نشان داد که با استفاده از باکتری
اشریشیا کالی سویه ) BL21(DE3در دمای  37درجه
سانتی گراد بیشترین بیان پروتئین حاصل می شود.
به منظور بهینه سازی بیان پروتئین نوترکیب فعال کننده
پالسمینوژن بافتی در باکتری اشریشیا کالی سویه
) Fazeli BL21(DE3و همکاران در سال  ،2019اقدام به
بهینه سازی بافر لیز کننده نمودند و نتایج نشان داد که این
بهینه سازی باعث جلوگیری از تجمع اولیه انکلوژن بادی ها و
بهبود بیان شده است ( Santos .)8و همکاران در سال 2018
برای بیان پروتئین های  TES-30و  TES-120توکسوکارا
کنیس از وکتور  Paeو باکتری اشریشیا کالی سویه BL21star
استفاده کردند .حساسیت و ویژگی این پروتئین های نوترکیب
به عنوان آنتی ژن های (پادگن های ) تشخیصی در روش های سرم
شناسی ارزیابی شدند و نتایج نشان داد که از حساسیت و ویژگی
قابل قبول برخوردار هستند ( Brown .)22و همکاران در سال
 2007لکتین نوع سی انگل انکیلوستوما سیالنیکوم را با استفاده
از وکتور  pMT/BiP/V5-Hisدرسیستم یوکاریوتی
 Drosophila S2 cellبیان کردند ( .)3سیستم های یوکاریوتی
هزینه باالتری را به تحقیقات تحمیل می کنند لذا اگر بیان در
سیستم های پروکاریوتی ،از حساسیت و ویژگی قابل قبول
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برخوردار باشن د محققان ترجیح می دهند از این روش استفاده
نمایند Fong .و همکاران در سال  2003برای بیان پروتئین
 TES-120توکسوکارا کنیس از وکتور بیانی pTrcHis2C
استفاده نمودند که در سیستم پروکاریوتی موفقیت آمیز بود.
نتایج آن ها این پروتئین نوترکیب را به عنوان یک آنتیژن
اختصاصی مناسب جهت تشخیص سرم شناسی معرفی کرد
(.)10
در مطالعه حاضر القا بیان ژن بعد از  4ساعت با IPTG

یک میلی موالر بهترین نتیجه را نشان داد (تصویر  .)2،3الزم
به ذکر است که بیان پروتئین نوترکیب در باکتری اشریشیا
کالی علیرغم مزایای بسیاری که دارد با مشکالتی همراه است.
بیان باند دی سولفیدی در اشریشیا کالی با مشکل مواجه است،
همچنین پروتئین هایی که در اشریشیا کالی تولید می شوند به
صورت غیرگالیکوزیله هستند و به همین دلیل آنتی بادی های
تولید شده توسط اشریشیا کالی در شناسایی پروتئین های
پستانداران با شکست روبرو می شوند .این پروتئین ها با
اندوتوکسین ها تولید می شون د و کشت در تراکم باال نیز منجربه
تولید استات می شود که روی سلول اثر سمی دارد .به طور
معمول ،پروتئین هایی که در سیتوپالسم بیان می شوند ،انکلوژن
بادی تشکیل می دهند ،عالوه بر آن اشریشیا کالی قادر نیست
زیر واحدهای پروتئینی را به شیوه ای مناسب متصل سازد و
پروتئین فعال تولید کند .از مهم ترین مشکالت بیان پروتئین در
این سیستم می توان به عدم بیان پروتئین و یا بیان به میزان
کم ،شکل گیری انکلوژن بادی ،غیرفعال بودن پروتئین اشاره
کرد ،البته راه کارهایی جهت رفع این مشکالت ارائه شده است
( .)5،19،21نتایج مطالعه حاضر نشان داد که پروتئین نوترکیب
حاصل شده در اشریشیاکالی سویه ) ،BL21(DE3خاصیت
ایمنیزایی خود را حفظ کرده و جهت تشخیص توکسوکاریازیس
انسانی قابل استفاده است (تصویر.)4

سپاسگزاری
مطالعه حاضر با حمایت های مالی مرکز تحقیقات مالتیپل
اسکلروزیس ،پژوهشکده علوم اعصاب ،دانشگاه علوم پزشکی
تهران ،کد پژوهشیاری  37018 -188 -04 -96و معاونت
پژوهش و فناوری دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تهران انجام شد
و مراحل آزمایشگاهی آن در آزمایشگاه مولکولی گروه
انگلشناسی ،دا نشکده دامپزشکی دانشگاه تهران به انجام رسید.
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تعارض منافع
.بین نویسندگان تعارض در منافع گزارش نشده است

 ابراز،نویسندگان بدین ترتیب مراتب قدردانی خود را از حامیان
.می دارند
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Abstract
BACKGROUND: Toxocaiasis is an important zoonotic disease caused by the second stage larvae of Toxocara canis and

Toxocara cati. Toxocariasis is the most common worm infection in several temperate countries and causes severe
complications. C-type lectin is one of the larval stage products of this parasite. It is involved in immune responses,
including cellular signals in vertebrate immunity, activation of innate immunity in vertebrates and non-vertebrates, and
induction of homeostasis.
OBJECTIVES: The current research aimed to optimize the production of recombinant C-type lectin of Toxocara canis
and investigate its antigenic properties.
METHODS: Reference nucleotide sequence of lectin type C (CTL) of Toxocara canis (T. canis) was extracted from
Genbank. Recombinant Plasmid, pET32a, including the desired sequence was then constructed by GENERAY. The
recombinant plasmid was transformed to Escherichia coli strain BL21 (DE3). The expression of the recombinant
protein was investigated using SDS-PAGE and dot blot methods and approved with human T. canis positive serum.
RESULTS: The findings of the present study showed that optimization and high level production of recombinant protein
expression was achieved by selecting Escherichia coli (BL21 (DE3), 37 °C temperature for 4 hours after induction and
1 mM IPTG concentration. After optimization, the recombinant protein was obtained at a concentration of 1160±0.6
µg/mL. The molecular weight of the resulting recombinant protein was 42 kDa. Recombinant plasmid passage in
Escherichia coli DH5α strain caused a significant increase in recombinant protein expression. The results of condition
optimization evaluation, with SDS-PAGE and Dot blot methods, showed that the highest production of recombinant C
type lectin protein of T. canis was obtained under optimized conditions.
CONCLUSIONS: Based on these results, to produce reasonable amounts of specific C-type lectin recombinant protein,
further studies are needed to evaluate its immunogenicity and protection against Toxocara canis infection.
Keywords: Toxocara canis, C type Lectin recombinant protein, Escherichia coli BL21 (DE3), Escherichia coli BL21,
pET32a Plasmid
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Figure Legends and Table Captions
Figure 1. Results of electrophoresis of colony PCR of Escherichia coli (BL21DE3), including sequence of C type lectin in pET32a,
M ladder 100 bp, 1-3 PCR product 1120 bp.
Figure 2. M protein marker, 1 bacterial lysate 3 hours after induction, 2 bacterial lysate, including pET32a plasmid 3 hours after
induction, 3 bacterial lysate, including recombinant plasmid before induction, 4-6 bacterial lysate, including recombinant plasmid
2,3, and 4 hours after induction.
Figure 3. SDS-PAGE analysis of purified recombinant protein. M protein marker, 7 purified recombinant protein 41 KDa, 8
bacterial lysate after induction, 1 bacterial lysate 3 hours after induction, 2 bacterial lysate, including pET32a plasmid 3 hours after
induction, 3 bacterial lysate, including recombinant plasmid before induction, 4-6 bacterial lysate, including recombinant plasmid
2,3, and 4 hours after induction.
Figure 4. Dot-blot analysis of recombinant protein, 1 recombinant C type lectin with Toxocara-positive human serum, 2 negative
controls without recombinant protein.

Journal of Veterinary Research

170

