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کلون و بیان ژن  vp1ویروس تب برفکی و  fliCسالمونال در باکتری اشرشیاکالی
3

مهرنوش قدیر  ،1دکتر سید محمود عظیمی  ،*2دکتر ناصر هرزندی

-1داًطدَی کبرضٌبسی ارضذ ،گزٍُ هیکزٍثیَلَصی ،داًطکذُ علَم ،داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ کزج ،کزج ،ایزاى
-2استبدیبر هَسسِ تحمیمبت ٍاکسي ٍ سزمسبسی راسی ،ثخص تت ثزفکی ،کزج ،ایزاى
-3استبدیبر داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ کزج ،کزج ،ایزاى
تبریخ دریبفت95/9/5 :

تبریخ پذیزش96/2/10 :

چکیده
تت ثزفکی یک ثیوبری ٍسیکَلی ٍیزٍسی است کِ هٌدز ثِ ثزٍس خسبرات ٍسیع در صٌعت داهپزٍری هیگزدد .اهزٍسُ ثزای کٌتزل ایي ثیوبری اس ٍیزٍس
غیزفعبل ضذُ استفبدُ هیضَد کِ هْوتزیي ًمطِ ضعف آى کَتبُ ثَدى طَل دٍرُ ایوٌی است .لذا تالشّبی سیبدی در سهیٌِ ثکبرگیزی ادخَاًْبی هؤثزتز در
فزهَالسیَى ٍ اکسي صَرت گزفتِ استّ .ذف اس ایي تحمیك تَلیذ فیَصى پزٍتئیي ٍ VP1یزٍس تت ثزفکی ) ٍ (Opanasia2فالصلیي سبلوًَال )(fliCثِ
عٌَاى یک ادخَاًت هَلکَلی است .صى  1Dکِ هسئَل سٌتش پزٍتئیي  VP1است ثِ طَل  800 bpتَسط  PCRتکثیز دادُ ضذ ٍ در ٍکتَر  PTZ57کلَى
گزدیذ ,سپس ایي ٍکتَر تَسط آًشینّبی  XhoI ٍ HindIIIثزش دادُ ضذُ ٍ در داخل ًبلل ثیبًی  pET41bکِ حبٍی صى فالصلیي سبلوًَال ثَد کلَى
گزدیذ .پالسویذ ًَتزکیت ثِ ثبکتزی ) Escherichia coli(BL21DE3اًتمبل دادُ ضذ ٍ ثیبى تَسط ) IPTG(0.5 mMالمب گزدیذ .ثیبى پزٍتئیي تَسط
 SDS-PAGEدر صل آکزیل آهیذ ٍ ٍ %12ستزى ثالت هَرد ثزرسی لزار گزفت .الحبق صىّبی  fliC ٍ vp1ثب استفبدُ اس رٍش ّ ٍ PCRضن آًشیوی ثب
دٍ آًشین  XhoI ٍ HindIIIثب هطبّذُ ثبًذّبیی ثِ طَلْبی تمزیجی  1500 ٍ 700bpتأییذ گزدیذ .ثزای خبلصسبسی اس رسیي  ٍ Ni-NTAگزادیبى pH

استفبدُ ضذ کِ ثیطتزیي هیشاى ثبسیبفت پزٍتئیي در  pH 4/5هطبّذُ گزدیذ .ثیبى پزٍتئیي ثب هطبّذُ ثبًذ  76KDaدر آسهبیص  SDS-PAGEدر صل %12
آکزیل آهیذ ٍٍستزًجالت تَسط  AntiHisدررسَة ثبکتزی المبءضذُ تبییذگزدیذ .ثب تَخِ ثِ ًتبیح ثِ دست آهذُ صى فیَصى  fliCsalmonella -vp1ثب طَل
 2200 bpکلَى گزدیذُ ٍ پزٍتئیي حبصل ثبٍسى  KDa76ثب هَفمیت ثیبى ٍ تخلیص گزدیذ.
کلید واژگان :ویروس تب برفکی -کلون و بیان -ژن vp1

*ًَیسٌذُ هسئَل :سیذ هحوَد عظیوی
آدرس :هَسسِ تحمیمبت ٍاکسي ٍ سزمسبسی راسی ،ثخص تت ثزفکی ،کزج ،ایزاى .تلفي34570038-2228 :
پست الکتزًٍیکیM.azimi@rvsri.ac.ir:
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مقدمه

شناخته شده حاوی  RNAهستند .در عین حال یکی
( Food- and- Mouth

از بزرگترین و مهمترین خانوادههای ویروسی را از

 )Diseaseعامل يكي از بیماریهایی است كه باعث

لحاظ وجود عوامل بیماری زای در انسان و دام به

ويروس بيماري تب برف يك

یگردد و يكي از
زيانهاي اقتصادي زيادي در دامها م 

یدهند .کپسید این ویروس از  4عدد
خود اختصاص م 

موانع اصلي در تأمين بهداشت و توليد دام و

پروتئین ساختمانی به نامهای VP4,VP3,VP2,VP1

یشود ،كه توجه اغلب
فراوردههای دامي محسوب م 

تشکیل شده است .مطالعات ايمونولوژ كي

یها را به خود جلب
دامپزشكان كنترل كننده بیمار 

آن است که اپيتوپ غالب مسئول القاي پاسخ آنتي

نموده است .به دليل سرعت انتقال باال ،تكثير سريع،

حاکی از

بادي خنثي كننده ،آمینواسیدهای موجود در لوپG-

درگير نمودن طيف وسيعي از حيوانات زوج سم

 Hواقع در سطح  VP1است ( .)1تاكنون مطالعات و

اهلی و وحشی و انتشار فرا قارها يي و خساراتي كه

تحقيقات وسيعي براي كنترل اين بيماري مخرب

به توليد شير و گوشت و ساير محصوالت حيواني

صورت گرفته است .اما هنوز واكسن سنتي كه داراي

یکند از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وارد م 

ويروس غيرفعال است ،بعنوان تنها فرآورده تجاري و

واگيري در دامهای حساس بسيار باال (  100درصد)

قابل عرضه در حجم انبوه جهت ايمن سازي

گومير پا يي ن است و اغلب دامهای
ولي ميزان مر 

یگیرد.
تهای حساس دامي مورد استفاده قرار م 
جمعی 

يگيرد .از نظر دفتر بينالمللي
جوان را در برم 

نهای سننتي نقص آنها در
عمدهترین ضعف واکس 

دام

یباشد.
ايجاد ايمني دراز مدت در دامهای واكسينه م 

) )OfficInternational Des Epizootic-OIEتب

نهای غير
اين موضوع عمدتًاًا ناشي از ناتواني واکس 

نالمللی
برفکی مهمترین بیماری عفونی در تجارت بی 

فعال شده درتحر كي

ايمني سلولي و ايجاد خاطره

حیوانات و محصوالت حیوانی است ( .)1عامل

یباشد .براي رفع اين مشكل الزم است
ايمني پايدار م 

بیماری یک  RNAویروس از خانواده پیکورنا ویریده

كه طي فرآيند ايمن سازي ،واکسیناسیونهای متعدد و

یهای
بیمار 

واگير

مشترك

انسان

و

از جنس آفتوويروساست كه داراي هفت سروتيپ
 A, O, Asia1, SAT1, SAT2, SAT3و سویههای

نزد كي

به هم صورت گيرد .اين موضوع عالوه بر

تحميل هزینههای اضافي با مشكالت مديريتي و

یباشد ( .)6 ,1عامل مولد بیماری تب
متعددی م 

بهداشتي درگله ها همراه خواهد بود .از سوي ديگر

برفکی تنها عضو جنس آفتو ویروس است .این

تهای توليد كننده
خطر انتشار ويروس عفونی از سای 

ویروس دارای تقارن بیست  20وجهی با قطر 25 - 30
نانومتر است .دارای ریبو نوکلئیک اسید تک رشته ایبا
پالرتیه مثبت بوده و از حدود  8450باز تشکیل شده
است .این ویروس فاقد پوشش لیپوپروتینی است .در

واكسن خصوصًاًا در کشورهای كه عاري از بيماري
یهای استفاده از تكنولوژي قديمي
یباشند ،بر نگران 
م
یافزاید ( 7 ,1و  .)8در سالهای اخير تحقيقات
م
نهای نوين از قبيل
وسيعي جهت توليد واکس 

میان نشخوارکنندگان اهلی در درجه اول گاو سپس

واکس 
نها
نهای تحت واحدي ،نوتر يك ب DNA،واکس 

گوسفند و بز نسبت به این بیماری حساس هستند.

و يا بكارگيري ادجوان هاي مختلف در فرموالسيون

سهای
اعضای این خانواده در زمره کوچکترین ویرو 

نها يي

واكسن صورت گرفته است .نتايج بكارگيري

کلون و بیان ژن  vp1ویروس تب برفکی91 ...

یباشد
اينگونه فرآوردهها هنوز مورد بحث و بررسي م 
( 7و  .)8فالژلين يكي

استخراج  RNAویروسی و تهیه cDNA

از گزینهها يست كه اخیرًاًا

استخراج  RNAویروس از كشت سلول  BHK-21با

نها مطرح شده است.
بعنوان ادجوان در توليد واکس 

استفاده از يك ت (High purification viral )Roche

ادجوان مولكولي

 extractionمطابق با دستورالعمل شرکت سازنده

فالژلين ممكن است بعنوان كي

بصورت منفك يا فيوز شده به پروتئين هدف مورد

انجام شد RNA .ی استخراج شده در دمای - 20

استفاده قرار گيرد ( .)3هدف از مطالعه حاضر

نگهداری شد .ساخت  cDNAژنومی با استفاده از

كلونينگ ژن  )1D(vp1ويروس تب برف يك و فالژلين

کیت ) Prime RT Premix 2x(Genet Bioو در

در كي

قاب ترجمه ا يي واحد و توليد پروتئين فيوژن

یباشد.
م

حجم نهایی µl(Random hexamer0.4µl, DEPC 20

 )RNA 4µl, Oligo(dt)1µl Water 14.6طبق برنامه

مواد و روش ها

دمایی 1,ساعت در  37درجه سانتی گراد و  5دقیقه

ويروس تب برف يك

در  95درجه سانتی گراد انجام شد.

سویه واکسینال ويروس تب برف يك  ،سروتيپ

تکثیر و کلونینگ ژن  vp1در ناقل PTZ57

 OPanasia2برروي کشت مونوالیر  BHK- 21تهيه

ژن  vp1با استفاده از آغازگرهای اختصاصی رفت

گرديد .برای این منظور بذر ویروس به فالسک کشت

`3

`5

سلول  75 1سانتی مربعی افزوده شد .پس از 48

برگشت

GAAGGGCCCAGGGTTGGACTC

و

`5` TAGTGCTGGTAAAGACTTTGAGCT 3

CPE

که حاویی جایگاه برشی آنزیمهای  XhoIدر انتهای

) (Cytophaticeffectشدند .از مایع باالیی پس از

` 5آغازگر رفت و  HindIIIدر انتهای `3آغازگر

سانتریفوژ ( 2000 gبه مدت  5دقیقه) به عنوان

برگشت بود ،تکثیر شد .واکنش زنجیرهای پلی مراز

استوک ویروسی استفاده شد.

با استفاده ازکیت Prime Tag Premix 2x(Genet

سویههای باكتري ،پالسميدها و محیطهای كشت

) Bioدر حجم نهايی  50م كي روليتر (forward 10 pM

ساعت

تمامی

از اشرشیاكلي

سلولها

سويهBL21DE3

دچار

به عنوان ميزبان

كلونينگ و بيان استفاده شد .پالسميدهايPTZ57
 (FermentasLithuania),و PET41b(Novagen,

لهای كلونينگ و بيان ژن مورد
) USAبه عنوان ناق 
استفاده قرار گرفتند .سلول باكتري حاوي ناقل

cDNA 5 µl, 2x 25 ,Primer Revers 10 pM,Primer

 )Water15µlDEPC ,µlطبق سیکل دمایی شامل 5
دقيقه در  95درجه سانتيگراد 45 ،ثانيه در  94درجه
سانتي گراد 45 ،ثانيه در  56درجه سانتي گراد45 ،
ثانيه در  72درجه سانتي گراد برای  35چرخه و در

نوترکیب ،برروي محيط كشت مایع Luria Brittany

نهايت  10دقيقه در  72درجه سانتی گراد انجام

(  1Brothدرصد تریپتون 0/5 ،درصد عصاره مخمر،

گردید .محصول  PCRژن  vp1با استفاده از دو آنزیم

 0/5درصد کلرید سدیم) حاویی 100 μl/ml

برشی ( TakaRa)XhoIو  HindIIIطبق شرایط

کانامایسین کشت داده شد PH .محیط کشت 7/5

( ,PCR Product 3µl, BufferM2µl, Hind III 1µL,

تنظیم و سلولها به شکل هوازی در  37درجه سانتي

 )XhoL 3µL, DEPC Water 11µlبرش داده شد و

گراد كشت داده شدند.

در ژل آگارز  1درصد الکتروفورز و استخراج گردید
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سپس با استفاده از

کیت Cloning

) )FermentasLitvaniو آنزیم لیگاز

TA

(T4 DNA

برای  35چرخه و در نهايت  10دقيقه در  72درجه
سانتی گراد و هضم با آنزیمهای  XhoIو  HindIIIو

) ,Ligaseدرون ناقل فوق الحاق شد .استخراج

تعیین توالی انجام گردید.

یهای به دست آمده با
پالسمید های حاصل از کلون 

بیان ژن 1D

کیت ) GF-1(vivantisانجام شد .برای ارزیابی

لهای ترانسفورم شده بر روی محیط کشت LB
سلو 

یهای
کلونسازی ژن  ,vp1ناقل  PTZ57از باکتر 

 agarحاوی 100 μl/mlکانامایسین در  37درجه سانتی

کشت شده استخراج گردیده و با آنزیمهای  XhoIو

گراد رشد داده شدند .یکی از پرگنه های حاصل در 5

 HindIIIبرش داده و تعیین توالی گردید (.) 11 ,9

میلی لیتر محیط  LBتلقیح گردید .پس از کشت

ساخت وکتور بیانی pET41b

شبانه 100 ،میکرولیتر از آن به لوله فالکون حاوی 10

پس از هضم آنزیمی  PTZ57الحاق شده ،ژن  1Dاز

میلی لیتر از محیط  LBحاوی کانامایسین منتقل

ژل استخراج شد .سپس به ناقل بیانیpET41b

گردید .کشت سلولها تا رسیدن به 0/5-0/7OD

) (Novagen, USAکه حاوی ژن مقاومت به

درطول موج  6 00نانومتر ادامه یافت .سپس جهت

کانامایسسن His-Tag ،و فالژلین سالمونال بود انتقال

تهای مختلف
افزایش بیان پروتئین از غلظ 

تهای برش
داده شد .در پالسمید بیانی استقرار سای 

( 1 ,0/5IPTGو  1/5میکرومول) و طیف دمایی , 27

بنحوی طراحی شد که ژن  vp1به انتهای  Cژن

 37درجه سانتیگراد استفاده گردید .طی فواصل

فالژلین متصل گردد .باکتری اشریشیا کلی سویه

زمانی  4 ,2و  8ساعت پس از شروع کشت  1/5میلی

 BL21DE3با کلرید کلسیم  0/1 Mدر دمای  4درجه

لیتر نمونه اخذ شد .نمونهها با سرعت  10000دور در

سانتی گراد به صورت سوسپانسیون درآمده سپس

دقیقه به مدت یک دقیقه سانتریفیوژ شدند .سپس

جهت ترنسفورماسیون ،پالسمید را به سوسپانسیون

50 μl/ml

بافر نمونه که حاوی ,SDS10% 2ml

سلولهای مستعد اضافه کرده و مخلوط را پس از یک

(Glycerol2.5 ml,Mercaptoethanol ,Tris1.25ml

شوک حرارتی  42درجه سانتی گراد و بالفاصله

)0.5 ml bromephenolblue0.3 gبود به رسوب

شوک سرد  4درجه سانتی گراد پس از  1ساعت

باکتری و مایع رویی اضافه گردید .سپس به مدت 51

انکوباسیون در دمای  37درجه سانتی گراد بر روی

دقیقه در دمای  100درجه سانتی گراد حرارت داده

پلیت  LB Agar+Kanamaycineکشت دادخ شد.

شدند .پس از آن  10میکرو لیتر از هر نمونه بر روی

جهت تأیید پالسمید نوترکیب حاصل با روش PCR

ژل  12درصد آکریل آمید الکتروفورز گردید (.)5

با استفاده از آغازگر  T7در حجم نهايی  50م كي روليتر

وسترنبالتينگ

(,Primer Revers 2/5 µl ,forward Primer 2/5 µl

پس ازالكترفورز پروتئين ،بالتينگ بر روی كاغذ

 )WaterDEPC15 µl ,Plasmid 5 µl, 2x 25 µlطبق

نيتروسلولز صورت گرفت .غشا بااستفاده ازسرم

سیکل دمایی شامل  2دقيقه در  94درجه سانتي گراد،

آلبومین گاو) 5 (BSAدرصد در بافر  TBSبلوكه

 45ثانيه در  94درجه سانتي گراد 45 ،ثانيه در 55

گرديد .سپس غشا در مجاورت محلول حاویی آنتي

درجه سانتي گراد 60 ،ثانيه در  72درجه سانتي گراد

بادی مونوكلونال ضد )His-tag (Roche Germany

کلون و بیان ژن  vp1ویروس تب برفکی93 ...

در  TBS( TBSTهمراه با  1درصد  )Tween 20با

رسوب داده شدد .پروتئين بيان شده با بافر دناتوره

رقت 1:1000در  37درجه سانتي گراد به مدت یك

كننده حاوي اوره  8 Mبصورت محلول در آمده و

ساعت قرار داده شد .در ادامه سه بار شستشو با

توسط يك ت ) Ni-NTA(Qiagen,Germanyتخليص

 TBSTانجام گرفت سپس غشا با استفاده از محلول

گرديد .کیفیت پروتئين تخليص شده با استفاده از

)DABDAB9mg, H2O225µl

(TBS15 ml,

 SDS-PAGEارزیابی شد ( 9و  .) 11الزم به ذکر

گآمیزی شد.
رن 

است که رها شدن پروتئین از رزین توسط بافر

تخلیص پروتئین نوترکیب

 Elutionدر گرادیان  pHدر محدوه  5/9 ،6/7،3 ،8و

جهت تأیید بیان ،رسوب باكتري استحصال شده

 4/5انجام شد.

توسط سون كي اتور ليز گرديد .در مرحله بعد اجسام
گنجيدگي رها شده با سانتريفوژ دردور باال )(10000g

تصویر  -1ارزیابی محصول  .PCRاز سمت راست گوده اول  ,Ladder 1kbگوده دوم  pET41bحاوی قطعه فیوژن با طول تقریبی  bp 7200اسخراج شده از باکتری
 ,BL21DE3گوده سوم محصول  PCRقطعه فیوژن با پرایمرهای  T7 promoterبا طول حدود  ,bp 2200گوده سوم محصول  PCRقطعه فیوژن که با آنزیمهای  XhoIو
 HindIIIهضم شدهاند .قطعه  500 1مربوط به فالژلین و قطعه  700مربوط به ژن  1Dمیباشد .گوده سوم محصول  PCRژن  1Dویروس تب برفکی  OPanasia2با استفاده از
پرایمر اختصاصی تیپ .O

تصویر  -2نتیجه آزمایش  SDS-PAGEباکتری  BL21DE3حاوی پالسمید بیانی و القا شده توسط  0/5(IPTGمیلی موالر و به مدت  4ساعت) از سمت راست :گوده اول
باکتری حاوی پالسمید بیانی که فقط دارای فالژلین است (باند  KDa 54قابل رویت است) .گوده دوم باکتری حاوی پالسمید دارای قطعه فیوژن که باند  KDa 76را بیان نموده
یدهد .گودههای هفتم الی نهم مراحل شستشو با بافر
است .گوده سوم تا ششم مراحل شستشوی رزین  NI-NTAبا بافرهای شستشو دهندهبا  pHمعادل , 8, 7را نمایش م 
 Elutionبا  pHمعادل  4/5را نشان میدهد ,در این مرحله پروتئین فیوژن تا سه بار قابل استحصال است .گوده آخر مارکر ( Prestained protein ladder PR911654
.)Cinagen
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تصویر  -3نتیجه بیان پروتئین فیوژن در آزمایش وسترن بالت توسط  Anti-Hisکونژوگه ( .)IPTG ./5 mMاز سمت چپ :گوده اول مارکر ( prestained
 ،)protein ladder PR911654 Cinagenگوده دوم کشت  2ساعته باکتری حاوی پالسمید والقاء شده با  .IPTGگوده سوم کشت  2ساعته باکتری فاقد
پالسمید و القاء شده با  .IPTGگوده چهارم کشت  2ساعته باکتری حاوی پالسمید و فاقد .IPTGگوده پنجم کشت  4ساعته باکتری حاوی پالسمید و القاء
شده با . IPTGگوده ششم کشت  4ساعته باکتری فاقد پالسمید و القا شد با .IPTGگوده هفتم کشت  4ساعته باکتری حاوی پالسمید و فاقد.IPTG

نتايج و بحث
در اين تحقيق از ويروس تب برف يـك

هضم آنزيمي با  HindIIIو  XhoIبروي محصول
سـويه Opanasia2

 PCRصورت گرفت و بر روي آگاروز %1

استفاده شد .با توجـه بـه ا ـي ن ـك ه هـدف اصـلي در

الكتروفورز انجام شد .در اين مرحله ژنهاي  vp1و

ا ـي ن تحق ـي ق تول ـي د كلـون ب ـي اني  VP1-fliCاست.

فالژلين سالمونال باطولهاي تقريبي  700 bpو 1500

بـدين منظـور ابتـدا ژن هدف در ناقل pET41b

مشاهده گرديدند( .تصویر )1

كلون شده و سپس ژن هـدف از اين ناقل برش يافتـه

بیان پروتئین

و درون ناقـل ب ـي اني  PTZ57كلون شـد.

جهت بهينه سازي بيان از شيب غلظت IPTG

ارزيابي محصول  PCRژن vp1

درمحدوده  1/5 ,1 ,0/mM5و بازه زماني  4 ،2و 8

پس از انجام آزمون  ,PCRتوالی مربوط به ژن vp1

ساعت و دماي  oC37و  oC27استفادهشد .بررسي

حاصل از پرایمرهای  NK61و  C244به روش

نتايج در  SDS-PAGEحا يك از آن بود كه افزايش

بیوانفورماتیک مورد آنالیز قرار گرفت .به این ترتیب

غلظت  IPTGاز  0/5 mMبه باال تاثيري بر ميزان

که در سایت NCBIبا استفاده از سرویس نوکلئوتید

پروتئين استحصالي ندارد .همچنين افزايش طول زمان

بالست صحت توالی ژن  vp1ویروس تب برفکی

القاء به بيش از  4ساعت تاثيري بر ميزان بيان پروتئين

سویه  Oتأیید گردید .پس از الکتروفورز قطعه

مورد نظرنداشت .الزم به ذكر است كه اكثر محققين

 700 bpمربوط به ژن  vp1نیز مشاهده شد (تصویر
. )1
کلون نمودن قطعات ژنی تکثیر یافته در درون
وکتور بیانی
پالسميد بیانی  PTZ57از باكتري BL21DE3كشت
شده ،استخراج گرديد .سپس توسط پرايمر هاي T7

 promoterقطعه فيوز شده تكثير يافت و پس از
الكتروفورز قطعه  2200 bpمربوط به قطعه فيوژن
مشاهده گرديد .در مرحله بعد جهت تأیید بيشتر

غلظت نها يي  IPTGدر محدوده  0/5 mMو يا 1mM
و در زمان  4و يا  6ساعت را جهت حصول بيشرين
ميزان پروتئين نوتر يك ب توصيه نمودهاند( .تصویر )2
طبق مطالعات صورت گرفته دماي مطلوب جهت بيان
پروتئين در سيستم پروكاريوتي در طيف  30 , 37 oCو
o

یباشد ( .)3اما در اين تحقيق ميزان
بعضًاًا  25 Cم 
توليد پروتئين فيوژن در دماي  27 oCبيش از 37 oC
بود .نكته ديگر اينكه پروتئين بيان شده در مایع باالیی
مشاهده نشدو تنها ردپاي آن دررسوب باكتري ليز

کلون و بیان ژن  vp1ویروس تب برفکی95 ...

شده قابل رويت بود .بنابراين نتيجهگيري شد كه

یآیند .در حال حاضر از ویروس کشته شده به
م

پروتئين بيان شده بصورت نامحلول و به شکل اجسام

یشود .هر
عنوان واکسن ویروس تب برفکی استفاده م 

ییابند .لذا
گنجيدگي در سيتوپالسم باكتري تجمع م 

چند كه این واكسنها به صورت تجاري وجود دارد

جهت استحصال آن نياز به استفاده از بافر دناتوره

ولي فرايند غيرفعالسازي كامل داراي نواقصي است

كننده حاوي اوره  8 Mبود .در مرحله بازيافت

یشود،
كه منجر به شيوع تكگيراين بيماري در منطقه م 

پروتئين از رزين  Ni-NTAو گراديان  pHبافر

بنابراين درسال ها اخير باتوجه به محدوديتهاي توليد

 Elutionاستفاده شد كه در  pHمعادل  4/5بيشترين

واكسن غيرفعال ،ايده استفاده از واكسنهاي نسل

ميزان بازيافت مشاهده گرديد .در این شرایط تا سه

جديد جهت كنترل بيماري تب برف يك قوت بيشتري

بار آزادسازی پروتئین از رزین مشاهده شد (تصویر

گرفته است .اما نقطه چالش برانگيز واکسنهای

. )3

نوتر يك ب توليد اندك آنتي ژن نوتر يك ب در ميزبان

پروتئين  VP1ويروس تب برف يك از  226اسيد آمينه

یباشد .جهت رفع اين نقص استفاده از
پروكاريوتي م 

تش يك ل شده است و وزن مولكولي آن حدود 24 KDa

ادجوان مناسب با هدف تحر كي

م
یباشد .پروتئين فالژلين سالمونال ) (fliCاز 497

یتواند اين مشكل را تا حدودي مرتفع نمود.
اي مني م 

اسيد آمينه تش يك ل شده و وزن مولكولي آن درحدود

درحال حاضر گزارشات متعددي وجود دارد كه از

یباشد .توسط آناليز بيوانفورمات كي
 KDa54م 

وز ن

گسترده سيستم

فال نتخيگنارب تهج بسانم ناوجدا كي ناونعب نيلژ

مولكولي پروتئين فيوژن با طول  723اسيد آمينه در

سيستم ايمني ذاتي و اكتسابي بر عليه آنتي ژن هدف

حدود  KDa76برآورد گرديد .در آزمايش SDS-

یگردد .بكارگيري فالژلين در شرايط
استفاده م 

 % 12آكريل آميد بوضوح باند

آزمايشگاهي وتجربي براي افزايش ايمني زاي

 76 KDaدر باكتري القاء شده مشاهده گرديد .به

ویروسهایی نظير آنفوالنزا ،آبله ،انسفاليت موراي و

منظور تأیید ژن ویروس تب برفکی از آنتی بادی

تب نيل غربي مورد بررسي قرار گرفته است كه از

مونوکلونال ضد هیستدین استفاده گردید و

نتايج قابل توجهي برخوردار بودهاند ( 10 ,3و .) 12

تولیدپروتئین مذبور در وسترنبالت تأیید شد .الزم به

در اين تحقيق هـدف اصـلي تول ـي د فیوژن پروتئین

 PAGEدر ژل

قاب ترجمه ا يي

ذکر است که به دلیل زمانبر بودن مراحل تهیه

 VP1-fliC Salmonellaدر كي

یسرم هومولوگ و سرم شناساگر کونژوگه ،از
آنت 

یباشد .سیستم بیانی انتخاب شده در این
واحد م 

بکارگیری آنتی سرم هومولوگ صرف نظر شد.

مطالعه جهت آنتی ژن ویروس تب برفکی ,پالسمید

بیماری تب برفکی از جایگاه ویژهای در بین

 PTZ57و سلولهای باکتری  BL21DE3بوده است.

یهای عفونی مسری دامها برخوردار است .با
بیمار 

 Nagarajanو همکارانش در سال  8 00 2به منظور

انجام مطالعات آماری و بررسی پراکندگی جغرافیایی

ایجاد عملکرد بهتر در واکسن تب برفکی به جای

ییابیم که بیش از
بیماری تب برفکی در جهان در م 

استفاده از فیوژن پروتئین تک ظرفیتی از فیوژن

 75درصد نقاط دنیا آلوده به این بیماری هستند و

پروتئین  3ظرفیتی استفاده کردند .به همین منظور ابتدا

همچنان تهدیدی برای کشورهای پاک به حساب

قسمت ایمونوژنیک ژن  vp1سویه  A1و Asia1
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تکثیر داده شد .سپس ژن  vp1سویه  A1و  Asia1در

با توجه به نتایج به دست آمده ژن  vp1ویروس تب

وکتور  pBSKsو تیپ  Oدر  pETBlueکلون

برفکی و فالژلین سالمونال به درستی کلون و بیان

گردیدند .سپس توسط آنزیم  Xholبرش داده شدند و

گردید .از انجا که تا کنون هیچ مطالعهای در جهت

هر کدام ب طور جداگانه برای تولید  pETAو

استفاده از فالژلین بعنوان پروتئین ایمنی زا علیه

 pETAsو  pETOدر  pET32aکلون شدند.

یر و د ک ه
ویروس تب برفکی انجام نشده است .امید م 

پالسمیدهای نو ترکیب در محیط  LBحاوی 50

در آینده نزدیک تحقیقات هدفمندی جهت بررسی

میکروگرم بر میلی لیتر آمپی سیلین به مدت  1شب

کارایی فالژلین بعنوان یک ادجوانت مولکولی جهت

در  37درجه همراه با تکان کشت داده شدند .برای

القا ایمنی پایدار برعلیه ویروس تب برفکی صورت

القا از  IPTGو برای لیز از سدیم دودسیل سولفات

گیرد.

صسازی توسط ستون نیکل
 % 10استفاده شد .خال 

تشکر و قدردانی

انجام شد .برای بررسی واکنش آنتی ژن آنتی بادی از

در اینجا الزم است از موسسه تحقیقات واکسن و

االیزا غیر مستقیم و برای تأیید پروتئین بیان شده از

سرمسازی ،بخش تب برفکی که در انجام این پروژه

وسترن بالت استفاده شد .با توجه به این تحقیق

مساعدت نمودهاند ،همچنین دانشگاه آزاد اسالمی

استفاده از واکسن  3ظرفیتی میزان پاسخ ایمنی بهتری

واحد کرج تشکر نماییم.

یشود و دامنه برای تولید و توسعه واکسن
حاصل م 
یدهد
بر پایه  Protein/DNAبرای  FMDرا نشان م 
(.)7
در مطالعاتی مشابه  Qiumeiو همکارانش در سال
 2012قطعه ژن  vp1ویروس تب برفکی توسط RT-

 PCRتکثیر داده شد و در ناقل  PGEM-Teasyکلون
مهای  BamHIو Xhol
گردید .ژن  vp1توسط آنزی 

مورد هضم قرارگرفت و در داخل وکتور بیانی
 pTE28aکلون شد VP1 .کلون شده به وسیله PCR

و تعیین توالی مورد بررسی قرار گرفت .برای
ترنسفورم پالسمید نوترکیب حاصل از E. coli Bl21

استفاده شد .القای بیان توسط  IPTGانجام شد.
باکتری حاویی  pTE28a -VP1در زمانهای مختلفی
جمع آوری گردید و توسط رو 
شهای SDS-PAGE
و وسترن مورد بررسی قرار دادند .نتایج حاصل نشان
داد که  vp1با موفقیت در  E. coliبیان شد.
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Abstract
Background and Aim: Foot& mouth disease (FMD) is a vesicular viral disease which cause severe
damage in livestock industry. Today FMD is controlled by traditional inactivated vaccine. Due to
short duration of immunity, using molecular adjuvant is recommended to increase efficiency of
vaccine. Purpose of this study is synthesis fusion protein from VP1 protein of FMDV (Opanasia2) and
flagelline of the Salmonella (fliC) in E. coli. Methods: 1D gene that is responsible for producing VP1
protein was produced by PCR (800bp)and cloned in PTZ57 vector. After cutting cloned fragment from
the recombinant plasmid by HindIII&XhoI, inserted to expression vector (pET41b) that containsfliC of
the Salmonella. The construct was transfected to competent E. coli (BL21DE3) cell. The expression
was induced by IPTG (0.5mM) and purified by Ni-NTA Resin. Production of recombinant protein was
resolved by SDS-PAGE in 12% acrylamide gel and western blotting. Results:Recombinant fusion
protein was evaluated by PCR and enzyme digestion. By molecular analysis, PCR product by length
700 and 1500 bp was observed. Ni-NTA Resin and gradient pH was used for purification. The most
amount of protein recovering was observed in pH 4.5. Recombinant protein by molecular weight of 76
KDa determined in SDS-PAGE (12% acrylamide gel) and was confirmed by western blot by AntiHis.
In this study, the fused gene of FMDV vp1 and flagelline of Salmonella (fliC/2200 bp) was cloned
successfully in E.coliand recombinant protein (76 KDa) was expressed and purified.
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