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بیان فاکتورهای اصلی نوترکیب  EspA-Intiminاز باکتری  E. coli O157:H7در گیاه
تنباکو به منظور تولید واکسن خوراکی
مهدیه ساشورپور ،1جعفر امانی ،2مهیات جعفری 1و علیهاتف

سلمانیان*،3

 -1دانشآموخته کارشناسی ارشد ،گروه بیوتکنولوژی گیاهی ،پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیستفناوری ،تهران
 -2استادیار ،مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کاربردی ،دانشگاه علوم پزشکی بقیهاهلل (عج) ،تهران
 -3دانشیار ،گروه بیوتکنولوژی گیاهی ،پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیستفناوری ،تهران
(تاریخ دریافت – 1312/10/01 :تاریخ پذیرش)1312/12/22 :

یکی از پاتوژنهای مهم ایجادکننده کولیت هموراژیک و نشانگان همولیتیک اورمیک در انسان باکتری اشرشیاکلی هموراژیک
سویه  O157H7میباشد .دامها اصلیترین مخزن این باکتری میباشند .دو فاکتور پروتئینی با اهمیت در کلونیزاسیون باکتری
در اپیتلیوم روده  EspAو  Intiminهستند که باعث ایجاد آسیبهای تخریبی بهواسطه اتصال میگردند .این پروتئینها توسط
جزایر بیماریزایی  )Locus of Enterocyte Effacement( LEEکد میشوند EspA .بخشی از سیستم ترشحی نوع  IIIمیباشد
که موجب انتقال پروتئین  Tirبه سلول میزبان و ورود آن به غشا سلول میشود .اینتیمین توسط ژن  eaeکد شده و به

Tir

متصل میگردد .این تحقیق بر این اساس است که ژن کایمریک و نوترکیب  EIشامل  EspAو  Intiminکه بهواسطه یک لینکر
به یکدیگر اتصال یافتهاند میتواند بهعنوان کاندیدای ایمنیزایی خوراکی در نظر گرفته شود و موجب کاهش کلونیزاسیون
 E. coli O157:Hدر مدل حیوانی گردد .بدین منظور ژن سنتتیک ) EspA (120و ) Intimin (282که توسط توالی

(EAAAK)2
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چکیده

به یکدیگر متصل شده بود ساخته شد .ژن ساختهشده بر اساس کدونهای گیاه توتون بهینهسازی و سپس تحت کنترل پروموتر
 Camv35sدر ناقل بیانی گیاه کلون و پس از آن به واسطه انتقال توسط آگروباکتریوم به گیاه توتون منتقل گردید .ورود ساختار
بررسی و تأیید گردید .در نهایت میزان پروتئین  EIدر برگهای توتون تراریخته توسط روش الیزا تخمین زده شد که برابر با
 0/1درصد از کل پروتئین محلول در برگ گیاه بود.
واژگان کلیدی ،EspA-Intimin :گیاه تراریخت ،E. coli O157:H7 ،واکسن خوراکی
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ژنی نوترکیب در برگهای گیاه توتون توسط آزمون  PCRتأیید شد .در مرحله بعد بیان ژن مورد نظر به روش

RT-PCR

ساشورپور و همکاران

بیان فاکتورهای اصلی نوترکیب  EspA-Intiminاز باکتری ...

نمود اما یکی از مشکالتی که در استفاده از آنتیبیوتیکها

مقدمه
Enterohaemorrhagic

وجود دارد این است که ممکن است موجب بروز

 )Escherichia coli: EHECسویه  O157:H7یکی از

مقاومت در ارگانیسمهای بیماریزا گردد و با از بین بردن

عوامل اصلی بیماریزا در انسان میباشد که در غذاها و

فلور طبیعی مقامت آنتیبیوتیکی را ایجاد کند (

آبهای آلوده یافت میشود .عفونتزایی این باکتری در

 .)et al., 2007عالوه بر آن چنانچه اشاره شد این

انسان بهصورت ایجاد اسهال بهصورت بدون خونریزی و

میکروارگانیسمها در برخی موارد بهصورت غیر عالمتدار

در موارد شدید بهشکل التهابات شدید رودهای همراه با

در دستگاه گوارش دامها زندگی میکنند و بهطور مستمر

خونریزی [کولیت هموراژیک (])Hemorrhagic colitis

از طریق فضوالت دامی به محیط انتشار مییابند بنابراین

بروز مییابد .همچنین در برخی از موارد نشانگان

روشی که در پیشگیری از عفونت باکتری  EHECسویه

Hemolytic

 O157:H7مؤثر است استفاده از روشهای واکسیناسیون

اشریشیاکلی انتروهموراژیک (

 ])uremic syndromeنیز مشاهده میشود (

دامها میباشد که امروزه کاربرد دارد (

Karmali,

Allen et al.,

Stewart and Flint, 1999; Khaitsa et

روی مکانیسم بیماریزایی باکتری میباشند .بیماریزایی

 .)al., 2003آسیــــبهای تخریبــــی شـــــدیـــد

باکتری طی دو مرحله صورت میگیرد :مرحله اول مرحله

( )Attaching/Effacing: A/Eکه بهواسطه عفونت باکتری

اتصال باکتری به سطح سلولهای میزبانی است که با

انتروهموراژیک در سلولهای پوششی روده میزبان ایجاد

واسطه اجزای سلولی نظیر فیمبریا و پروتئینهای اتصالی

( Moon et

ویژه باکتری صورت میگیرد در اثر این اتصال

 .)al., 1983طبق مطالعات صورت گرفته در برخی از

تخریبهای شدید بافتی ایجاد میشود .در مرحله دوم

کشورهای غربی ،میزان شیوع باکتری  EHECسویه

باکتری تولید ترکیبات سمی نموده و با انتقال آن به سایر

 O157:H7از سال  1112تا  2000تقریباً بهمیزان دو برابر

بافتها اثرات تخریبی شدیدتری ایجاد میکند

( Oliveira

افزایش داشته است ( .)Murphy et al., 2007بهدنبال

 .)et al., 2012مرحله کلیدی در روند ایجاد بیماری توسط

بررسیها در سایر نقاط جهان ،آلودگی به این باکتری در

باکتری مرحله کلونیزاسیون آن است .پروتئینهایی که

سراسر جهان از جمله ایران نیز گزارش گردیده است .در

توسط ژنهای ( LEE

ایران بخش باالی آلودگی در ارتباط با دامها بوده و عامل

 )Effacement.کد میشوند پروتئینهای مورد نیاز جهت

Aslani and

کلونیزاسیون هستند .بر این اساس بیشتر مطالعات برای

 .)Bouzari, 2003; Shekarforoush et al., 2008در

تهیه واکسن علیه باکتری مذکور به این سمت معطوف

حدود  11تا  30درصد از دامها از طریق این باکتری آلوده

گردیده است .عمده واکسنهایی که علیه این باکتری

میشوند که برخی از این عفونتها بهصورت بدون

ساخته شده حاوی یکی از آنتیژنهای مهم آن بهصورت

Potter et al.,

نوترکیب و یا باکتری کامل و کشته میباشد؛ اما

 .)2004; Murphy et al., 2007یکی از راههای پیشگیری

بهکارگیری آنها نتوانسته بهطور قابل توجهی از

ابتالی دامها به این باکتریها رعایت اصول بهداشتی است

کلونیزاسیون این باکتری در روده حیوانات جلوگیری کند

که تا حد زیادی مؤثر است .همچنین میتوان با استفاده از

( .)McNeilly et al., 2010bسه پروتئین اصلی که در

درمانهای آنتیبیوتیکی با عفونت بروز یافته در دام مقابله

اتصال باکتری به سطح پوشش روده نقش اصلی را بر

انسان میباشند (

میگردد منجربه بروز اسهال در انسان میگردد

انتشار آن گوشت و شیر آلوده میباشد (

عالمت بوده و عالئمی بروز نمیدهند (
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مهمترین مخزن این باکتری بوده و منبع اصلی انتقال آن به

 EHECمورد استفاده قرار میگیرند بر مبنای تأثیر آنها بر

] [ DOI: 10.29252/pgr.1.1.77

 .)1989; Stewart and Flint, 1999دامها بهعنوان

 .)2011کارایی واکسنهایی که امروزه علیه باکتری
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خونریزی دهنده ادرار [اورمی همولیتیک (

Murphy
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بیماری جلوگیری بهعمل آورد .بدین جهت پروتئینهای

بهطورکلی واکسنهای تولیدشده علیه این باکتری

مذکور میتوانند بهعنوان کاندیداهای مناسبی برای تولید

بهصورت تزریقی ( )McNeilly et al., 2010aو در

مواد ایمنیزا علیه این باکتری استفاده شوند .ژن  eaeکد

مطالعات جدید بهصورت خوراکی مورد استفاده قرار

کننده پروتئین غشایی  intiminمیباشد که جهت اتصال

میگیرد ( .)Lal et al., 2007پیشرفتهای اخیر بهوضوح

باکتری به سلول میزبان ضروری است ( Jerse and Kaper,

نشان دادهاند که سیستمهای تولیدی بر پایه گیاهان در

 .)1991این ژن بخشی از ناحیه ژنی  LEEمیباشد که این

مقایسه با دیگر سیستمها مؤثرتر میباشند در سیستمهای

Type

جدید تولید و ارائه مواد ایمنیزا ،واکسنهای خوراکی

Tir

( )Edible Vaccineبهطور عمده شامل اجزایی از گیاهان

میباشد که بهعنوان گیرنده اینتیمین عمل میکند .پروتئین

تراریخت بوده که قادر میباشند آنتیژن مورد نظر را در

 EspAاز اجزای سیستم ترشحی تیپ  IIIبوده و بهعنوان

بافتهای خوراکی خود تولید کنند .واکسنهای خوراکی

مجرایی جهت انتقال  Tirاز باکتری به درون غشاء سلول

قادرند ایمنی سیستمیک و ایمنی همورال را بهطور

intimin

همزمان فعال سازند که توجه به این امر در مقابله با

وابسته به  270اسیدآمینه انتهای کربوکسیل آن میباشد

بیماریزاهایی که دستگاه گوارش میزبان را مورد حمله

( .)Adu-Bobie et al., 1998متعاقب اتصال  intiminبه

قرار میدهند مؤثر است .درصورتیکه از گیاهان جهت

 Tirباکتری  EHECبه سطح سلول رودهای متصل شده و

تولید آنتیژنها استفاده شود میتوان نسبت به سالم بودن

این اتصال موجب بازآرایی اسکلت سلولی اکتین در آن

فرآورده حاصل از آن اطمینان داشت و این فرآورده به

Garmendia et al., 2005; Tree et al.,

بیماریزاهای انسانی آلوده نخواهد بود .یک گیاه ایدهآل

 .)2009تحقیقات نشان داده است که  intiminبهعنوان

برای تولید واکسن خوراکی باید توانایی تراریخت و باز

عامل کلیدی کلونیزاسیون جهت اتصال  EHECبه

زایی شدن را داشته و قابلیت مصرف بخشی از گیاه که

سلولهای میزبان میباشد (.)La Ragione et al., 2006

حاوی پروتئین نوترکیب است بدون پخته شدن میسر

آنتیبادیهایی که علیه  intiminساخته میشوند میتوانند

باشد ( .)Judge et al., 2004; Amani et al., 2011طی

از اتصال باکتری به سلولهای اپیتلیال جلوگیری کنند

مطالعاتی که پیشتر صورت گرفت تأثیر ایمنیزایی

( EspA .)Carvalho et al., 2005; Cook et al., 2007که

ساختار ژنی سه قسمتی  ،Tirاینتیمین و  EspAدر مدل

توسط ژن  espAکد میشود در سطح باکتری تشکیل

موشی بررسی گردید

ساختار مجرایی میدهد که از طریق آن پروتئین Tirترشح

 .)al., 2011; Karimi et al., 2013در این مطالعه هدف

میشود .ترکیب اصلی در آسیب تخریبی  A/Eپروتئین

بررسی میزان تولید ساختار پروتئینی است که تنها دو

 EspAمیباشد EspA .یک عامل ایمونوژنیک است و

بخش از ساختار سه بخشی قبلی را شامل میشود .لذا در

تحقیقات آزمایشگاهی نشان داده است که آنتیبادی پلی-

این تحقیق با هدف ساخت سازه ژنی کوچکتر بخشی از

کلنال علیه این پروتئین باعث کاهش اتصال  EHECبه

ژنهای مربوط به دو پروتئین اینتیمین و  EspAکه

Dean-Nystrom et al.,

محصول پروتئینی آنها در کلونیزاسیون باکتری به سطح

 .)1998در نتیجه بهنظر میرسد که این پروتئینها

روده میزبان نقش اصلی را بر عهده دارند انتخاب شدند.

ناحیه همچنین کد کننده سیستم ترشحی تیپ ( III

 )Three Secretion System: TTSSو پروتئین

میزبان بهکار میرود .فعالیت اتصال سلولی

ناحیه میگردد (

سلولهای میزبان میگردد (

71

(Amani et al., 2010; Amani et
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نمود میتوان از کلونیزاسیون باکتری در مراحل اولیه ایجاد

کلونیزاسیون  E. coli O157:H7به کار روند.
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درصورتیکه بتوان با عملکرد اتصالی این پروتئینها مقابله

ایمونوژنیک جهت جلوگیری از فرایند اتصال و

] [ DOI: 10.29252/pgr.1.1.77

عهده دارند اینتیمین ( Tir ،)Intiminو  EspAمیباشند.

آنتیژنهای مناسبی بوده و میتوانند بهعنوان کاندیداهای

ساشورپور و همکاران

بیان فاکتورهای اصلی نوترکیب  EspA-Intiminاز باکتری ...

ساختار کایمریک نوترکیب واجد  120اسید آمینه انتهای

هضم آنزیمی پالسمید ،تخلیص محصول هضم آنزیمی،

کربوکسیلی  EspAو  272اسیدآمینه انتهای کربوکسیلی

الحاق قطعه هدف در ناقل ،تهیه سلولهای مستعد و

 intiminکه توسط توالی پپتیدی آبگریز ) (EAAAKکه

غربالگری کلونیها بر اساس روشهای معتبر و مرسوم

از برهمکنش بین دو پروتئین جلوگیری میکند به یکدیگر

آزمایشگاهی مولکولی انجام شد.

اتصال داده شدند طراحی گردید .ژن ساخته شده و ترادف

تکثیر ژن ( EIاینتیمین )EspA -از طریق واکنش

ژن مصنوعی بهدست آمده بر اساس کدونهای گیاه توتون

بهمنظور دستیابی به ژن کایمریک واجد دو ناحیه  ESPAو

بهینهسازی شد و در ناقل بیانی گیاهی  PBI121کلون و

 Intiminکه توسط لینکر به هم متصل شدهاند از ساختار

تحت پروموتر عمومی  CaMV35Sدر گیاه مدل توتون

سه قسمتی که از پیش توسط امانی و همکاران سنتز شده
بود ( )Amani et al., 2009و بخشهای  Intimin ،Tirو

espA

 ESPAرا شامل میشد استفاده گردید .بدین منظور

بهعنوان یک ایمونوژن خوراکی جهت استفاده در مدل

واکنش تکثیری  PCRانجام شد .بهمنظور جلوگیری از

حیوانی تولید گردید.

تداخل کانفورماسیون ،توالی کد کننده دو

پروتئین Intimin

مواد و روشها

و  ،EspAتوسط لینکر به هم متصل شدند و عملکرد آنها

سویه اشریشیاکلی  E. coli O157:H7از آزمایشگاه

با کمک بررسیهای بیوانفورماتیکی مورد پیشبینی قرار

رفرانس بیمارستان بوعلی تهران تهیه شد .سویههای

گرفت ( .)Amani et al., 2009جهت تکثیر قطعه ژن

 Invitrogenخریداری گردید .آگروباکتریوم تومیفاشینس،

این کار از نرمافزارهای  Oligoو  DNASISاستفاده شد.

سویه  LBA4404جهت انتقال ژن به سلولهای گیاهی

توالی آغازگر جلویی ( )Forwardبهصورت:

استفاده گردید .پالسمید ) pBI121(ClonTechبهعنوان

׳-TCTAGAGCCACCATGGCTGATATGAACG-3׳5
طراحی گردید که شامل جایگاه برش آنزیمی  XbaIو

گیاه استفاده شد .آنزیم  DNAپلیمراز  ،Taqآنزیمهای

همچنین توالی کزاک ( )Kozak sequenceبود که این

محدوداالثر  SacI ،XbaIو آنزیم  DNAلیگاز  T4از

توالی بهمنظور افزایش میزان بیان ژن دوقسمتی در

High Pure PCR

سیستمهای یوکاریوتی (گیاه) تعبیه گردید .آغازگر

یک ناقل بیان گیاهی و بهمنظور بیان قطعات کلون شده در

شرکت فرمنتاز تهیه شدند .کیت
 ،Product Purificationکیت

Tri pure-RNA Extraction

 Solutionو کیت  Plasmid Extractionاز شرکت
تهیه شد.

برگشتی ( )Reverseشامل توالی زیر بود:
-GAGCTCTCAAAGCTCATCCTTCTCAACACA׳5
׳AACAGCGTA-3
که در آن محل اثر آنزیم  SacIقرار گرفت .طراحی توالی

Roche

بذور تنباکو ( )Nicotiana tobbacumرقم

رقم از انستیتو تحقیقات تهیه و اصالح نهال و بذر کرج

پروتئین در شبکه آندوپالسمی سلول تعبیه شد .واکنش

تهیه گردید .هورمونهای مورد استفاده در محیط کشت

 PCRبا آنزیم ( Max Taq DNA polymeraseآلمان،

6-Benzylaminopurine:

 )Vivantisو با استفاده از آغازگرهای طراحی شده و

1-

بهکارگیری  10نانوگرم  DNAالگو (پالسمید حاوی ژن

Fluka

سه قسمتی) در حجم نهایی  21میکرولیتر و غلظت 2

(آلمان) تهیه شد .کلیه روشهای ساخت محیطهای کشت

میلیمول منیزیوم ( )Mg+انجام شد .برنامه واکنش برای

و آنتیبیوتیکها ،اندازهگیری غلظت  ،DNAتخلیص و

تکثیر قطعه مورد نظر بهشرح زیر انجام گرفت 2 :دقیقه

گیاه نظیر  -6بنزیل آمینو پورین
))6-BAP

و

-1

نفتالین

استیک

اسید

) )Naphthaleneacetic acid: 1-NAAاز شرکت

70
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 Samsunماده گیاهی این تحقیق را شامل میشود .این

اسیدآمینه  KDELدر آغازگر برگشتی بهمنظور جهتگیری

] [ DOR: 20.1001.1.23831367.1393.1.1.7.2

باکتریهای اشریشیاکلی سویه  DH5αاز شرکت

مورد نظر ،نیاز به تهیه آغازگرهای مناسب بود که برای

] [ Downloaded from journals.lu.ac.ir on 2022-08-09

بیان شد .پروتئین دو قسمتی ایمنیزا حاصل از قسمت-
هایی از دو ژن ( eaeکد کننده پروتئین اینتیمین) و

PCR

پژوهشهای ژنتیک گیاهی  /جلد  / 1شماره 1

واسرشتسازی اولیه در دمای  12درجه سانتیگراد؛ سپس
 30چرخه تکثیر (که هر چرخه شامل یک دقیقه دمای
واسرشتسازی در  12درجه سانتیگراد ،یک دقیقه دمای

شکل  -1طرح شماتیک از سازه ژنی حاوی  EspAو

اتصال (آغازگر) در  60درجه سانتیگراد و یک و نیم

Intimin
Figure 1. Schematic diagram of gene construct
contaning EspA and Intimin

دقیقه دمای گسترش (یا طویلسازی) در  72درجه
سانتیگراد)؛  20دقیقه دمای گسترش انتهایی در  72درجه

الـــحاق ژن برش خورده  EIبا وکتور برش خورده

سانتیگراد جهت اطمینان ایجاد  Aدر انتهای قطعات تولید
شد .تکثیر قطعه مورد نظر با آنزیم

 pBI121توسط آنزیم  T4لیگاز صورت گرفت .الحاق ژن

Max Taq DNA
´3

12درجه سانتیگراد و به مدت یک شب صورت پذیرفت.

دارای یک نوکلئوتید اضافه (اکثر موارد )Aباشد .کیفیت

محصول الحاق (پالسمید نوترکیب  )pBI121-EIو کنترل

محصول واکنش روی ژل آگارز  1درصد و پس از

واکنش با روش شوک حرارتی به سلولهای مستعد

رنگآمیزی با اتیدیومبروماید بررسی شد.

 E. coli DH5αترانسفورم گردید و در شرایط مناسب،

تهیه سازه ژنی :pBI121-EI

کلونیهای مورد نظر انتخاب شد .پس از اطمینان از

پس از اطمینان از تکثیر ژن دو قسمتی بر روی ژل آگارز،

مراحل اتصال به کمک روشهای آنالیز  PCRو روش

ژن مصنوعی به کمک کیت استخراج از روی ژل ،تخلیص

هضم آنزیمی ،پالسمید استخراج و به آگروباکتری منتقل

شد (شکل  .)1ژن تکثیر یافته که در نتیجه افزایش زمان

گردید.

طویلسازی انتهایی واجد انتهای  Aگردید در
ناقل( pTZ57R/Tآلمان )Fermentas ،که دارای انتهای

انتقال ژن به گیاه و باززایی آن

T

برای کشت گیاه توتون ،بذر ابتدا ضدعفونی و سپس

بود همسانهسازی شد .واکنش اتصال در مدت یک شب و

استریل و جهت کشت ،بهصورت فاصلهدار بر روی محیط

در دمای  10درجه سانتیگراد صورت پذیرفت .در مرحله

 MSو در شرایط نوری  1000لوکس و دمای  27درجه

E. coli DH5α

سانتیگراد در گلخانه قرار گرفتند .کشت شبانه از

از طریق شوک سرما گرما انتقال داده شد .بهمنظور

آگروباکتری تومیفاشینس نوترکیب  LB4404بهترتیب در

جداسازی کلنیهای صحیح حاوی ژن دو قسمتی از سایر

محیط  LBحاوی غلظتهای مناسب آنتیبیوتیکهای

کلنیهای ایجاد شده از محیط مککانگی آگار حاوی

کانامایسین و ریفامپیسین در دمای  27درجه سانتیگراد

آنتیبیوتیک آمپیسیلین استفاده گردید .از هضم آنزیمی

و 110 rpmروی شیکر انجام شد .سپس باکتریهای رشد

جهت جداسازی ژن دو قسمتی و تأیید نهایی کلنیهای

یافته در شرایط  2درجه سانتیگراد 2100 rpm ،و 7

مربوطه استفاده شد .همزمان ،ناقل  pBI121از درون

دقیقه سانتریفیوژ گردید .مایع فوقانی دور ریخته شد و به

باکتری اشریشیاکلی  DH5αبه روش لیز قلیایی استخراج

رسوب 1-10 ،میلیلیتر محلول  MSبدون قند و استریل

گردید و هضم آنزیمی آن ( )XbaI / SacIمطابق با روش

] [ DOR: 20.1001.1.23831367.1393.1.1.7.2

بعد ناقل حاوی ژن به درون سلول مستعد
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 .polymeraseموجب میگردد که قطعه در انتهای

مصنوعی و ناقل برش خورده در واکنش آنزیمی ،در دمای

اضافه گردید تا جذب نوری آن به  OD600 0.5برسد و

استاندارد و در دمای  37درجه سانتیگراد و به مدت 3

بهمدت  0/1ساعت بر روی شیکر قرار داده شد.

ژن گزارشگر بتا گلوکورونیداز ( )GUSبه وزن تقریبی 2

استریل منتقل و با پنس و قیچی استریل ،برگهای استریل

کیلو جفت باز از بدنه ناقل خارج شد و بدنه ناقل با

و جوان گیاه یک ماهه توتون به درون پتری دیگر وارد

استفاده از کیت استخراج از روی ژل آگارز تخلیص شد.

گردید .با تیغ اسکالپل ،برگ توتون را در عرض برش
71
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ساعت انجام شد .در این مرحله و با این هضم آنزیمی،

سوسپانسیون باکتری در زیر هود به درون یک پتری دیش

ساشورپور و همکاران

بیان فاکتورهای اصلی نوترکیب  EspA-Intiminاز باکتری ...

(ایجاد قطعات یک در یک سانتیمتر) و سپس این تکه

 )2007در نهایت پس از گلدهی بذر گیاه تراریخت

برگها به درون سوسپانسیون باکتری منتقل و پتری به

حاصل گردید.

مدت  10دقیقه با دست تکان داده شد .برگهای آلوده به

تأیید تراریختی گیاهان توتون از طریق

باکتری را بر روی کاغذ صافی استریل قرار داده تا محلول

استخراج  DNAژنومی از برگهای تراریخت و

اضافی برداشته شود و بالفاصله بر روی محیط همکشتی

غیرتراریخت با استفاده از روش بهینه شده استخراج ژنوم

( )co-cultureبا اگروباکتری MS ،بههمراه 2 mg / L

از گیاه ( )Qiagen plant mini kitانجام گرفت و غلظت

 BAPو  NAA 0/1 mg / Lمنتقل گردید به نحوی که

DNAهای ژنومی در  260 nmبه کمک اسپکتروفتومتر

سطح فوقانی برگهای بریده شده روی محیط کشت قرار

اندازهگیری شد .بهمنظور بررسی گیاهان تراریخت بر روی

گیرد و سپس در شرایط دمایی گلخانه و محیط تاریک

نمونههای  DNAبا استفاده از جفت آغازگرهای

(پیچیده در فویل) قرار داه شد 27 .ساعت بعد برگها به

تخصصی ارزیابی  PCRصورت گرفت .برنامه واکنش

همـــان صورت روی محیط  MSهورمون دار (حاوی

برای تکثیر قطعه مورد نظر مشابه همان شرایط واکنش

BAو  )NAAو گزینشگر حاوی غلظتهای 10 mg / L

قبلی  PCRدر ساخت سازه لحاظ گردید .جهت نمونههای

از آنتیبیوتیک کانامایسین و  200 mg / Lسفوتاکسیم

کنترل منفی از برگهای گیاهان تنباکو غیرتراریخت

منتقل گردید .از این پس ظرفهای پتری را در نور

استفاده شد .محصوالت  PCRبر روی ژل آگارز  1درصد

مناسب (حداقل  1000لوکس) و دمای  21درجه

الکتروفورز شده و پس از رنگآمیزی با اتیدیومبروماید

سانتیگراد و فتوپریود نوری16 ،ساعت روشنایی و 7

مورد ارزیابی قرار گرفت.

ساعت تاریکی ،در گلخانه نگهداری شد تا جوانهها از

تأیید بیان ژن مصنوعی ( )EIدر سطح رونویسی

کنارههای برگ پدیدار شوند .پس از جوانهزایی و رشد

در این مرحله  RNAکل از بافت برگهای جوان گیاه

جوانهها ،هر  7روز یک بار نمونهها بر روی محیط جدید

تراریخت تنباکو با استفاده از روش بهینه شده استخراج

با همان ترکیب قبلی منتقل شدند .پس از اینکه جوانهها به

 RNAاز گیاه (آلمان )Roche ،استخراج گردید.

RNA

حاوی کانامایسین با غلظت  71 mg / Lو سفوتاکسیم با

معکوس استفاده شد و با انجام  RT-PCRحضور

همان غلظت قبلی منتقل شد و پس از اینکه جوانهها

mRNAی  EIدر برگ گیاهان تراریخت معین گردید.

دارای تعداد برگ بیشتری شد و رشد نوساقهها به 3-2

محصول  RT-PCRبر روی ژل آگارز  1درصد بررسی و

mg /

پس از رنگآمیزی با اتیدیومبروماید مورد ارزیابی قرار

 100 Lمنتقل شدند .این روند فرصتی را به نوساقههای

گرفت .بهمنظور اطمینان از خالصسازی مناسب  RNAو

تراریخت میدهد تا به آرامی با غلظتهای باالتر

عدم آلودگی با  DNAژنومیک از تکثیر اختصاصی ژن

کانامایسین سازگار شوند و نوساقههای غیر تراریخت در

توبولین استفاده شد.

غلظت نهایی کانامایسین حذف خواهند شد .نوساقههای

بررسی بیان پروتئین  EIدر گیاه تراریخت با

سبز و رشد یافته به محیط ریشهزایی انتقال داده شد.

از گیاه تراریخت تنباکو ،بافت تازه برگ برداشت شد و

)L

پروتئین محلول تام آن استخراج شد .حدود یک گرم از

 (2 mg / IBAبههمراه آنتیبیوتیکهای کانامایسین و

بافت گیاهی در هاون چینی استریل در حضور نیتروژن

Kahrizi et al.,

مایع سائیده و به ویال منتقل شد .به محتویات لوله

محیط ریشهزایی را میتوان با اضافه کردن هورمون
سفوتاکسیم به  MSکامل بهدست آورد (

مقدار  1 mlاز بافر استخراج

72

ELISA

پروتئین–(200 mM Tris
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MS

تخلیص شده بهعنوان الگو برای آنزیم ترانسکریپتاز

سانتیمتر رسید آنها به محیط با غلظت کانامایسین
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EI
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مرحله  2-6برگی رسید؛ ابتدا آنها را به محیط

PCR

پژوهشهای ژنتیک گیاهی  /جلد  / 1شماره 1

بهمنظور هضم آنزیمی ناقل  pBI121و قطعه وارد شونده،

HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 400 mM sucrose, 10
mM EDTA, 14 mM, 2-mercaptoethanol, 1 mM

ناقل  PBI121و ناقل نوترکیب  pTZ57R/Tحاوی سازه

) PMSF, 0.05% Tween-20اضافه و سپس ورتکس و

ژنی با دو آنزیم  XbaIو  SacIهضم و قطعات مورد نظر

در  13000 rpmبهمدت  20دقیقه سانتریفیوژ انجام گردید.

از روی ژل تخلیص شد .پروموتر عمومی

محلول رویی جدا و غلظت پروتئین تام بهدست آمده با

جهت بیان در کل ساختار گیاه میباشد که در ناقل

روش برادفورد مورد سنجش پروتئین قرار گرفت.

 pBI121وجود دارد .با استفاده از قطعه  EIتخلیص شده

جهت واکنش  ELISAمیزان  10میکروگرم از پروتئین تام

و ناقل  pBI121برش خورده واکنش اتصال انجام گرفت.

گیاه تراریخت در پلیت  ELISAبارگیری شد سپس با

سپس پالسمیدهای نوترکیب به درون سلول مستعد

استفاده از آنتیبادی اختصاصی که از پیش توسط امانی و

 coli DH5αانتقال داده شد و غربالگری اولیه بر روی

همکاران علیه ساختار کایمریک سه قسمتی تهیه شده بود

محیط جامد حاوی کانامایسین صورت گرفت .جهت

( )Amani et al., 2010واکنش  ELISAانجام گرفت.

تأیید کلونهای رشد کرده روی محیط انتخابی از دو

میزان  ODبهدست آمده در نمودار استاندارد قرار داده شد

روش  PCRبا آغازگرهای اختصاصی و هضم آنزیمی دو

و بر اساس آن میزان غلظت پروتئین نوترکیب  ITتولید

سر ژن استفاده شد .نتایج  PCRو هضم آنزیمی در شکل

شده در گیاه محاسبه گردید .این آزمایش سه بار تکرار

 3به آمده است .حضور سازه ژنی در اگروباکتری

گردید .در این روش به کمک مقادیر مشخص از پروتئین

نوترکیب که بر روی محیط حاوی کانامایسین رشد کرده

E.

بودند از طریق واکنش  PCRتائید گردید (شکل .)2

E. coli

( )rEITو میزان جذب نوری آن در االیزای غیرمستقیم،

تجزیه و تحلیل مولکولی گیاه تراریخت

یک نمودار استاندارد رسم گردید و برمبنای آن و بر

بهمنظور بررسی مولکولی گیاهان تراریخت بهدست آمده،

اساس میزان جذب نوری فیوژن پروتئین  EITدر االیزای

 DNAژنومی استخـراج گــردید و با استفاده از

نیمه کمی ،میزان حضور فیوژن پروتئین  EIدر پروتئین

آغازگرهای اختصاصی ژن  eiواکنش  PCRانجام شد.

محلول تام گیاه تراریخت محاسبه میگردد .با رسم نمودار

محصول  PCRانجام شده قطعهای به اندازه تقریبی

استاندارد  ،rEITنسبت به تعیین میزان پروتئین کایمریک

 1300بود که در شکل  1نشان داده شده است .بهمنظور

 EIدر پروتئین محلول تام گیاه اقدام گردید .الزم به ذکر

بررسی رونوشت حاصل از ژن وارد شده به گیاهان با

است گیاه غیرتراریخت بهعنوان شاهد منفی و پروتئین

استفاده از  RNAتام استخراج شده در 1نمونه از گیاهان

نوترکیب تخلیص شده از باکتری  E. coliبهعنوان کنترل

تراریخت که وجود سازه ژنی نوترکیب در آنها به روش

مثبت واکنش استفاده شد (.)Amani et al., 2010

 PCRبه اثبات رسید و یک نمونه گیاه غیرتراریخت با

نتایج و بحث

بهکارگیری آغازگرهای اختصاصی سازهی ژنی ،واکنش

کایمریک دوقسمتی  EIحاصل گردید که نتیجه آن بر

 1312 bpمشاهده گردید .جهت اندازهگیری میزان پروتئین

روی ژل آگارز در شکل شماره  2بخش  Aنمایش داده

محلول بهصورت کمی ،از روش برادفورد استفاده شد و

TA

در چاهکهای الیزا حدود  10میکروگرم از پروتئین

( )pTZ57R/Tبه کمک آنزیمهای محدوداالثر تأیید گردید

استخراج شده ) (TSPتثبیت شد .حضور پروتئین با

که نتیجه حاصل در شکل  1بخش  Bآورده شده است.

استفاده از آنتیبادی بهدست آمده از موشهای ایمن مورد

شده است .همچنین همسانهسازی ژن مورد در ناقل
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طی واکنش  ،PCRاز ساختار سه قسمتی  ،EITساختار

میرفت ،در محصول  RT-PCRگیاه تراریخت باند حدود
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همسانهسازی و

bp

 RT-PCRانجام شد (شکل  .)6همانطور که انتظار

pBI121

] [ Downloaded from journals.lu.ac.ir on 2022-08-09

خالص  EITنوترکیب تولید شده در باکتری

CaMV35S
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...  از باکتریEspA-Intimin بیان فاکتورهای اصلی نوترکیب

B

A

 محصول:2  ستون،) جفت باز100( DNA  نشانگر اندازه:1  با ترجیح کدون گیاهی؛ ستونEI ) تکثیر ژن مصنوعیA -2 شکل

[ DOI: 10.29252/pgr.1.1.77 ]
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pTZ57R/T

 با استفاده از روش هضم آنزیمی بر روی چند کلونی مختلف از،) تأیید کلونینگ ژن مورد نظرB ؛EI تکثیر ژن

 حاوی قطعاتpTZ57R/T  پالسمید:2  و3 ،2  جفت بازی) ستون100( DNA  نشانگر اندازه:1 ؛ ستونEI نوترکیب حاوی ژن
SacI

 وXbaI  برش خورده با آنزیمهایEI کایمریک دو قسمتی

Figure 2. A) A synthetic gene amplification of EI with plant codon preference; Column 1: 100 bp DNA Ladder,
Column 2: EI gene amplification products. B) Cloning confirmation of the gene of interest, using enzymatic
digestion on several different colonies of pTZ57R / T plasmid containing the EI gene Column 1: 100 bp DNA
Ladder, Column 2, 3 and 4: pTZ57R / T plasmid containing the chimeric fragments with enzymes XbaI and SacI
cutting EI bipartite

A

B

 بر روی ژلpBI121  در ناقلei  از کلونهای حاوی قطعه دوگانه دو قسمتیPCR ) الگوی الکتروفورز محصولA -3 شکل
 تجزیه و تحلیل کلونهای:6-3  ستونهای، کنترل منفی واکنش:2  ستون،DNA  نشانگر اندازه:1 آگارز یک درصد؛ ستون
 نوترکیب حاوی قطعه دوگانه دو قسمتیpBI121 ) الگوی الکتروفورز محصول هضم آنزیمیB حاوی قطعه دوگانه مورد نظر؛
pBI121 پالسمید

:2-2  و ستونهایDNA  نشانگر اندازه:1  بر روی ژل آگارز یک درصد؛ ستونSacI  وXbaI  با دو آنزیمei
SacI  وXbaI

 برش خورده با آنزیمهایei حاوی قطعه دوگانه دو قسمتی

Figure 3. A) The electrophoresis pattern of the PCR product from clones that containing EI binary fragments in
pBI121 vector on a 1% agarose gel; Column 1: DNA size marker, Column 2: negative control reaction, columns
3-6: Analysis of the clones containing double desired fragment, B) The electrophoresis pattern of pBI121
recombinant digestion containing the EI double fragments whit two enzymes XbaI and SacI on a 1% agarose gel;
column 1: DNA size marker and columns 2-4: pBI121 plasmid containing double piece fragment digested with
XbaI/SacI enzyme
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1  شماره/ 1  جلد/ پژوهشهای ژنتیک گیاهی

 نشانگر وزن:1 ؛ ستونPCR  ) در اگروباکتری با روشei  نوترکیب (حاوی سازه ژنیpBI121  تأیید حضور ناقل-2 شکل
 کنترل مثبت:3  ستون،) کنترل منفی (اگروباکتریوم تراریخت نشده:2  ستون،Mix (Fermentas)  جفت بازی100 مولکولی
pBI 121+ei حاوی

 دو کلونی از اگروباکتری های:1  و2  حاوی قطعات مورد نظر) و ستونpTZ57R/T (پالسمید

Figure 4. Confirmation of present the recombinant pBI121vector (containing ei gene construct) in agrobacterium
by PCR; Column 1: molecular 100 bp marker Mix (Fermentas), column 2: negative control (non-transgenic
Agrobacterium), Column 3: positive control (pTZ57R / T plasmid containing the target fragments) and columns
4 and 5: two colonies of agrobacterium containing pBI121 + ei

ei

 ژنومی استخراج شده از گیاهان تراریخت با استفاده از آغازگرهای اختصاصی ژنDNA  بر رویPCR  آزمون-1 شکل

 واجد ژن مورد نظر میباشند ستون10و1،2،1،6 ستونهای، های گیاهان تراریختDNA  ازPCR  محصول:10  تا1 ستون
 با استفاده ازPCR  محصول:C+  ستون،) ژنومی از گیاه غیرتراریخت (کنترل منفیDNA  با استفاده ازPCR  محصول:WT
Mix (Fermentas)

 نشانگر وزن مولکولی:M  ستون،)پالسمید نوترکیب (کنترل مثبت

Figure 5. PCR test on genomic DNA extracted from transgenic plants using specific primers ei gene; column 1
and 10: PCR products from DNA of transgenic plants, columns 1, 2, 5, 6 and 10: containing target gene, WT
column: PCR products from genomic DNA extracted from non-transgenic (negative control), C + column: PCR
product using recombinant plasmid (positive control), column M: Molecular weight markers mix (Fermentas)
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...  از باکتریEspA-Intimin بیان فاکتورهای اصلی نوترکیب

 با پرایمرهای اختصاصی رویei  گیاهان تنباکوی تراریخت حاوی قطعه دو قسمتیRT-PCR  الکتروفورز محصول-6 شکل
 محصول:C+  ستون،(T5  تاT1  از گیاه تنباکوی تراریخت (بهترتیب گیاهانRT -PCR  محصول:1  تا1 ؛ ستون%1 ژل آگارز
:M  ستون،) از گیاه غیرتراریخت (کنترل منفیRT -PCR  محصول:WT  ستون،) از پالسمید نوترکیب (کنترل مثبتPCR
Fermentas

 جفت بازی100 نشانگر وزن مولکولی

OD 492 nm

Figure 6. Electrophoresis of RT-PCR product containing transgenic tobacco plants with specific primers
containing two-part of ei on a 1% agarose gel. column 1 to 5: RT -PCR product of transgenic tobacco plants
(Respectively T1- T5plants), column C +: PCR product of recombinant plasmid (positive control), WT column:
RT -PCR product non-transgenic (negative control), M column: Molecular weight markers mix ( 100 bp
Fermentas)

594 nm جذب نوری در طولموج

[ DOR: 20.1001.1.23831367.1393.1.1.7.2 ]
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Recombinant EIT (ng)
مقدار پروتئین نوترکیب

 مقدار پروتئینx  و محور211 nm  جذب نوری در طولموجy  محور، در این نمودار. نمودار استاندارد االیزا-7 شکل
[ DOI: 10.29252/pgr.1.1.77 ]

 این نمودار مبنای محاسبه برای غلظت محلولهای پروتئینی. بهکار رفته در اندازهگیری برحسب نانوگرم استEIT نوترکیب
گیاه قرار گرفته است
Figure 7. ELISA standard curve. In this diagram, y axis defines the amount of light absorption in the wavelength
of nm 495 and x axis defines the amount of recombinant proteins EIT (ng). This chart was used for calculation of
the concentration of plant protein
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پژوهشهای ژنتیک گیاهی  /جلد  / 1شماره 1

)Expression level (% of TSP

سطح بیان (درصد پروتیین کل)

شکل  -7تعیین میزان پروتئین نوترکیب در برگ گیاه تراریخت تنباکو به روش  .ELISAستون  T1تا  T5بهترتیب شامل
گیاهان  T4 ،T3 ،T2 ،T1و  T5میباشند
Figure 8. Determination the amount of recombinant protein in transgenic tobacco leaves by ELISA.
Column T1 to T5, including T1, T2, T3, T4 and T5 plants, respectively

در بهترین حالت میزان  0/1درصد از کل پروتئینهای

تجربی نیز مورد آزمـایش قـرار گرفتـه ،امـا تـاکنون یـک

برگ متعلق به پروتئین نوترکیب EIاست .قابل توجه است

واکسن مؤثر برای پیشگیری یا کنترل این بـاکتری طراحـی

که میزان بیان پروتئین نوترکیب در گیاهان تراریخت

و روانه بازار نشده است .این باکتریهـا از مکانیسـمهـای

تنباکو در محدوده  0/02تا  0/1درصد بود (شکل .)7

پیچیده ای برای ایجاد بیماری استفاده میکنند .عمـده ایـن

طبق محاسبات انجام شده و بر مبنای نمودار برادفورد،

مکانیسم ها ،شامل استفاده از چنـد پـروتئین اسـت کـه در

میزان پروتئین نوترکیب بهدست آمده از یک گرم وزن

زمان و مکان مختلف در سطح باکتری یـا حتـی در سـطح

برگ گیاه تنباکو الین  (T5) 1برابر  1میکروگرم بود.

سلول میزبان قرار مـیگیرنـد ( .)Stevens et al., 2002در

بـــاکتری بیمـــاریزای اشریشـــیاکلـــی انتروهموراژیـــک

خصوص طراحی واکسن علیه این باکتری نیز بهرهبـرداری

 O157:H7میتواند به طور مستقیم از طریـق آب و غـذای

از روش فنـــاوری پـــروتئینهـــای نوترکیـــب و تولیـــد

آلوده یا بهصورت غیرمسـتقیم از طریـق دفـع بـاکتری بـه

آنتیژنهای نوترکیب و مـؤثر ضـروری بـهنظـر مـیرسـد

McNeilly et al.,

( .)Amani et al., 2010طبق بررسیهـای انجـام شـده در

 )2010bبا توجه به بروز مقاومت آنتیبیـوتیکی و اهمیـت

این زمینه مشـخص شـده بـود کـه پـروتئینهـای سیسـتم

پیشگیری از بروز بیماری لزوم ایجـاد یـک واکسـن مـؤثر

ترشحی تیپ  )TTSS( IIIو یک پـروتئین داخـل غشـایی

علیــه ایــن بیمــاری مــورد توجــه اســت .از آنجــا کــه

(اینتیمــین) در چســبیدن و اتصــال بــاکتری  EHECبــه

پروتئینهای  Tir ،EspE ،EspB ،EspAو اینتیمـین نقـش

سلولهای روده میزبـان نقـش مهمـی را بـر عهـده دارنـد

اساســـی در اتصـــال و کلونیزاســـیون بـــاکتری دارنـــد و

(.)Dziva et al., 2004; Van Diemen et al., 2005

جلوگیری از اتصـال بـاکتری مـی توانـد از بـروز بیمـاری

مطالعات بیشتر بر روی پـروتئین داخـل غشـایی اینتیمـین

جلوگیری کند ،این پروتئینها بهعنوان کاندیـدهای خـوبی

نشان داد که تحریک سیستم ایمنی علیه این جزء میتوانـد

محیط ،منجربه عفونت انسـانی گـردد (
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این آزمون با نمودار استاندارد الیزا (شکل  )7دیده شده که

واکسن علیه  EHEC O157:H7طراحی شده و بهصـورت

] [ DOI: 10.29252/pgr.1.1.77

ارزیابی قرار گرفت .با مقایسه ODهای بهدست آمده در

برای ایجاد واکسن شناخته شدهاند .اگرچه تاکنون چنـدین

] [ Downloaded from journals.lu.ac.ir on 2022-08-09

Transgenic tobacco line
الین های تراریخت تنباکو

ساشورپور و همکاران

بیان فاکتورهای اصلی نوترکیب  EspA-Intiminاز باکتری ...

جدی نماید .آزمایشهای انجـام شـده توسـط کـارولهو و

نگردد .در این صورت مـیتـوان از انتقـال یـک مولکـول

همکـاران ) (Carvalho et al., 2005نشـان داد کـه نقـش

اصلی دیگر که بهعنوان گیرنـده اینتیمـین (یعنـی پـروتئین

اصلی در ایمنیزایی مربوط به انتهای کربوکسـیل اینتیمـین

 (Tirعمل میکند نیز جلوگیری بهعمـل آورد .بـا در نظـر

است .پروتئین دیگری که در مطالعـات ایمنـیزایـی علیـه

گرفتن این شرایط شاید بتوان با حذف توالی ژنی سـازنده

 EHEC O157:H7مــورد توجــه قــرار گرفــت ،پــروتئین

پــروتئین  ،Tirاز ســاختار ســه قســمتی  Intimin ،Tirو

 EspAاست .این پروتئین بهصورت پلیمریزه قادر به ایجاد

 ،EspAپروتئین کـایمریکی تولیـد نمـود کـه تنهـا حـاوی

کانال (پیلی) است کـه وظیفـه آن رسـاندن پـروتئینهـای

بخشهای ایمونوژن  EspAو  Intiminباشد .این امر بدین

خاص از داخل سلول باکتری به داخل سلول میزبان است.

لحاظ حائز اهمیت میباشد که ایجاد این سازه ژنی کوتـاه

مطالعات صورت گرفته روی این پروتئین نشـان مـیدهـد

راحتتر صورت گرفته و بیان پروتئین مورد نظر در سلول

که برای پلیمریزه شدن ،الزم است که بخش انتهای آمینـی

میزبان با مشکل کمتری مواجه خواهد شـد .هـمچنـین بـا

با یکدیگر میانکنش داشته و عمالً بخشی از مولکـول کـه

کاهش حجم پروتئین میتوان عـوارض جـانبی حاصـل از

در بیرون ایـن سـاختار قـرار مـیگیـرد ،شـامل اسـیدهای

تجویز آن را در بدن موجود زنده کـاهش داد .سـاختار دو

آمینهایی است که در انتهـای کربوکسـیل قـرار گرفتـهانـد.

قسمتی  EspA;Intiminدر یک بررسی که توسط صدیقیان

مطالعات ایمونولـوژیکی و آنالیزهـای بیوانفورماتیـک نیـز

و همکــاران ( )Sedighianrad et al;., 2013صــورت

نشان میدهد که در ناحیه انتهای کربوکسـیلی ،تجمعـی از

گرفــت ،در بــاکتری  E. coliبیــان گردیــد و از لحــاظ

اپیتوپهای مربوط به تحریـک سیسـتم ایمنـی هومـورال

ایمنی زایـی در حیـوان مـدل موشـی مـورد ارزیـابی قـرار

قرار گرفتهاند ( .)Amani et al., 2009در یک مطالعه تأثیر

گرفت .ایـن مطالعـه نشـان داد کـه درمـان بـا آنتـیسـرم

واکســن خــوراکی حــاوی  EspB ،EspAو اینتیمــین بــر

کایمریک ایجاد شـده در مـوش از رشـد بـاکتری

کاهش میزان ریـزش اشریشـیاکلـی  O157:H7در مـدفوع

 O157:H7جلوگیری نمیکند اما بهطور مؤثر از چسبندگی

گوسـفند بررسـی شـد ( .)Yekta et al., 2011تحقیقـات

و اتصال این باکتری ممانعت بهعمل میآورد .همچنین این

انجام شده در ایران نشان مـیدهـد کـه مـیتـوان بـا بیـان

نتایج نشان داد که ایـن پـروتئین دو جزئـی یـک ترکیـب

Tir

ایمنوژن مناسب بوده و با ایمنسازی از طریق این پروتئین

در گیاهان تراریخت ،ایمنسازی حیوانات مدل را از طریق

بهصورت مـؤثری از کلـونیزه شـده  EHEC O157:H7بـر

خوراکی انجام داد و سبب تحریک ایمنی هومورال ()IgG

روی سطح روده جلوگیری بهعمـل مـیآیـد .در پـژوهش

Amani et al.,

حاضر با کمک اطالعات بهدست آمده از تحقیقـات انجـام

 .)2011نتایج کارهای پیشین کارایی پروتئین کایمریک سه

شده قبلی ،سـاختار دو قسـمتی  EspA;Intiminبـهعنـوان

قسمتی  ، EspAاینتیمین و  Tirدر القای ایمنی همـورال و

کاندیدای مناسـب جهـت سـاخت ایمونـوژن مـؤثر علیـه

مخــاطی را در حیــوان مــدل و از طریــق خــوراکی نشــان

 EHECانتخاب گردید .این تحقیق به لحاظ بیـان سـاختار

میدهد ( .)Karimi et al., 2013بهنظر میرسد که اگـر از

کایمریک مورد نظر در گیـاه بـهمنظـور دسـتیابی بـه یـک

نظر ایمونولوژیک بتوان مانع از عملکرد صحیح  EspAشد

ایمونوژن با کـاربرد خـوراکی و در سیسـتم گیـاهی حـائز

(بهویژه در مراحل سرهم شدن ،تشکیل کانـال) ،مـیتـوان

اهمیت مـیباشـد .در صـورت انجـام مراحـل تکمیلـی و

انتظار داشت که انتقـال  EspBو  EspDبـهعنـوان دو زیـر

ایمنــیزایــی ایــن پــروتئین از طریــق خــوراکی مــیتــوان

واحد اصلی در سیستم ترشـحی تیـپ  IIIنیـز بـا مشـکل

مقایسهای کامل بین اجزاء مختلف این پروتئین کایمریـک

و مخــاطی ( )IgAموجــود هــدف شــد (

] [ DOI: 10.29252/pgr.1.1.77
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قسمتهای ایمنوژن پـروتئینهـای  ،EspAاینتیمـین و
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در اتصال و متعاقب آن بیماریزایی باکتری ایجاد اخـتالل

مواجه شده و عمالً منفذی در داخل غشـاء میزبـان تولیـد

پژوهشهای ژنتیک گیاهی  /جلد  / 1شماره 1

در مـدل حیـوانی انجــام داد .قطعـات انتخـابشــده از دو

گیاهی بهعنوان میکروکپسولهای محافظتی عمل میکنند و

پروتئین  EspAو اینتیمین شامل بخشهای نسبتاً بزرگی از

میتواننـد آنتـیژنهـایی بـا عملکـرد واکسـن را پـیش از

پروتئینهای یادشده میباشد و کنار هم قـرار گـرفتن ایـن

رسیدن به بافتهای هدف ،از تجزیه در دسـتگاه گـوارش

دومینها در ژن مصنوعی میتواند سبب تداخل سـاختاری

حفظ کنند .برای افزایش بیان پروتئین مورد نظر در سیستم

در آنها گردد .جهت جداسازی دو دومین انتخـاب شـده،

گیاهی ،تمهیدات مختلفی در نظر گرفته شد :از آنجـا کـه

یک تـرادف تکـراری شـامل اسـید آمینـه هـای

ژنهــای بــا منشــأ پروکــاریوتی غنــی از تــوالیهــای

EAAAK

AT

مذکور ،طول مناسب این رابط و توانائی در ایجاد سـاختار

گرفت کدونهای مناسب برای بیان سازه ژنی سه قسـمتی

دوم منظم مدنظر قرار گرفت .تغییر طول رابط پپتیـدی بـر

 EspA;Intimin;Tirدر سیســتم گیــاهی بــا حفــظ تــوالی

روی پایداری پروتئینهای متصل شونده ،میزان و سـرعت

اسیدهای آمینه پیشـنهاد شـد .بـرای ایـن منظـور کـدهای

فولدینگ و جهتگیریهای دومینها نسبت بـه هـم تـأثیر

اسیدآمینه در گیاه تنباکو با کدهای موجود در سـاختارهای

میگذارد .ترادف تکراری انتخاب شده ،به سبب داشتن پل

مورد نظر مقایسه شد و کدهایی که در گیاه تنباکو بیشترین

نمکی که توسط تکـرار اسـید گلوتامیـک و لیـزین ایجـاد

بیـان را دارا بودنــد انتخــاب گردیـد و جــایگزین کــدهای

میشود میتواند ساختار هلـیکس پایـداری را ایجـاد کنـد

موجــود در تــرادف ژن مصــنوعی شــد .ایــن بهینــهســازی

زیــرا بخــشهــای آبدوســت ایــن اســیدهای آمینــه در

بــههمــراه کــاهش نوکلئوتیــدیهــای  ATو افــزایش

حاللهای قطبی (محیط داخل سلولی) به حالت گسـترش

نوکلئوتیدیهای  GCو عدم حضـور جایگـاه بـرش بـرای

یافته درآمـده و ایـن امـر موجـب دور شـدن بخـشهـای

آنزیمهای  XbaIو  SacIدر این سازه ژنـی بـود .از مـوارد

مختلــف از یکــدیگر و کــاهش بــرهمکــنش پــروتئینهــا

دیگر مورد توجه ،وجود نوکلئوتید  Gپس از کـدون آغـاز

میگردد .انتخاب یک میزبان مناسب برای بیان و تولید این

در گیاه (در موقعیت  )+2و نوکلئوتید ( Cدر موقعیت )+1

پروتئین کایمر ،مسئله دیگـری اسـت کـه در ایـن تحقیـق

میباشد که موجب افـزایش ده برابـری بیـان پـروتئین در

مــورد توجــه قــرار گرفــت .گیاهــان تراریخــت بــهعنــوان

مرحله ترجمه میگردد کـه حضـور اسـیدآمینه آالنـین در

بیوراکتور برای تولید مواد آنتیژنـی ،توانـایی عرضـه ایـن

ابتدای پـروتئین  EspAبـا کـدون  G ،GCTمـورد نظـر را

موکولهای ایمنیزا را به دستگاه گوارش (محـل عفونـت)

تأمین میکند .وجود توالی کزاک در ابتدای سازه ژنی نیـز

دارند و میتواننـد پاسـخهـای سیسـتم ایمنـی مخـاطی و

از دیگر عوامل دقت در شروع و افزایشدهنده بیان ژن در

سیستمیک را تحریک نمایند .عالوه بر آن ،گیاهان قادر بـه

سیستمهای یوکاریوت محسوب مـی شـود .هـمچنـین بـه

تولیــد فــرآوردههــایی مــیباشــند کــه فاقــد آلــودگی بــه

انتهای کربوکسیل پروتئین ،توالی  KDELاضافه شد تا این

پاتوژنهای انسانی است .همچنین گیاهان دارای امکانـات

پروتئین را پس از تولید بـه سـمت شـبکه اندوپالسـمیک

سلول یوکاریوتی برای پردازش پس از ترجمه پروتئین هـا

) (ERهدایت کند .در  ،ERاوالً پروتئین دوقسمتی ساختار

(نظیــر افــزودنل مولکــولهــای قنــدی و  foldingمناســب)

مناسب را به خود مـیگیـرد و ثانیـاً از گزنـد پروتئازهـای

میباشند .در ضمن هزینه تولید پروتئین های نوترکیـب در

سیتوپالسمی در امان میماند و از این طریق موجب تثبیت

گیاهان تراریخته کمتر از هزینه تولید آنها در سـلولهـای

پروتئین و باال بردن راندمان بیان مـیشـود (

پروکاریوتی نظیر بـاکتری  E. coliمـیباشـد .سـلولهـای

.)2004; Moravec et al., 2007
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انتخـاب گردیـد ( )Arai et al., 2001در انتخـاب تـرادف

توسط امانی و همکـاران ( )Amani et al., 2010صـورت

] [ DOR: 20.1001.1.23831367.1393.1.1.7.2

چهار ترادف تکراری بهعنوان رابط پلیپپتیدی حد واسـط

یوکاریوتی مناسب نیستند .در مطالعات بیوانفورماتیکی کـه

] [ DOI: 10.29252/pgr.1.1.77

(اسیدآمینه اسید گلوتامیـک ،آالنـین و لیـزین) بـهصـورت

میباشند لـذا کـدونهـای آن هـا جهـت بیـان در سیسـتم

بیان فاکتورهای اصلی نوترکیب  EspA-Intiminاز باکتری ...

نتایج این مطالعه نشان داد که میزان بیان پروتئین کایمر

ساشورپور و همکاران

منشأ باکتریایی دارد ،به تنهایی در گیاه تراریخت توتون

نوترکیب  EIکمتر از مقادیر گزارش شدهی قبلی میباشد

بین  0/01 - 0/2درصد پروتئین محلول تام گزارش شده

که این مسئله میتواند به احتمال ناشی از اثرات موضعی

است ( .)Kang et al., 2004از این منظر ،میزان بیان

مکان الحاق یا تعداد نسخههای انتقالی باشد .اهمیت میزان

پروتئین کایمریک کاندیدای واکسن در برگ توتون باال

بیان باالتر از آنجا ناشی میشود که مقادیر مناسب آنتیژن

بوده است .در تحقیق صورت یافته توسط امانی و

را میتوان در حداقل حجم برگ جهت استفاده ایمنیزای

همکاران میزان بیان پروتئین نوترکیب در گیاهان تراریخت

از طریق خوراکی تأمین نمود .نتایج بهدست آمده در

کلزا از  0/2تا  0/33درصد متغیر بود ،در حالی که در

تحقیقات مختلف نشان داده است که گیاه توتون برای بیان

گیاهان تراریخت تنباکو از  0/1تا  0/3درصد بود .میزان

تهیهی واکسن خوراکی ،تنها بهعنوان یک مدل قابل

پروتئین تام بذر کلزا بیست برابر بیشتر از میزان پروتئین

بررسی است و استفاده از گیاهان دیگر که ارزش غذایی و

تام در برگ گیاه تنباکو میباشد ( .)Amani et al., 2011با

مطلوبیت خوراکی بهتری دارند میتواند نتایج بهتری

توجه به این نکته میزان پروتئین نوترکیب بهدست آمده از

داشته باشد .همچنین استفاده از دیگر بافتهای خوراکی،

یک گرم بذر کلزا  60میکروگرم بود در حالی که از یک

نظیر دانه و بذر یا میوه نیز برای تهیهی واکسن خوراکی را

گرم وزن برگ گیاه تنباکو برابر  3میکروگرم بود .مطالعات

میتوان بهعنوان یک راهکار مناسب در نظر داشت

( Lal et

دیگری که توسط  Rossiو همکاران ،در زمینه بیان

 .)al., 2007; Yekta et al., 2011بررسی ایمنیزایی

آنتیژنهای باکتری  E. coliدر گیاه توتون صورت یافته

پروتئینهایی که در برگ تولید شدهاند وجود دارد.

است نشان میدهد که با انتخاب پیشبرندههای ویژه بذر

بهعبارت دیگر میتوان با آمادهسازی برگهای توتون

میتوان بیان ژن وارد شده را تا میزان  3درصد از کل

(نظــــیر خشــــک کردن و تـــرکیب با مـــواد خنثی

پروتئین بذر افزایش داد ( .)Rossi et al., 2013همچنین

و حجم دهنده نظیر آرد) به بررسی ایمنیزایی این

در تحقیق دیگر گروه میزان بیان پروتئین حاصل از سازه

پروتئینهای نوترکیب نیز پرداخت .آزمایشهای تکمیلی

ژنی دوقسمتی  ITدر گیاه توتون بررسی شد که در آن

در خصوص انتقال گیاهان تراریخت به شرایط گلخانهای

میزان  0/2درصد از کل پروتئینهای برگ متعلق به

نشان داد که بیان پروتئین دو قسمتی در گیاه ،تأثیر

پروتئین نوترکیب  ITبود .در مطالعهای که در گروه توسط

محسوسی بر میزان رشد و نمو گیاه مشاهده نگردید و

غیاثی و همکاران صورت یافت ،میزان بیان یک آنتیژن

گیاه تراریخت واجد ژن کایمریک مراحل رشد و بذر

گلیکوپروتئینی در برگهای گیاه توتون در حدود 0/3

دهی را مشابه با گیاهان غیرتراریخت طی نمود .فرضیه ما

درصد از کل پروتئین برگ گزارش گردید .بهینهسازی

این است که در صورتی که بتوان پروتئین بیانشده مورد

کدونها بر مبنای گیاه توتون و بهکارگیری ترادفهای

نظر را بهصورت خوراکی مصرف نمود پاسخ ایمنی ایجاد

تنظیمی میتوانند میزان بیان پروتئین نوترکیب را افزایش

خواهد شد .بهعبارت دیگر ایمنیزایی این ترکیب

دهند .عالوه بر این تعداد نسخههای وارد شده به گیاه و

کایمریک از طریق تزریقی اثبات شده و انتظار میرود نوع

اثرات مکان الحاق ژن در ژنوم ( )positional effectبر

خوراکی نیز موجب تحریک پاسخ ایمنی شده و در نهایت

میزان بیان پروتئین اثر دارد .با توجه به بهینه شدن کدونها

در محافظت و پیشگیری میزبان در برابر چالش با

بر مبنای گیاه توتون و بهکارگیری ترادفهای تنظیمی،

میکروارگانیسم بیماریزا نقش بسزایی داشته باشد.
10
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میرسد .در مطالعات مشابه میزان بیان پروتئین  LTBکه

نتایج بهدست آمده در تحقیقات پیشین ،بیان پروتئین

] [ DOR: 20.1001.1.23831367.1393.1.1.7.2

در گیاه توتون به  0/1درصد پروتئین تام محلول در برگ

 EIدر برگ گیاه توتون مناسب میباشد؛ اما با توجه به

] [ DOI: 10.29252/pgr.1.1.77

EI

همانگونه که انتظار میرفت میزان بیان پروتئین دوگانهی

1  شماره/ 1  جلد/ پژوهشهای ژنتیک گیاهی
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Abstract
One of the important pathogens which cause hemorrhagic colitis and hemolytic uremic syndrome in
humans is enterohemorrhagic Escherichia coli (EHEC) O157:H7. Cattle are the most important
reservoir of this bacterium. EspA and Intimin are two protein factors for bacteria colonization on
intestinal epithelium and cause attaching/effacing lesion. The LEE pathogenicity islands code these
proteins. EspA is part of type III secretion systems which delivers Tir to the host cell and integrate to
membrane. Intimin encoded by eae gene and fused to Tir. In this research we supposed that chimeric
recombinant form of EI gene containing EspA and Intimin were fused with a linker as an edible
candidate vaccine would reduce colonization of E. coli O157:H7 in animal model. We constructed a
synthetic gene EspA (E120) and intimin (Int282) fused by (EAAAK)4 sequence. The synthetic gene (EI)
was codon optimized and subcloned into plant expression vector (PBI121) under CaMV35S promoter
and then transferred to tobacco plant by agrobacterium mediated protocol. The presence of inserted
gene in plant genome was documented by PCR and RT-PCR methods. The amount of EI protein in
transgenic tobacco leaves were estimated 0.1% of the total soluble protein (TSP) by ELISA method.
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