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آنتیژن ایمنیبخش باسیلوسآنتراسیس ) (PAپروتئینی با خاصیت اتصال به گیرندههای سطحی سلولهای بدن انسان میباشد ولی در
سطح سلولهای سرطانی گیرنده اختصاصی ) uPA (Urokinase plasminogen activatorایجاد می-شود که این پروتئین قدرت اتصال به
آنرا ندارد .هدف از انجام این تحقیق تغییر جایگاه اتصال موجود بر روی  PAبا جهشزایی مستقیم میباشد که این پروتئین فقط بتواند به
سلولهای سرطانی متصل گردد.
مواد و روشها :در طی این تحقیق پالسمید  pMNA1حاوی ژن  PAاز  B.subtilisحاوی این وکتور استخراج و با استفاده از روش
واکنش زنجیرهای پلیمراز ، SOEجهش هدفدار بر روی ژن  PAصورت پذیرفت .قطعه حاصله بطور مستقیم بر روی ناقل  PTZ57Rکلون و
با استفاده از روش  cacl2به  E.coliسویه  DH5αانتقال یافت و وجود ژن و جهش بر روی آن بوسیله ، PCRهضم آنزیمی و تعیین ترادف
بازی مورد بررسی قرار گرفت.
یافتهها :قطعه ژنی  PAبا روش  PCRجداسازی و بر روی آن جهش هدفمند صورت پذیرفت .از انتقال محصول  PCRجهش یافته بر روی
وکتور  pTZ57Rپالسمیدی با اندازه  1/1بدست آمد که این اندازه با روش هضم آنزیمی ثابت شد .سپس وجود ژن توسط  PCRو جهش بر
روی ژن توسط تعیین ترادف بازی تایید گردید
نتیجهگیری :سرطان مشهور به بیماری مرگآور است .یکی از روشهای درمان سرطان استفاده از توکسینهای باکتریایی است لذا با
استفاده از پروتئین تغییر یافته  PAکه فقط به سلولهای سرطانی متصل میگردد ،میتوان امیدی تازه در درمان سرطان ایجاد کرد.
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فعالکننده یوروکینازی پالسمینوژن ( )UPAو
گیرنده سلولی آن ( )uPARبه همراه پروتئاز متصل
شونده به آن ،سطح بیان باالیی در سلولهای سرطانی
دارا میباشند که بیان باالی آن نشانهای مبتنی بر
وجود تومورهای مختلف سرطانی در بدن انسان
میباشد و به ندرت در سلولهای طبیعی بدن بیان
میشوند ( 1و  2و  uPA .)3سرین پروتئاز موجود در
سلولهای یوکاریوتیک ،کد کننده  ،uPARاثر گذار
بر پروتئینهای ماتریکس خارج سلولی و نقش
جابجایی در این سلولها را دارا میباشدuPA .
بصورت تکرشتهای ( )Pro-uPAترشح میشود (که
فعالیت کمی دارد) و سپس توسط پالسمین تبدیل به
فرم دو رشتهای و فعال میگردد .این پروتئینها فاقد
دومین سیتوپالسمی و گلیکوزیل فسفاتیدیل
اینوزیتول (عامل اتصال آن به غشای سیتوپالسمی)
میباشند ( 4و 6و  .)16آنتراکس پروتئینی با خاصیت
سمی است که توسط باسیلوس آنتراسیس ترشح
میشود .این توکسین متشکل از سه قسمت آنتیژن
محافطت کننده ( ،)PAعامل کشنده( )LFو عامل
خیز بافتی ( )EFمیباشد ( 7و  PA .)8پروتئینی با
وزن مولکولی  83 kDaو متشکل از  4ناحیه
( )Domainو از طریق انتهای کربوکسیل خود به
گیرندههای سطح سلول متصل شده و باعث اتصال و
ورود  LFو EFبه درون سلول میگردد ( .)9در
صورتیکه بتوان بر روی ژن کد کننده  PAبه نحوی
جهش ایجاد کرد که پروتئین تغییر یافته بیان شده
فقط به گیرنده های سطح سلولهای سرطانی مانند
گیرنده  uPAمتصل گردد میتواند کاندیدی جهت
درمان سرطان باشد .ایجاد جهش مستقیم ()SDM
یک ابزار مهم در مهندسی ژنتیک بشمار میرود که
میتواند با استفاده از واکنش  PCRانجام شود11( .و
)11پروتوکلهای زیادی بدین منظور بیان شده است
ولی در این بین یکی از روشهایی که توسعه زیادی

پیدا کرده است ،روش (Single Overlap )SOE

 Extension PCRمیباشد )12( .هدف از این
تحقیق ایجاد جهش در ژن  PAو کلون کردن آن در
 E_coliبه منظور بررسی اثر آن بر روی سلولهای
سرطانی میباشد.
مواد و روشها
پالسمیدها و سویههای باکتریایی و شرایط رشد:
سویههای باکتریایی عبارتنداز E.coli :سویه Top10
(انسیتو پاستور ایران) و باسیلوسسوبتیلیس دارای
پالسمید  pMN1حامل ژن  .)13 ( PAتمام سویهها
بر روی محیط کشت  LB Agarو LB Broth
( )SRL , Indiaحاوی آنتیبیوتیکهای آمپیسیلین
(  )100µg/mlو کانامایسین ( Sigma, ( )10µg/ml
 )USAکشت داده شدند .پالسمید PTZ57R
( )Fermentas, Lithuaniaبه عنوان T.vector
مورد استفاده قرار گرفت.
خالصسازی پالسمید و PCR

استخراج و خالصسازی پالسمید  pMN1از
باسیلوس سوبتیلیس با استفاده از کیت
) (Intron,koreaانجام گرفت .جهت تکثیر ژن PAاز
پرایمر  Fnبا ترادف بازی 5'GTAGGATCCTAA
' AAAGGAGAACGTATATGA3و پرایمر
بازی
ترادف
با
Rn
5'TAGTCGACTGTTTAAAACATACTC
' TCCTTG3استفاده شد PCR .در حجم 22
میکرولیتر با  21نانو گرم پالسمید 1 ،واحد آنزیم EX

)11 ،Taq DNA polymerase (Takara, Japon
پرایمرها
از
کدام
هر
از
پیکومول
) 1/2 ،(Macrogene,Koreaمیلی موالر dNTP
) mix (Fermentas, Lituniaو  1/2میلی موالر
 MgCl2تهیه گردید .شرایط  PCRشامل
دناتوراسیون اولیه پالسمید به مدت  3دقیقه در دمای
 94درجه و بعد از آن  94درجه به مدت یک دقیقه،
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 68درجه به مدت  1دقیقه و  72درجه به مدت 2
دقیقه در  31چرخه تکرار گردید .بهمنظور ایجاد
جهش مورد نظر در قطعه بدست آمده از پرایمرهای
بازی
ترادف
با
R1
فسفریله
pTGGTGAGTTCGAAGATTTTTGTTTT
´ 5´AATTCTGG3وپرایمر  H2با ترادف بازی
pGGAAGTGGAAGATCAGCAAGTACA
'5' AGTGCTGGACCTACGGTTCCAG 3

استفاده شد PCR .در حجم و برنامه مشابه قبل انجام
شد فقط از دمای  22درجه به مدت  31ثانیه جهت
اتصال پرایمرها استفاده شد .با انجام واکنش  PCRو
با استفاده از پرایمرهای  Rnو  Fانتطار میرود قطعه
حدواسط اول (با طول تقریبی  )600bpو با
پرایمرهای  Rnو  H2قطعه حد واسط دوم (با طول
تقریبی  )1800bpبدست آید .با توجه به همپوشانی
مکمل  2قطعه (به طول  )17bpکه ناشی از طول
پرایمرها است ،با یک واکنش  PCRدیگر ،با به
کارگیری روش Overlapping extention PCR
قطعه نهایی که ژن  PAجهش یافته است ،سنتز
میگردد.
کلونکردن ژن  PAدر E.Coli

تکثیر و خالصسازی ژن  PAبا استفاده از روش
 PCRو بکارگیری شرایط بهینه صورت گرفت (شکل
 .)1از  PCRبا پرایمرهای جهشزا ،قطعات حدواسط
با طول حدود 600bpو  1800bpبدست آمد(شکل2
و  .)3دو قطعه بدست آمده با توجه به ترادف بازی
پرایمرهای  R1و H2مکمل یکدیگر بوده و دارای
منطقه همپوشان به طول  17bpهستند .قطعات هم
پوشان بدست آمده با نسبتهای مساوی از نظر
موالریته وارد واکنش  PCRجدید گردیدند در این
صورت احتمال اتصال قطعات به چند حالت وجود
دارد :اول اینکه پس از دناتوره شدن دو رشته 600bp
و  1800bpو هنگام دمای اتصال ،ممکن است هر
رشته با رشته مکمل خود بصورت مکمل درآید در این
حالت هیچ تکثیری روی نخواهد داد .احتمال دیگر
این است که دو رشته متفاوت در محلهای همپوشان
با یکدیگر بصورت مکمل در آمده و با هم پیوند
بخورند در این حالت تنها اتصاالتی توسط آنزیم
پلیمراز قابل تکثیر خواهد شد که مکمل شدن دو
رشته منجر به تولید دو انتهای آزاد 3´OHگردد .با
اتصال این دو قطعه و انجام یک  PCRدیگر ،دو قطعه
جهشدار بر اساس توسعه محل همپوشان به یکدیگر
متصل شده و ژن  )2411bp( PAجهش یافته ایجاد
میگردد .نتیجه اتصال و تکثیر این ژن بر روی ژل
آگارز  %1نشان داده شده است(شکل .)4از انتقال
واکنش اتصال بین محصول  PCRو  T.Vectorو
کشت روی  LBآگار حاوی _ X_gal IPTGو آمپی
سیلین ،تعدادی کلونی آبی و سفید رنگ رشد کردند.
پس از تهیه ماتریکس پلیت از کلنیهای سفید و
انجام کلونی  PCRوجود ژن تأیید و در پی آن
استخراج پالسمید انجام پذیرفت .پس از تعیین
سکانس و با توجه به بررسی آن تغییر اسید آمینه  rبه
اسید آمینه  pدر موقعیت اسید آمینه  193تایید
گردید.
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جهت تهیه  E.coliحاوی ژن  ،PAواکنش اتصال
( )Ligationبین  500ngمحصول  PCRنهایی و
 T.Vector 200ngگذاشته شد و سپس با روش
استاندارد استفاده از  )14( CaCl2به  E.coliانتقال
داده شد 100µl .مخلوط انتقال بر روی محیط کشت
 LB Agarحاوی آمپیسیلین (X_gal ،)100µg/ml
( )30µg/mlو  )2mM( IPTGکشت داده شد.
کلونیهای سفید رنگ ،جداگانه کشت داده شد .سپس
توسط واکنش کلونی  PCRو هضم آنزیمی،
کلونیهای حاوی پالسمید حامل ژن  PAجداسازی و
توسط شرکت  Bio scienceتعیین ترادف بازی
گردیدند .در آخر کلونی حامل ژن جهش یافته PA
مشخص و جداسازی گردید.

یافتهها
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شکل  -1ژل الکتروفورز PA

تکثیر شده
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ستون  :1مارکر )1kb O'Gene Ruler,Thermo Scientific(1kb
ستون  :2محصول  PCRانجام شده برروی پالسمید  pWB980حاصل جفت پرایمر  F-nو R-n

4

شکل  -2تصویر قطعه حد واسط 600bp
ستون  :1مارکر )1kb O'Gene Ruler,Thermo Scientific(1kb
ستون  :2الکتروفورز محصول  PCRحاصل از جفت پرایمر  F-nو R1
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شکل  -3تصویر قطعه حد واسط 1800bp
ستون  :1مارکر )1kb O'Gene Ruler,Thermo Scientific(1kb
ستون  :2الکتروفورز محصول  PCRحاصل از جفت پرایمر  R-nو H2

ستون  :1مارکر )1kb O'Gene Ruler,Thermo Scientific(1kb
ستون  :2محصول  PCRاتصال  2ژن  600bpو1800bp
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شکل  -4تصویر ژل الکتروفورز اتصال  2قطعه حدواسط  600bpو1800bp
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بحث
سولیوان ( )Sulivanو همکاران در سال1984
روش جداسازی پالسمید از باسیلوس را بر پایه
استفاده از شیب غلظتی سزیومکلراید-اتیدیومبروماید
( )CsCl-EtBrو روش جداسازی دیگری را با استفاده
از جوشاندن ارائه نمودند .در این تحقیق جداسازی
پالسمید از باسیلوس سوبتیلیس با استفاده از کیت
انجام گرفت که نسبت به روش  CsCl-EtBrسادهتر
و کم هزینهتر میباشد .)12( .در سال  2113هو و
همکاران با ایجاد جهش در توکسین آنتراکس به
بررسی اثر ضد توموری این توکسین جهش یافته
پرداختند .آنها از پرایمرهای ابتدایی و انتهایی با
توالی 5´GTA GGT ACC TAA AAA GGA
´ GAA CGT ATA TGA3و
5´ TAG TCG ACT GTT TAA AAC
´ATA CTC TCC TTG3

بمنظور تکثیر و از پرایمرهای فسفریله با توالی
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5´pTGGTGAGTTCGAAGATTTTTGTTT
و
´TAATTCTGG3
5´pGGAAGTGGAAGATCAGCAAGTAC
´AAGTGCTGGACCTACGGTTCCAG3
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بمنظور جهشزایی استقاده نموده و با بهرهگیری
از روش  PCRبسط همپوشان در ژن  PAجهش
ایجاد کردند.
در این مطالعه با استفاده از پرایمرهای ابتدایی و
انتهایی طراحی شده و بهرهگیری از پرایمرهای

فسفریله میانی جهشزای ذکر شده در مقاله هو و
همکاران و استفاده از روش  PCRهمپوشان،
توانستیم در ژن  PAجهش ایجاد نماییم.
سولیوان و همکاران در سال  1984از روش
داویس و همکاران که در سال  1981ارائه کردند برای
ترانسفورماسیون  E. coliاستفاده کردند )12(.آنها
همچنین از محیط مایع برای انتخاب ترانسفورم
شدهها استفاده کردند .اما در این مطالعه ،از محیط
جامد برای انتخاب ترانسفورم شدهها و به روش شوک
 CaCl2استفاده شد.
نتیجهگیری
این مطالعه برای اولینبار در ایران صورت پذیرفت.
در این مطالعه توانستیم با موفقیت در ژن  PAبا
استفاده از روش  PCRهمپوشان ()SOE PCR
جهش هدفمند ایجاد نماییم .با کلون و بیان این ژن
می توان از پروتئین نوترکیب بدست آمده به عنوان
یک کاندید جهت درمان سرطان استفاده کرد.
سپاسگذاری
نویسندگان از حمایت و پشتیبانی کارشناسان و
مسئولین محترم دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان ،به
ویژه مدیر گروه محترم میکروبیولوژی سرکار خانم
دکتر ارباب سلیمانی سپاسگزاری به عمل می آورند.

...  کلون کردن و تعیین ترادف بازی ژن آنتی ژن، جهش زایی
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