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زهرا توسلي و همکاران

مقاله پژوهشی

کلونينگ و بيان ژن نانوبادي عليه انتروتوکسين  Bباکتري استافيلوکوکوس اورئوس
*2

زهرا توسلي ،1حميده روحاني نژاد ،1جليل فالح مهرآبادي

 -1پژوهشکده علوم و فناوري زيستي ،دانشگاه صنعتي مالک اشتر ،تهران ،ايران
 -2آزمايشگاه میکروبشناسي لیستر ،تهران ،ايران
تاريخ دريافت مقاله1395/02/21 :

تاريخ پذيرش مقاله1395/05/19 :

چکيده
زمينه و هدف :باکتري استافیلوکوکوس اورئوس با ترشح انتروتوکسینهاي متعدد باعث بیماريهاي مختلف ميشوود ،بوه هموین دلیوش روشهواي مور ر و
آسان شناسايي انتروتوکسینها موردنیاز است .امروزه غالباً از روشهاي ايمونوشیمیايي برمبناي آنتيباديهاي مونوکلونال استفاده ميشوود .در سورم ووون
وانواده شترسانان آنتيباديهاي زنجیره سنگین يافت شده که  VHHيا نانوبادي نامیده ميشوند .وصوصیات منحصربهفرد اين آنتيباديها از قبیوش اتصوال
به مولکولهاي کوچک نظیر توکسینها ،آنها را کانديدهاي جذابي براي توسعه ترکیبوات دارويوي نمووده اسوت .بوراي دسوتیابي بوه مولکوول  VHHعلیوه
انتروتوکسین  Bاستافیلوکوکوس تحقیق حاضر انجام شده است.
مواد و روشها :غنيسازي کتابخانهي فاژي بهمنظور جداسازي نانوباديهاي اوتصاصي علیه توکسوین در کارهواي قبوش انجامشوده بوود .در اداموه وکتوور
 pCANTAB 5Eحاوي  VHHاز باکتري  E.coliسويه  ،xl1blueاستخراج و پس از انجام واکنش  PCRبا پرايمرهاي مربوطه ،سوابکلونینگ در وکتوور بیواني
( pET21a)+با مکانهاي برش  NdeIو  XhoIصورت گرفوت .ترانسفورماسویون وکتوور درون بواکتري  E.coliسوويه بیواني ) BL2I (DE3انجوام شود .سو س
سلولها تحت القاي  IPTGقرار گرفتند و زمان و شرايط تولید بهینه گرديد ،درنهايوت بیوان پوروت ین توسوط تکنیوک  SDS-PAGEو وسوترن بو ت موورد
ارزيابي قرار گرفت.
انجام شد .پس از القاء ،پروت ین فعال درون سلول توسط روش  SDS-PAGEمشاهده و توسط لکهگذاري وسترن تأيید شد.
نتيجهگيري  :در اين تحقیق کلونینگ ،ساب کلونینگ و بیان ژن نانوبادي انجام شد .تولید اين پوروت ین نوترکیوم ميتوانود گوامي مهوم در جهوت توسوعه
روشهاي درماني جديد و يا تولید واکسن علیه انتروتوکسین  Bباکتري استافیلوکوکوس اورئوس بردارد.

کلمات کليدي :نانوبادي ،VHH ،انتروتوکسین  ،Bاستافیلوکوکوس اورئوس
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بشر از ابتداي ولقت با معضش مسمومیت درگیر بوده و هور
انساني حداقش يکبار در عمر وود به ايون عارضوه مبوت شوده
است ،يکوي از مهمتورين عواموش مسومومیت غوذايي در انسوان
سموم باکتريوايي از جملوه انتروتوکسوینهاي اسوتافیلوکوکوس
اورئوس است .استافیلوکوکوس اورئوس يکوي از گسوتردهترين و
مضرترين پاتوژنها بوده که عامش عفونتهواي حواد و موزمن در
انسان و حیوانات است؛ زيرا که فاکتورهاي متعددي در مقابله با
پاسووخ ايمنووي میزبووان تولیوود ميکنوود ،بخصوووه کوواهش ا وور
نوتروفیشها و ماکروفاژها که بهعنوان اولین وط دفاعي در برابور

عفونتها هستند ( .)2 ،1اين باکتري با ترشح انتروتوکسینهاي
متعوودد باعووث بیماريهوواي مختلووف ميشووود ،تابووهحال 19
انتروتوکسین شناوته شوده و ايون فهرسوت همننوان در حوال
افزايش است ( 4 ،3و .)5
در واقع انتروتوکسینها سوپر آنتيژنهاي قدرتمندي
هستند که تکثیر غیراوتصاصي سلولهاي  Tرا تحريک
ميکنند ( .)6به نظر ميرسد انتروتوکسینها نه تنها در
عفونتهاي ک سیک استافیلوکوکي بلکه در بیماريهاي غیر
عفوني هم درگیر هستند ( .)7 ،5بروي از انتروتوکسینهاي
استافیلوکوکوس اورئوس علت سندرمهاي گوارشي هستند؛
ديگر گونههاي استافیلوکوکوس با تولید توکسین  1منجر به
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نتایج :براي تأيید کلونینگ ژن نانوبادي درون وکتور ) ،pET21a(+توالي نوکل وتیدي ژن آنالیز و ترانسفورم به باکتري  E.coliسويه ) BL21)DE3با موفقیوت
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ديسولفیدي متصش شدهاند ،هور زنجیورهي سوبک شوامش يوک
منطقهي متغیر  VLو يک منطقهي ابت  CLاسوت .زنجیورهي
سنگین شامش يک منطقهي متغیر ( )VHو سه منطقوهي ابوت
( )CH1, CH2, CH3است .مناطق متغیر اوتصاصویت ،تنووع و
تمايش اتصال به آنتيژن را مشخص کرده و مناطق ابت ساوتار
آنتيبادي را مشخص ميکنند و در تعیین نیمهعمر آنتيبادي و
استحکام ناحیه متصش شونده به آنتيژن مر رند (.)23 ،22
در میان آنتيباديها ،آنتيباديهاي منوکلونال دستهاي از
آنتيباديها هستند که تنها آنتيژنهاي واصي را شناسايي
ميکنند ،اما در سال  1993استثناي جالبي در سرم انواع
شترسانان شامش شترهاي دنیاي قديم ( Camelus
 (dromedaries Camelus ،bacterianusو شترهاي دنیاي
جديد (llama ، llama vicugna ،llama pacos ،llama glama
 )guanicoeهمننین ماهيهاي غضروفي مشاهده شد (،)24
در سرم وون اين حیوانات ع وه بر آنتيباديهاي معمولي
مقادير قابشم حظهاي آنتيباديهاي عملکردي زنجیره سنگین
عاري از زنجیره سبک يافت شد که در دسته آنتيباديهاي
منوکلونال قرار گرفت ( ،)25سه زيرگونه عملکردي از IgGها در
سرم وانواده شتر سانان وجود دارد IgG1 :هترودايمري متشکش
از همودايمرهاي زنجیره سبک و سنگین است درحاليکه IgG2
و  IgG3تنها از زنجیرههاي سنگین تشکیش شدهاند در نتیجه به
آنها آنتيباديهاي زنجیره سنگین ( )hcAbsگفته ميشود.
hcAbها از دومینهاي متغیر تشکیش شدهاند که به آنها VHH
يا نانوبادي گفته ميشود که توسط دومینهاي ابت  CH2و
 CH3همراهي ميشود .در مقايسه با آنتيباديهاي معمولي
 CH1در آنها وجود ندارد و ناحیه لوال که  VHHو نواحي
 CH2را به هم متصش ميکند بهطورمعمول ویلي سخت و در
مقايسه با IgGهاي معمولي بلند است ( ،)26قطعه اتصال يابنده
به آنتيژن در يک آنتيبادي ک سیک ( Fab: VH-CH& VL-
 )CLو در آنتيبادي شتري تک دومین متغیر ( )VHدر hCAbs
است (.)28 ،27
براي جداسازي آنتيباديهاي اوتصاصي معموالً حیووان بوا
 1 mgآنتيژن يکبار در هفته و در طول مدت  5هفته واکسینه
ميشود .ادجوانت کامش فروند براي تزريق اول و ادجوانت نواقص
فروند براي تزريق کمکي مورد استفاده قرار ميگیورد و مراحوش
تهیه کتابخانه و انتخاب  VHHتوسط روش غربوالگري 1صوورت
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شوک سمي ميشوند ( ،)TSST-1همننین انتروتوکسینهاي
 SEA-SEE, SHE, SEGو  SEIنقش مهمي در مسمومیت
غذايي بازي ميکنند ( .)9 ،8غذاهاي مختلف مانند گوشت
حیوانات و پرندگان ،شیر و محصوالت لبني آلوده به
استافیلوکوکوس و حاوي انتروتوکسینهاي استافیلوکوکي منابع
بزرگ مسمومیت هستند ( ،)14 ،10در اين میان  SEBيکي از
مهمترين توکسینها است که به دلیش وصوصیات ويژهاش
موردتوجه قرار گرفته است .اين توکسین بسیار جالمتوجه است
زيرا ع وه بر اينکه مانند ساير تیپهاي انتروتوکسین از طريق
گوارش جذب ميشود ،از طريق تنفس و بهصورت آئروسش نیز
انتقال مييابد ( .)11قدرت ناتوانکنندگي اين انتروتوکسین و
انتشار آن از راه تنفسي اين ماده را بهعنوان يک عامش بیولوژيک
مطرح ميکند.
از طرفي تیپ  Aو  Bاز لحاظ ديگري نیز اهمیت نظامي
دارد؛ باکتري تولیدکننده توکسین در دست افراد بهصورت فلور
طبیعي وجود دارد ،افرادي که در تهیه غذاي کارکنان نظامي در
مناطق جنگي فعالیت دارند اگر مسائش بهداشتي را رعايت
نکنند و همننین در سیستم نگهداري و انتقال غذا مسائش
بهداشتي رعايت نگردد ،اين باکتري فرصت رشد و تولید
توکسین را پیدا کرده ،توکسین مقاوم به حرارت تولید ميکند.
بهطوريکه حتي اگر مجدداً حرارت داده شود توکسین
باقيمانده و منجر به مسمومیت غذايي ميگردد .با توجه به
اهمیت نظامي و پزشکي اين توکسین به دست آوردن فنآوري
جهت مقابله با آن و توسعه معرفهاي نوترکیم علیه آن از
اهمیت بسیاري برووردار است .روشهاي متعددي براي بررسي
انتروتوکسینها هماکنون در دسترس است ( ،)20-10اما غالب ًا
از روشهاي ايمونوشیمیايي بر مبناي آنتيباديهاي مونوکلونال
استفاده ميشود (.)20
آنتيبواديهوا يوا ايمونوگلوبوولینهوا ،گلیکووپروت ینهوايي
هسووتند کووه بووهطور اوتصاصووي مولکولهوواي وووارجي يعنووي
آنتيژنهووا و عووواملي کووه باعووث تشووکیش آنهووا شوودهاند را بووا
مکانیزمهاي مختلف و بودون توأ یر سووء بور سولولهاي سوالم
شناسايي ميکنند ( .)21فراوانترين نوع آنتيبوادي در گوردش
وون مهرهداران هومودايمرهاي  IgGاست کوه داراي سواوتمان
کلي مشترک ،شامش چهار زنجیره پليپ تیدي که دوبوهدو بواهم
مشابهاند :دوزنجیرهي سنگین يکسان و دوزنجیره سبک يکسان،
است که وود اين زنجیرهها بواهم و بوا زنجیوره ديگور بوا پیونود

کلون و بیان نانوبادی
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ميگیرد .روش ديگر آمادهسازي کتابخانوهها بهصوورت بسوتري
مصنوعي اسوت کوه بهوسویله پیونود تصوادفي نوواحي  CDRبوا
داربست زنجیره سنگین ساوته ميشود ( .)27روش اول مزيوت
بهتري داردVHH :هايي که در داوش بدن بالغ ميشوند معمووالً
اوتصاصوویت و بووات بوواالتري از آنهووايي کووه بووه روش بسووتر
مصنوعي و غیر ايمن ساوته ميشوند دارند .روشهاي مختلفوي
براي بیوان قطعوات محلوول  VHHوجوود دارد .اولوین انتخواب
معموالً تولید در اشرشیا کلي است که بستگي به وکتور انتخواب
شووده و سووويه بوواکتري دارد ،همننووین پووروت ین بیانشووده را
ميتوان به پريپ سم هدايت کورد و يوا اينکوه در سیتوپ سوم
بهعنوان يک محصول محلول يا بهصورت اينکلووژن بوادي بواقي
ميماند (.)30

مواد و روشها

جدول  -1توالي پرايمرهاي پیشرو و پسرو
´5´-TAT ACA TAT CAG ACC GAGCAT CA-3

Forward Primer

´5´-TAA CTC GAG GGA TTG TCC TG-3

Reverse Primer

journal.fums.ac.ir

Extension:72˚C/10min

محصووول  PCRدر ژل آگووارز  %1آنووالیز گرديوود و طبووق کیووت
تخلوویص از روي ژل شوورکت  BioFluxتخلوویص و بعوودازآن دو
طرف قطعه و وکتوور ( pET21a)+بوا آنزيمهواي  NdeIو XhoI
بريده شد .بعد از بورش وکتوور و قطعوه بوا آنزيمهواي مربوطوه،
مرحله بعودي اتصوال انتهواي چسوبنده قطعوه و وکتوور بیواني
) pET21a(+با آنزيم  T4 DNAلیگواز اسوت .از طرفوي بواکتري
 E.coliسويه  TOP10Fدر محیط مايع  LB-Brothکشوت داده
شد و مراحش ايجاد سلول مستعد طي شود و وکتوور حواوي ژن
موردنظر به باکتري فوق ترانسفورم گرديود .بعود از ترانسوفورم،
سوس انسوویون میکروبووي در بلیتهوواي حوواوي آم يسوویلین
 80mg/mlو در انکوبوواتور  37˚cقوورار داده شوود .سوو س بووراي
اطمینان از صحت ترانسفورم از توک کلونيهواي ااهرشوده بور
روي پلیت ماتريکس تهیه شد و کلنوي  PCRبوا هموان شورايط
دمايي انجام شد.
از کلنيهوواي کووه در کلنووي  PCRجووواب مثبووت دادنوود و از
ترانسفورم پ سمید  pET21aبوه آنهوا اطمینوان حاصوش شود
استخراج پ سمید صورت گرفت و براي بیان پروت ین  VHHبوه
باکتري  E.coliسويه بیاني ) BL21(DE3ترانسفورم شد .سو س
با انتخاب کلنيهوا و کشوت آنهوا در محویط موايع LB-Broth
شرايط براي بیان اين پروت ین بهینه گرديد (جوذب نووري ،0/6
دموواي  1 IPTG ،37˚cمیلووي موووالر ) .بیووان پووروت ین پووس از
گذشت  4ساعت و همننین  1شوبانهروز پوس از القواء ،توسوط
تکنیک  SDS-PAGEو ژل آگارز  %15مورد بررسي قرار گرفت.
بعد از مشاهده بیان اين پروت ین  15کیلو دالتوني رنگآمیزي با
کوماسووي بلووو صووورت گرفووت و تکنیووک وسووترن بو ت جهووت
اطمینان از صحت ماهیت پروت ین تولیدشده انجام پذيرفت.

نتایج
مطابق برنامه دمايي ذکرشده در بخش قبش واکنش  PCRجهت
تکثیر قطعه  VHHانجام شد .براي سنجش میزان غلظت قطعوه
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به بواکتري و تهیوه کتابخانوه ،نهايتواً انتخواب VHHهوا توسوط
تکنیووک نمووايش فوواژي کووه در آن  cDNAتقويتشووده نووواحي
متغیري را کود ميکنود کوه در سوطح فاژهواي رشوتهاي بیوان
ميشود .فاژها نواحي متغیري را عرضه ميکنند که بوه آنتويژن
متصش ميشوند و  VHHمتصش شونده به آنتيژن توسوط روش
غربالگري جداسازي ميگردد ( ،)31در ادامه فرآيند که دسوتور
کووار ايوون تحقیووق اسووت :بوواکتري  E.coliسووويه  XL1-blueدر
آزمايشگاه بهمنظور استخراج وکتور  pCANTAB 5Eحاوي ژن
کلون شده  VHHکشت داده شد ،که اين استخراج طبوق کیوت
شرکت  BioFluxصورت پذيرفت .سو س بور اسواس تووالي ژن
 VHHيک جفت پرايمر بوا اسوتفاده از نرمافوزار Gene Runner

( )Extension:72˚C/35s( ,)Annealing:56˚C/35sو

.(Final
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همکاران مراحوش تولیود نانوبوادي علیوه انتروتوکسوین  Bو
غنيسازي کتابخانه فاژي را بهصورت زير انجام دادند:
تزريق عض ني توکسین  SEBبوه شوتر در ناحیوه گوردن و
نزديک به غدد لنفاوي طي چندين نوبت ،بهمنظور ايمنسوازي،
وونگیري از شتر و تخلیص لنفوسیتها با استفاده از فايکول از
وون محیطي و يا غدد لنفاوي ،استخراج  mRNAبا اسوتفاده از
 SDSو گوانیديوم تیوسویونات و تهیوه  cDNAتوسوط تکنیوک
 ،RT-PCRتکثیر ژن نانوبوادي بوا اسوتفاده از تکنیوک Nested
 ،PCRکلون ژن  VHHدر وکتور بیاني فاژي سو س ترانسوفورم

طراحي گرديد.جدول  1توالي پرايمرها را نشان مي دهد .سومت
´ 5پرايمر پیشرو ( )Forwardجايگاه برش آنزيم  NdeIو سومت
´ 5پرايمر پسرو ( )Reverseجايگاه برش آنوزيم  XhoIقورار داده
شد.
س س واکنش زنجیرهاي پلیمراز در دسوتگاه ترموسوايکلر طبوق
برنامه زير انجام گرفت Denaturation :در دماي  94˚cبوه مودت
 5دقیقه ،س س  30سیکش ،هر سویکش،)Denature:94˚C/35s( :
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 VHHو وکتور بیاني  pET21aنسبت به يکديگر ،قبوش و بعود از
برش آنزيمي ،هرکدام از نمونهها در ژل آگارز  %1بارگذاري شد.
پس از الحاق وکتور و قطعه  VHHو ترانسفورم وکتوور مربوطوه
به باکتري  E.coliسويه  ،TOP10Fالکتروفوورز محصوول کلنوي
 PCRاز پلیت حاوي وکتور نوترکیم ،قطعه  400جفت بوازي را
نشووان داد .پووس از تأيیوود صووحت ترانسووفورم وکتووور بووه اکثوور

 ،TOP10Fحاوي قطعه  ،VHHهمانطور که در شکش مشاهده ميشود
ستونهاي  2تا  5قطعه  400 bpرا نشان ميدهد و ستون  1مارکر bp
 100را نشان ميدهد.

پ سمیدها  PCRانجام شود (شوکش  .)1بعودازآن پ سومید بوه
باکتري  E.coliسويه ) BL21(DE3ترانسفورم شد .بعد از انجوام
 SDS-PAGEو رنگآمیزي کوماسي بلوو مطوابق شوکش  2بانود
پروت یني  VHHبا وزن مولکولي  15کیلو دالتون مشاهده شد و
لکهگذاري وسترن براي نمونه موردنظر و کنترل منفي آن انجام
گرديد .در شوکش  3بانود مووردنظر بور روي کاغوذ  PVDFو در
ناحیه  15کیلودالتون ديده ميشود.

شکل  -3بیان پروت ین به کمک وسترن ب ت ،ستون  6و  ،1کنترل
منفي (باکتري القا نشده) ،ستون  2نشانگر وزن مولکولي پروت ین ،ستون
 3بیان دپروت ین موردنظر (يک شبانهروز پس از القا) ،ستون  4دو ساعت
پس از القا ،ستون  5چهار ساعت پس از القا توسط .IPTG

بحث

کنترل منفي (القا نشده) ،ستون  2چهار ساعت پس از القا ،ستون  3بیان
پروت ین يک شبانهروز پس از القا و ستون  4مارکر اندازه مولکولي
پروت ین

کلنيهاي بواکتري نوبوت بوه اسوتخراج پ سومید از کلنيهواي
مثبت ميرسود ،در ايون مرحلوه بوار ديگور بوراي تأيیود از روي
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شکل  -2بررسي بیان نانوبادي به کمک روش  .SDS-PAGEستون 1

آنتيباديها ابزاري براي تحقیقات ضروري و کو س وووبي
براي تشخیصهاي بالیني هستند .امروزه ابت شوده اسوت کوه
بسیاري از آنتيباديها براي تحقیقات درماني و تشخیصي پايوه
و پیشرفته مفیدند ( .)32بعد از گذشت بیش از ربع قرن تو ش
در زمینووه تولیوود آنتيباديهوواي نوترکیووم امووروزه ايوون مووواد
فراوانترين ترکیبوات دارويوي بوراي درموان انوواع بیماريهواي
انساني ميباشوند؛ اموا آنتيباديهواي نوترکیوم در آزمونهواي
بالیني محدوديتهاي اساسي از وود نشان دادهاند که مهمترين
اين محدوديتها :ايمونوژن بودن (بوه دلیوش کود شودن توسوط
سلولهاي موش) ،توزيع در بافتهواي طبیعوي و نفووذ کوم بوه
تومورهوواي سووخت اسووت .توواکنون ت و ش عموودهاي در زمینووه
مهندسووي واحوودهاي اتصووالي کوچووکتر کووه ويژگووي و تمايووش
آنتيباديهاي ک سویک را حفوک کورده و ايمنيزايوي کمتوري
داشته باشد ،صورت گرفته است (.)34 ،33

] [ Downloaded from jabs.fums.ac.ir on 2023-01-09

شکل  -1الکتروفورز حاصش از پ سمیدهاي استخراجشده از باکتري

کلون و بیان نانوبادی

زهرا توسلي و همکاران

نتيجهگيري
اغلم کارهاي انجام شده در ايران استفاده از تکنیک نمايش
فاژي براي تولید کتابخانه و جداسازي نانوبادي واه علیه
بیماريهاي مختلف است.
اولین محققاني که موفق به کلون ژن  VHHشدند ،دکتر
اربابي و همکاران بودند .آنها يک نوع آنتيبادي شتري به نام
cAb-Lys 3تولید کردند که ميتوانست فعالیت لیزوزوم را در
آزمايشگاه مهار کند .اين نوع آنتيبادي توانست بهطور مر ري
تومورها و ضايعات متاستاتیک حاصش از تومور مدل موشي که
لیزوزيم را در سطح غشاي وود بروز ميداد ،مهار کند (.)45
و اما در اين پروژه ساب کلون ژن نانوبادي در دو وکتوربیاني
 pET21aو  pET28aو ترانسفورم به دو میزبان باکتريايي
 DH5aو  TOP10Fصورت گرفت؛ يعني هر وکتور به دو میزبان
انتقال داده شد.
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گزارشها در زمینه سواوت آنتيباديهواي نوترکیوم بوراي
شناسايي پاتوژنهاي غذايي ،سموم و عواموش جنوگ بیولوژيوک
کووم اسووت .در سووال  1989کینووش و همکوواران يووک گووروه
آنتيباديهوواي منوکلونووال موشووي علیووه  SEBو SEC1را تهیووه
کردند که هیچ واکنش متقاطعي با ساير انتروتوکسینها اعوم از
 D ،C3 ،C2 ،Aو  Eايجوواد نکردنوود .در سووال  1991ريمونوودو
همکوواران روش سوواندويچ االيووزا را بووا اسووتفاده از آنتيبووادي
منوکلونووال ورگوشووي بووا حساسوویت تشخیصووي بیشووتر يعنووي
شناسايي مقادير کمتر از  1ng/mgاز  ،SEBطراحوي کردنود .در
سووال  2006راکويووک روش ديگووري بووراي شناسووايي  SEBدر
غذاهاي آلوده ابداع کورد کوه بوا هیچيوک از انتروتوکسوینهاي
استافیلوکوکي واکنش متقاطع نودارد ،نوام ايون روش iQ-PCR
است که  1000بوار نسوبت بوه روش االيوزا حساسویت و دقوت
بیشتري دارد ،به اين صورت که مقوادير بویش از  10 Pg/mgرا
تشووخیص ميدهوود ( )43 ،42امووا بووراي شناسووايي توکسووین
بوتولینیوم از آنتيبوادي  Fabنوترکیوم جودا شوده از کتابخانوه
نمايش فاژي استفاده شده اسوت .همننوین از تکنیوک نموايش
فوواژي بووراي سوواوت آنتيبووادي نوترکیووم  ScFvعلیووه عوامووش
بیولوژيکي چون آنتراکس ،بروس و ريسین استفاده شده اسوت
که ميتوان با اتصال عوامش گزارشگر به اين آنتيباديها از آنها
بهعنوان بیوسنسور نیز استفاده کرد ( 43 ،42و .)44

] [ DOR: 20.1001.1.22285105.2017.6.4.7.9

کشف نانوباديها اين پروت ینهاي کوچک را بهعنوان عوامش
دارويي مناسبي معرفي کرده اسوت چراکوه عو وه بور تمايوش و
اوتصاصوویت آنهووا ماننوود آنتيباديهوواي منوکلونووال اسووت ،از
سوواوتارهاي تووک زنجیوورهاي طبیعووي سوواوته شوودهاند و داراي
ويژگيهاي بیوفیزيکي متعوددي هسوتند ( ،)25ويژگيهوايي از
قبیش -1 :ايمنيزايي ضعیف :به دلیش اشتراک و همولوژي زيواد
توالي ژنهاي کدکننده آنها با ژنهاي وانواده  VHانسواني  3و
 -2 .)35( 4تووک دومینووي بووودن :بووا ايوون ويژگووي دسووتکاري
ژنتیکي آنها در مقايسه با قطعات متصوش شوونده بوه آنتويژن
آنتيباديهاي معمولي که ميتواند در اشکال  Fabو  scFvبیوان
شوند( ،در هر دو مورد زنجیرههاي سبک و سنگین بايود بوهطور
جداگانه کلون شووند) راحوتتر اسوت ،در مقابوش ،قطعوه فعوال
متصووش شووونده بووه آنتوويژن آنتيباديهوواي زنجیووره سوونگین
ميتوانند در شکش  VHHبهراحتي کلون شده و با عملکرد باال با
اسووتفاده از سیسووتمهاي بیوواني مختلووف بیووان شوووند (-3 .)25
شناسايي انواع اپيتوپها :تنوع زياد طول و توالي VHHها آنها
را قادر به شناسايي اپيتوپهايي که نهتنها در سطح ( ،)36بلکه
در شکافهاي اعماق يک پروت ین قرار دارند ،ميسازدVHH .ها
نشان دادهاند که طیف وسیعي از اپيتوپهوا اعوم از هاپتنهواي
کوچک ( )38 ،37تا محش اتصال آنزيمها را شناسوايي ميکننود
( -4 .)39اندازه کوچک VHHها به آنها اجوازه ميدهود توا در
بافتها نفوذ کنند ،از موانع مانند سد ووني مغزي بگذرنود و بوه
اپيتوپهايي متصش شوند کوه اتصوال آنهوا بوه آنتيباديهواي
معمولي امکانپذير نیست (VHH -5 .)40ها ح لیت و مقاومت
بااليي حتي در شرايط واسرشتگي با دماهاي باال از ووود نشوان
ميدهند ( )41و وصوصیات ديگري چون نفوذ بوه عموق بافوت
متووراکم ،رونوود مطلوووب بووراي تحويووش دارو ،افووزايش بووات
ترمودينامیکي ،حذف سريع و وصوصیات بیووفیزيکي و دارويوي
مناسم به همراه قابلیت تبديش آنها به پروت ینهاي چنودکاره،
سبم شده از آنها بهعنوان نسوش جديودي در درموان بور پايوه
آنتوويبووادي يوواد شووود .همننووین اهووور مهندسووي مولکووولي و
تکنولوژي نمايش فواژي بوه گسوترش کاربردهواي آنتيباديهوا
براي تصويربرداري مولکولي و درمان بیماريهاي متعدد ،ازجمله
بیماريهاي وود ايمني ،قلبوي و عروقوي ،بیماريهواي عفووني،
اوت الت هماتولوژيکي سرطان ،التهاب و همننین ونثيسازي
توکسینها کمک کرده است (.)32

مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا | سال ششم | شماره  | 4زمستان 1395

1395  | زمستان4 مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا | سال ششم | شماره

کلون و بیان نانوبادی

.%15 القا و مشاهده بیان ژن در ژل آکريشآمید
استفاده از وکتورهاي بیاني متنوع و انتقال آنها به
میزبانهاي متعدد همننین القا در دماهاي مختلف سبم بیان
حداکثري اين پروت ین در میزبان پروکاريوتي شد که نه تنها
نقطه قوت اين تحقیق است بلکه گام مهمي در تولید
آنتيباديهاي نوترکیم براي مقابله با بیماريها و تولید واکسن
.است

تشکر و قدرداني
بدينوسیله بر وود الزم ميدانم از دانشوگاه صونعتي مالوک
.اشتر به واطر حمايتهاي مالي و معنوي س اسگزاري کنم

تعارض منافع

[ DOR: 20.1001.1.22285105.2017.6.4.7.9 ]
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.نويسندگان هیچگونه تعارض منافعي را اع م نکردهاند

 و بار ديگر1 mM، IPTG القاء پروت ین هم يکبار با افزودن
 به محیط کشت باکتري و رشد آن100mM ،IPTG با افزودن
تحت دماهاي مختلف؛ به اين صورت که يکبار القا در دماي
،18˚c  و بار ديگر در دماي25˚c  يکبار در دماي،37˚c
به منظور رسیدن به دمايي که در آن پروت ین القا شود و در
ml  و يک شبانهروز و در حجمهاي مختلف6 ،4 ،2 زمانهاي
 بهمنظور رسیدن به زمان و حجم مطلوب250ml  و50ml ،5
 همننین بررسي بیان ژن در ژل.براي القا صورت پذيرفت
. انجام شد%15  و%12/5 آکريشآمید
 ساب کلون:درنتیجه شرايطي که منجر به بیان پروت ین شد
،TOP10F  ترانسفورم وکتور به باکتري،pET21a  درVHH ژن
 کشت باکتري،1 mM ،IPTG القاء بیان پروت ین با افزودن
 ساعت و4  و با گذشت زمان5ml  در حجم،37˚c تحت دماي
رسوبگیري و بار ديگر رسوبگیري با گذشت يک شبانهروز از
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Abstract
Background & Objectives: Staphylococcus aureus bacteria causes many different diseases by
secretion of various enterotoxins. Therefore, it is necessary to develop ways that facilitate the
detection of enterotoxins. Nowadays, immunochemical methods which are based on monoclonal
antibody technology are used. The heavy chain antibodies that are called VHH or Nano body
were found in blood serum of the Camelidae family. The unique properties of this antibody such
as their binding to small molecules like toxins make them attractive candidates for the
development of immunodiagnostic tests. The present study was done to achieve a VHH
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molecules against Staphylococcus enterotoxin B.
Materials & Methods: Freighting phage library for isolate private Nano bodies against
enterotoxin B was done in previous works. Next, pCANTAB 5E vector that consists VHH,
extracted from E.coli bacteria strain xl1blue, and after doing PCR process with relative primers,
sub cloning in pET21a(+) as an expression vector with cut sites NdeI and XhoI was done.
Transformation in E.coli bacteria strain BL21(DE3) was done. Then, the cells effected with IPTG
and producing time, and other terms were optimized. Finally, the expression of the protein with
SDS-PAGE and western blot techniques was evaluated.
Result: For proving cloning of nano body gene in pET21a (+) vector, nucleotide sequence of gene
was analyzed, and transforming to E.coli bacteria strain BL21(DE3) was successful. After
inspiration, active protein in cell was seen by SDS-PAGE technique and proved by western blot.
Conclusion: cloning, sub cloning, and nonabody expression were surveyed in this research.
Production of this protein can help to develop new therapeutic methods and produce vaccine
against enterotoxin B of Staphylococcus aureus.
Keywords: nanobody, VHH, entrotoxin B, Staphylococcus aureus
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