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بهینه سازی بیان تولید پروتئین نوترکیب  PapG.AcmAدر سوﯾه بیانی اشرﯾﺸیا کلی
9

فاطمه اشرفی* ،5محمدرضا معصومیان ،6امیر میرزاﯾی

1مربی ،گروه زیست شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شمال ،تهران 2 ،کارشناس ارشد ،گروه فن آوری زیستی و علوم زیستی،
دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،تهران 3 ،دکتری ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شرق ،تهران

چکیده
سابقه و هدف :اشریشیا کلی یوروپاتوژن ) (UPECیکی از مهمترین باکتری های بیماری زاست که باعث عفونت مجاری ادراری
می شود و هنوز هیچ واکسن انسانی علیه آن ساخته نشده است .هدف از این مطالعه ،بهینهسازی بیان پروتئین نوترکیﺐ  PapGبه
همراه پروتئین لنگری الکتوباسیلوس به نام  AcmAدر اشریشیا کلی می باشد.
مواد و روشها :ژن کدکننده  PapG.AcmAدر وکتور کلونینگ  pEXAبه صورت سنتتیک خریداری و در وکتور بیانی

pET21a

ساب کلون گردید .بیان پروتئین نوترکیﺐ در میزبان بیانی اشریشیا کلی سویه اریگامی با روش  SDS-PAGEو وسترن بالت
مطالعه شد .تولید پروتئین فیوژن در مقیاس باال تحت تاثیر ترکیﺐ محیﻂ کشت ،ﻏلﻈتهای مختلﻒ  IPTGبه عنوان القاگر و
زمان القا در بیان پروتئین نوترکیﺐ  PapG.AcmAبهینهسازی گردید.
یافتهها :با توجه به نتایج بهترین بیان در مقیاس باال ،توسﻂ ﻏلﻈت  1/1میلی موالر  IPTGدر کدورت نوری  OD600nm= 3تعیین
شد .محیﻂ کشت پیﭽیده اصالح شده حاوی گلوکز ( 6گرم بر لیتر( ،عصاره مخمر ( 21گرم بر لیتر( ،تریپتون ( 11گرم بر لیتر(،

 2/3( KH2PO4گرم بر لیتر( و  12/1( K2HPO4گرم بر لیتر( به عنوان محیﻂ کشت بهینه تعیین گردید .بیشترین مقدار تولید
بیومﺲ و بیان پروتئین هدف در محیﻂ کشت بهینهسازی شده به میزان  OD600nm= 1/1تعیین شد.
نتیجهگیری :نتایج نشان داد که کلون سازی و بیان ژن  PapG.AcmAقابل انجام می باشد .همﭽنین استفاده از منبﻊ کربن گلوکز در
ترکیﺐ محیﻂ کشت پیﭽیده نسبت به محیﻂ کشت  LBبیان بهتری میدهد .در نهایت با تخلیص و ارزیابی ایمنی زایی پروتئین
نوترکیﺐ ،می توان از آن به عنوان یک کاندیدای واکسن استفاده نمود.

واژگان کلیدی ،PapG.AcmA :بهینه سازی بیان ،اشریشیا کلی یوروپاتوژن.
دریافت مقاله :تیرماه 49

پذیرش برای چاپ :مهرماه 49

درصد از عفونت های  UTIتوسﻂ سویه های اشریشیرا کرلری

م دمه
عفونت دستگاه ادراری (  (UTIبه اتصال باکتری های مولد و

یوروپاتوژنیک ( (UPECایجاد می شود ( 1و  .(2اگرر چره در

تهاج به بافت های دستگاه ادراری ا رالق مری شرود (.(1

 41درصد از موارد ،م انه مکان اصلی  UTIمحسوب می شرود،

 ،UTIیکی از شایﻊ ترین عفونت هرا در انسران مرحرسروب

اما این عفونت می تواند خود را از دستگاه ادراری پا یرنری بره

می شود که تحت تاثیر جنسیت و سن قرار دارد .این عرفرونرت

دستگاه ادرای باال ی رسانده و سبﺐ پیلونفریت و حتی به دنبال

و میر باال نیرز در

نیز شود (.(3

عالوه بر هزینه های درمانی باال  ،سبﺐ مر

آن باکتریمی ،سپسیﺲ و گاهی اوقات باعث مر

یﻒ های مختلﻒ از اقشار جامعه می گردد (  .(2ترقرریربرا 41

 UPECیﻒ وسیعی از فاکتورهای بیماری زایی عرمرومری و

*( آدرس برای مکاتبه :تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شمال ،گرروه زیسرت شرنراسری.

اختصاصی را دارا می باشد .این عوامل بیماری زا رشد باکترری

تلفن12122494143 :

پست الکترونیکmnfa.ashrafi@yahoo.com :
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را تسهیل و سبﺐ بقای باکتری در داخل مجرای ادراری میزبان

می کند ،یکی از کاندیداهای مناسﺐ استفاده از واکسرن هرای

می شود ( .(9از میان عوامل بیماری زا ،انوا مختلﻒ ادهسیرن

نوترکیﺐ بر پایه آنتی ژن به صورت جذب سطحی برر سرطر

به ویژه پیلی نق

سلول های باکتریایی است ( 11و .(11

بسیار اساسی دارد.

در چرخه بیماریزایی سویه های  UPECاتصال مرحله روری

پروتئین  PapGبه دلیل قدرت ایمنی زایی باال و نداشتن ترنرو

است .آﻏاز اتصال به سطوح مخا ی میزبان ،تهاج باکتری بره

زیاد در بین جدایه های بیماری زا و نیز نداشتن ت یریرر آنرتری

های میزبان را در پی دارد ( .(1فرآیند اتصرال در

ژنیک و تشابه آنتی ژنی کاندید مناسبی بررای ترهریره واکسرن

Iو

می باشد (  .(6 -استفاده از پروتئین های نوترکیﺐ فیوژن با یک

سایر بخ

این باکتری از ری فیمبریه به خصو
تی

فیمبریه های تی

 Pروی می دهد.

پروتئین لنگری ﻏشایی یک عرصه تحقیقی جدیرد اسرت کره
 Iکه عمدتا عفونت های نواحی تحتانری

کاربردهای بیوتکنولوژی مفیدی در زمین توسعه واکسرن دارد.

 Pبراعرث

در مطالعات اخیر از باکرترری هرای گررم مر ربرت مرانرنرد

ایجاد عفونت باال رونده در دستگاه ادراری می شود .صرعرود

استافیلوکوکوس های ﻏیر بیماری زا و باکرترری هرای اسریرد

عفونت ادراری از نواحی تحتانی به سمت نرواحری فروقرانری

الکتیک برای اهداف اتصال به پروتئین هرای هرتررولروگروس

دستگاه ادراری ،زمینه را برای گرفتاری بافت کلیره و ایرجراد

استفاده شده است (.(11

برخالف فیمبریه تی

دستگاه ادراری را موجﺐ می گردند ،فیمبریه نرو

پیلونفریت حاد فراه می نماید ( .(6پیلی تی
مقاوم به مانوز است که

 Pفریرمربرریره

یکی از پروتئین های لنگری در الکرتروبراسریرلروس،

AcmA

نیز گفته می شود و از اصرطرالح

می باشد که به عنوان یک پروتئین لنگری در کنرار پرروترئریرن

پیلی همراه با پیلونفریت گرفته شده است .این پروتئین دارای

 PapGمورد استفاده قرار گرفته است .این پروتئریرن تروانرایری

می باشد که ﻏالبا با

اتصال به سایر پروتئین هرا و وارد کرردن آن بره ﻏشرای

 3آلل متفاوت

،

،

التهاب کلیه و لگنﭽه انسان همراه می باشد .فیمبریه تی
ش
(

پروتئین ساختاری تشکیل شده که پروتئین نو

 Pاز

الکتوباسیلوس را دارد .اگرچره امرروزه ،ارگرانریرسر

هرا و

پریرلری

سیست های بیانی متنوعی برای تولید پروتئین نوترکیﺐ وجرود

( برای جذب باکتری به داخل سلول های اپی ترلریرال

دارد ،اما باکتری اشریشیا کلی اولین میزبانی بود که برای تولریرد

کلیه روری است ( 1و (.
درمان کنونی به منﻈور کاه

داروی نوترکیﺐ مورد استفاده قرار گرفت .به نﻈرر مری رسرد
پیشرفت های قابل توجهی با استفاده از آن ،در ایرن حروزه از

و محدود نمودن عفونرت هرای

حاد ادراری بر پایه استفاده از آنتی بیوتیک های مختلﻒ استوار
است .اما امروزه به دلیل افزای

فناوری زیستی صورت گرفته است.

روز افزون مرقراومرت هرای

آنتی بیوتیکی و نیز اثرات سو مصرف بی

رشد سریﻊ و سرعت باالی تولید پروتئین و دان

زیادی که در

مورد فیزیولوژی اشریشیا کلی وجود دارد ،بره هرمرراه ابرزار

از حد آن ها ،نیراز

به واکسن مناسﺐ برای درمان آشکارتر می شود (.(4

کار آمد ژنتیکی ،آن را به یکی از بهترین سیست هرای بریرانری

تا به امروز واکسن های مختلفی به منﻈور پیشگیری از عفونت

تبدیل کرده است ( .(12برای تولید انبوه پروتئین نو ترکیرﺐ در

ادراری اشریشیا کلی یوروپاتوژنیک پیشنهاد شده اسرت .امرا

باکتری اشریشیا کلی ،نیاز به استفاده از یک محیﻂ کشت ﻏنی از

هیچ کدام به مرحله فاز انسانی نرسیرده اسرت .ایرن دالیرل

مواد م ذی می باشد .محیرﻂ کشرت  ،LBمرحریرﻂ کشرت

رورت راحی واکسن های جدید عرلریره  UTIرا نشران

مناسﺐ برای بیان پروتئین های نوترکیﺐ در باکتری اشرریشریرا
کلی اسرت .ایرن مرحریرﻂ مرنربرﻊ کرربرن اخرترصراصری

می دهد ( 1و .(4
از آنجایی که اشریشیا کلی یروروپراتروژنریرک ( (UPECاز

ندارد و رشرد براکرترری را ترا ترراکر

مکانیس های مختلفی برای ﻏلبه بر میزبان و بقای خود استفاده

باالتر از  OD600nm 2-9را تامیرن نرمری کرنرد .برنرابررایرن
7

هرای سرلرولری
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بیان پروتئیرن،

 211میکرولیتر از باکتری های مستعد ا رافره شرد و عرمرل

الزم است که ت ییراتی در ترکیﺐ محیﻂ کشت انرجرام شرود.

حررارتری انرجرام گررفرت.

برای افزای

تراک سلولی و در کنار آن افزای

در این پژوه

ترانسفورماسیون به کمک شو

ﻏربالگری باکتری های ترانسفورم شده به کمک آنتی بیروتریرک

ترکیﺐ و ﻏلﻈت محیﻂ کشت ،مقدار ﻏلرﻈرت

القاگر ،زمان القا نسبت به محیﻂ کشت  LBبررای افرزایر

آمپی سیلین

بازدهی تولید (بیومﺲ( و بیان پروترئریرن  PapGدر سرویره

(m

 (111صورت گرفت.
 :سرویره بریرانری

( بیان سازه ژنری حراوی

نوترکیﺐ اشریشیا کلی که در مطالعات قبلی راحی شده برود،

اشریشیا کلی  Ori amiبرای بیان پروتئین

در یررک مررحرریررﻂ کشررت پرریررﭽرریررده اصررالح شررده

مورد استفاده قرار گرفت .کشت تازه باکتری ترانسفورم شده برا

با هدف بهینه سرازی بریران

وکتور  pET21aحاوی ژن کننده  PapG.AcmAبرا ﻏرلرﻈرت

تولید پروتئین نوتررکریرﺐ  PapG.AcmAدر سویه بریرانری

 1 mاز  IPTGالقا شده و به مدت  9ساعت در دمرای 31

بهینه سازی گردید .این پژوه
اشریشیا کلی انجام شد.

فیوژن PapG.AcmA

درجه سلیسیوس گرماگذاری شد .به دنبال آن بیان پرروترئریرن
مورد نﻈر توسﻂ روش  SDS-PAGEو وسترن بالت تایید شد.
د( وسترن بالت :برای تایید نهایی پروتئین نوترکیﺐ مورد نرﻈرر

مواد و رو ها
 :سرازه ژنری

الﻒ( ساخت سازه ژنی بیان کننده

از تکنیک وسترن بالت استفاده شد .در این بررسی با استفاده از

بیان کننده  PapGکه توانایی اتصال به باکتری الکتوباسیلوس را

آنتی بادی پلی کلونال و د دنباله هیستیدینی استفاده شد.

داشته باشد ،پروتئین  PapGبه صورت فیوژن برا پرروترئریرن

ه( بهینه سازی بیان پروتئین فیوژن

لنگری  AcmAالکتوباسیل در وکتور  pEXAراحی گردید و

محیﻂ کشت ( LBحاوی پپتون

توسﻂ شرکت  Bion rکره جنوبی ساخته و خریرداری شرد.
I

I

کلرید سدی

 :در ابرتردا از
 ،11عصاره مخمر

 1و

( (1مر  ،آلرمران( برای تهیه بانک سلولی و

(فررمرنرتراز،

تهیه مایه تلقی استفاده شد .اگرچه تاکنون هیچ گزارشی در

PapG.AcmA

مورد بیان پروتئیرن نوترکیﺐ  PapG.AcmAدر محیﻂ کشت

خالص سازی و در وکتور بیانی  ،Bioma i ( pET21aکانرادا(

پیﭽیده ارا ه نشده است ،اما مطالعات قبلی نشان میدهد مواد

ساب کلون گردید.

مناسﺐ مورد استفاده برای بیان پروتئینهای نوترکیﺐ دیگر

در ابتدا ،با استفاده از آنزی های

و

لیتوانری( بررش داده شرد .قرطرعره ژنری

ب( ترهریره براکرترری مسرترعرد

) BL21 DE

و

عبارتند از :منبﻊ کربن (گلوکز ،گلیسرول ،ساکارز ،الکتوز(،

ترانسفورماسیون :به منﻈور تهیه باکتری مستعد از سویه بیرانری

تریپتون ،عصاره مخمر ،پتاسی دی هیدروژن فسفات،

) BL21 DE

 ،ابتدا کشت شبانه از این براکرترری در

دی پتاسی هیدرژن فسفات ( 13و .(19

محیﻂ کشت  LB Bro hدر دمای  31درجه سلیسیوس انرجرام

باکتری اشریشیا کلی در دامنه وسیعی از شرایﻂ محیطی مرانرنرد

شد .روز بعد یک ارلن با حج  3تا  1برابر حج محیﻂ کشت

دمای  21تا  91درجه سلیسیوس 6/1 ،تا  pH /1و دور همزن

انتخاب و پﺲ از ریختن محیﻂ کشت  LB ro hاسترریرل در

 rpm 111تا  211قادر به رشد میباشد .با توجه به تحقیقات

حج مناسﺐ ،به مقدار  1/1111حج آن از کشرت شربرانره

قبلی ،باکتری در شرایﻂ دمای  31درجه سلیسیروس pH 1 ،و

ا افه شد تا به چگالی نوری (  1/31 ( ODتا  1/9برسد.

دور همزن  211 rpmتک یر گردید ( 19و  .(11محیﻂ کشت در

مستعد سازی ﻏشای باکتری برای پذیرش پالسرمریرد حراوی

دمای  121درجه سلیسیروس به مدت  11دقیقه استریل شد.

توالی مورد نرﻈرر نریرز بره کرمرک کرلرریرد کرلرسریر

به محیﻂ کشت استریل متناسﺐ با وکتور مورد استفاده ،معموال

 21میلی موالر انجام گرفت .به منﻈور تررانسرفرورمراسریرون،

آنتیبیوتیکی افزوده میشود تا امکان انتخاب پذیری سلولهای

 11نانوگرم از پالسمیرد حراوی تروالری مرورد نرﻈرر بره

حاوی پالسمید را فراه نماید .در این تحقی از آمپیسیلین و
8
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تتراسیکرلریرن به عنوان آنتیبیوتیک استفاده گرردیرد (.(11

بررسی قرار گرفت ( .(19پﺲ از اتمام زمان القا و جمﻊآوری

ری جذب نوری محیﻂ کشت در

سلولها ،به هرکدام از میکروتیوپها  31میکرولیتر بافر نمونه

ول مو  611نانومتر با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر

ا افه شد و به کمک ورتکﺲ به خوبی ،ه زده شد و به مدت

اندازهگیری شد .به منﻈور جداسازی سلولها ،میکروتیوبهای

 11دقیقه در آب جوش (دمای  111درجه سلیسیوس( حرارت

پر شده ( 1میلی لیتر( حاوی سلول اشریشیا کلی با دور همزن

داده شد تا سلولها لیز شوند .به منﻈور انجام الکتروفورز ،از

 ،rpm 12111زمان  1دقیقه و دمای  9درجره سرلریرسریروس

سیست الکتروفورز (شرکت  (UK ،BIO ADاستفاده شد.

سانتریفیوژ شد .تررمررامرری آزمایشات انجام شده در ارلن

سپﺲ میزان  21میکرولیتر از هر نمونه در چراهرک هرای ژل

 211میلی لیتر ،با نسبت  2/1به  111( 1میلری لریرترر محیﻂ

اکریل آمید-بیﺲ اکریل آمید  12/1درصرد ریخته شدند و برا

کشت( انجام گردید.

ولتاژ  111ولت به مدت  3سراعرت در دستگاه الکتروفورز

برای بهینهسازی بیان پروترئریرن نوترکیﺐ  PapG.AcmAدر

انتخاب گردید .سپﺲ ژلها با کوماسی بلو رنگآمیزی شد و

کشت فالسک چندین پارامتر مورد مطالعه قرار گرفت .این

باندها پروتئینی مشاهده و بررسی شدند ( .(16در این مطالعره

پارامترها شامل محیﻂ کشتهایی با مکملهای کربنی متفاوت

از مارکر پروتئینی شرکت فرمنتاز استفاده گردید.

میزان رشد سلولها از

(گلوکز ،ساکارز ،الکتوز( ،مقدار ﻏلﻈت القاگر (ایزو پروپیل
تیوگاالکتوزید یا  ،(IPTGزمان القا و ﻏلﻈتهای مختلﻒ

ﯾاف ه ها

مکمل کربنی ( 6 ،3و  4گرم بر لیتر( مورد استفاده قرار گرفت.

الﻒ( ساخت سازه ژنی بیان کننرده

ت ثیر تمام پارامترها در بیان پروتئیرن

نوترکیﺐ PapG.AcmA

ه به صورت مجزا و ه در ارتبا

با یکدیگر مورد مطالعه

گرفت .ﻏلﻈت ترکیبات دیگر محیﻂ کشت ،

قرار

ساخت سازه ژنی  ،pET21a-PapG.AcmAصرحرت سراخرت
سازه توسﻂ برش دو آنزیمی

ب

r

،K2HPO4 12.

r

 .Tryp on 10 r ،همرﭽرنریرن ﻏلﻈتهای

I

I-

تایید شد .نتایج ژل

الکتروفورز برش آنزیمی نشان می دهرد کره قرطرعره ژنری
 491جفت بازی مربو به  PapG.AcmAو قطعه  1993جفرت

گزارشات قبلی ثابت در نﻈر گرفته شد ،که عبارتند از:
rac 20 r ،KH2PO4 2.

 :بره دنربرال

بازی مربو به وکتور  pET21aمی باشد (شکل .(1

y as

متفاوت IPTG

ب( بیان سازه ژنی حراوی

 :سرویره

Ori ami

(  1/1 ،1/1و  1میلی موالر( برای بیان پروتئین نوترکیﺐ مورد

اشریشیا کلی حاوی وکتور  pET21a-PapG.AcmAبا ﻏرلرﻈرت

شکل  :5نتیجه برش آنزیمی وکتور حاوی  pET21a-PapG.AcmAبرا دو

شکل  :6نتیجه بیان پروتئین فریروژن  PapG.AcmAدر ژل .SDS-PAGE

 .ستون های  1و  (2نمونه هض شده آنزیمی ،سترون (3

(

آنزی

I

I.

ستون های  1 ،3 ،1و  (1نمونه های القا نشده ،ستون های  6 ،9 ،2و

مارکر .1K

نمونه های القا شده ،ستون  (4مارکر پروتئینی.
9
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 1میلی موالر از  IPTGالقا گردید .نتایج بیان پروتئین مورد نﻈرر
با روش  SDS-PAGEو تایید آن با وسترن بالت در شکل هرای
 2و  3آورده است .پروتئین فیوژن مورد نرﻈرر انردازه ای در
حدود  33/4کیلو دالتون داشت.

( بهینه سازی بیان پروتئین فیروژن

 :منابﻊ کربنی

متفاوتی نسبت به محیﻂ کشت  LBمرورد بررسی قرار گرفت.
نتایج نشان داد که منبﻊ کربنی گلوکز بیشترین تاثیر را برر روی
رشد باکتری نوترکیﺐ مورد نﻈر داشت (نمودار  . (1نتایج نشان

داد ا افه کردن منبﻊ کربنی گلوکز به ترکیﺐ محیﻂ کشت

شکل  :9وسترن بالت نمونه های پروتئینی .ستون  (1مراکرر پرروترئریرن،

پیﭽیده باعث بیان بهتر محصول نسبت به منابﻊ کربنی دیگر

ستون های  2تا  (9نمونه های م بت.

میشود (نمودار .(2
در این مطالعه ه چنین ﻏلﻈت های مختلﻒ قند گلوکرز نریرز
مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد کره بیشترین مقدار
رشد سلول مربو

به محیﻂ کشت حاوی گلوکز با ﻏلﻈت

 6میباشد (شکرل  (9نتایج ت ثیر ﻏلﻈت القاگر  IPTGبر
بیان پروتئین نوترکیﺐ  PapG.AcmAدر شکل  1نشان داده
شده است .نتایج نشان میدهند ﻏلﻈتهای زیاد  ،IPTGت ثیری

در بیان پروتئین ندارد ،همﭽنین ،به دلریرل هزینه باالی پودر
 ،IPTGمیتوان از ﻏلﻈت پایین برای بیان این پروتئین استفاده
نمود.
شررکررل  6ت ثیر ﻏلﻈت بیومﺲ در میزان بیان پروتئین

شکل  :1بیان پروتئین  PapG.AcmAدر محیﻂ کشت پیﭽیده با منابﻊ کرربرنری

در زما ن القا را نشان می دهد .بیشترین مقد ار تولید

متفاوت .ستون  (1مارکر پروتئینی ،ستون های  2و  (3محیﻂ کشت با مرنربرﻊ

بیومﺲ در زمان القا با  OD600nm= 3تررعرریرریررن گردید.

کربنی  ،LBستون های  9و  (1محیﻂ کشت با منبﻊ کربنی گلوکز ،ستون هرای

نوری به

 6و  (1محیﻂ کشت با منبﻊ کربنی الکتوز ،ستون های و  (4محیﻂ کشت برا

در یک محیﻂ کشت یکسان ،زمانی که مقدار جذب

منبﻊ کربنی ساکاروز.

نمودار  :6منحنی رشد باکتری در محیﻂ کشت های پیﭽیده.

نمودار  :5منحنی رشد باکتری در محیﻂ کشت پیﭽیده با منابﻊ کربنی متفاوت.
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شکل  :1تاثیر ﻏلﻈت  IPTGدر بیان پروتئین  .PapG.AcmAستون هرای  1و

شکل  :2تاثیر ﻏلﻈت بیومﺲ در زمان القا در بیان پرروترئریرن .PapG.AcmA

 (2به ترتیﺐ نمونه های قبل از القا و  9ساعت بعد از القا با  IPTGبا ﻏرلرﻈرت

پروتستون  (1مارکر پروتئینی ،ستون های  2و  (3به ترتیﺐ نمونه های قبرل از

 1/1میلی موالر ،ستون های  3و  (9به ترتیﺐ نمونه های قبل از الرقرا و 9

القا و  9ساعت بعد از القا با  IPTGبا وزن  1/1گرم بر لریرترر از بریرومرﺲ،

ساعت پﺲ از القا با  IPTGبا ﻏلﻈت  1/1میلی مروالر ،سرترون  (1مرارکرر

ستون های  9و  (1به ترتیﺐ نمونه های قبل از القا و  9ساعت پﺲ از القرا برا

پروتئینی ،ستون های  6و  (1به ترتیﺐ نمونه های قبل از القا و  9ساعت پرﺲ

 IPTGبا وزن  3گرم بر لیتر از بیومﺲ ،ستون های  6و  (1به ترتیﺐ نمونه های

از القا با  IPTGبا ﻏلﻈت  1میلی موالر.

قبل از القا و  9ساعت پﺲ از القا با  IPTGبا وزن  3/1گرم بر لیتر از بیومﺲ.

دیگری که ولز (

( و همکاران برای

عدد  3میرسد ،بیان بهتری نسبت به جذب نوریهای

(  .(11در پژوه

دیگر مشاهده شد.

تولید پنی سیلین Gدر سویه نوترکیﺐ اشریشیا کلی انجام دادند
با ت ییرات محیﻂ کشت و شرایﻂ آن به مقدار قابل توجهی

بح

بازدهی محصول را افزای

در این پژوه

نو محیﻂ کشت به عنوان یکی از عوامل مه

دادند (  .(1در این پژوه

انوا

محیﻂ کشت با ﻏلﻈتهای متفاوت مورد بررسی قرار گرفته

به منﻈور فراه کردن محیﻂ مناسﺐ برای رشد بهینه باکتری و

است .انتخاب محیﻂ کشت حاوی گلوکز با ﻏلﻈت  6گررم برر

همﭽنین ،تولید بیشتر پروتئین هدف مورد ارزیابی قرار گرفت.

توده سلولی و تولید زیاد پروتئین نوترکیﺐ

در این مطالعه سره نو

لیتر به منﻈور افزای

محیﻂ کشت با منبﻊ کربنی متفاوت

صورت گرفت .نتایج نشان داد که نو

محیﻂ کشت م ثرترین

استفاده شد .کولینز ( (Co insو همکاران در سرال  2113در

عامل است و محیﻂ کشت پیﭽیده همراه با گلوکز  6گررم برر

مطالعه ای نشان دادند که یکی از عوامل م ثر در تولید پروتئین

زیاد توده سلولی و در نتیجه تولید

Si – as in– i

نررروترکیﺐ ،

لرریررتررر به دلیل افزای

محیﻂ کشت میباشد.

زیاد پروتئین محصول ،بره عرنروان مناسﺐترین محیﻂ کشت

یافته های آنها حاکی از استفاده از محیﻂ کشت کمپلکﺲ ﻏنی

شناخته شد.

از عصاره مخمر ،بافر و منبﻊ کربنی (گلیسرول( به عنوان محیﻂ

مقدار القاگر از جمله عوامل مهمی است که بر روی میزان بیان

کشت بهینه برای بیان پروتئین  SELPsبود (.(19

پروتئین نوترکیﺐ اثر میگذارد .زمان القا نیز از عوامل مه در

همﭽنین فانگ (  ( onو همکاران در سال  2111با بهینهسازی

بهینهسازی تولید پروتئین نوترکیﺐ میباشند .زیرا بازدهی تولید

ترکیﺐ محیﻂ کشت توانستند بهترین محیﻂ کشت را برای بیان

پروتئین نوترکیﺐ به نقطهای از تابﻊ رشد که القا صورت میگیرد

 E as in- iانتخاب نمایند

وابستگی زیادی دارد ( 14و  .(21بررسی منحنی رشد بدون القا

پروتئین

)po yp p i s ELPs
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و همراه با القای سویه نوترکیﺐ تهیه شده نشان داد که بهترین

عصاره مخمر ( 21گرم بر لیتر( ،تریپتون ( 11گرم برر لریرترر(،

زمان القا در این سویه نوترکیﺐ ابتدای فاز لگاریتمی و در

 2/3( KH2PO4گرم بر لیتر( و  12/1( K2HPO4گرم بر لیتر( به

 OD600nm= 3است .نتایج آزمای ها و بهینهسازی لسرریررنررا

عنوان محیﻂ کشت بهینه ،ﻏلﻈت  1/1میلی موالر  IPTGو زمان

( (L cinaو همکاران در سال  2113در شرایﻂ تولید نشان داد

القا در جذب نوری  OD600nm= 3تعریریرن گردید .استفاده از

که مقدار  IPTGت ثیر زیادی بر بازدهی تولید پروتئین نوترکیﺐ

گلوکز نسبت به محیﻂ

محیﻂ کشت پیﭽید ه
LB

حا وی

ندارد و ﻏلﻈت زیاد آن باعث سمیت در محیﻂ کشت می شود

کشت

که نهایتا منجر به محدود شدن زمان رشد سلول مری گرردد

باالتری میدهد .همﭽنین ،ﻏلﻈت بیومﺲ تولیدی در حدود

حا ر نیز تایید کننده مطالعات انجام شده

 11/گرم برر لریرترر در محیﻂ کشت پیﭽیده اصالح شده

قبلی بود .بنابراین به دلیل قیمت باالی  IPTGو همﭽنین اثر

تعیین گردید .ایررن مرریررزان نسبت به محیﻂ کشت  LBبه

IPTG

نشان میدهد که میتواند از نررﻈررر

( .(21نتای پژوه

سمی آن در تولید پروتئین دارویی ،مقدار کمتر
(  1/1میلی موالر( برای بیان پروتئین نوترکیﺐ

و

منابﻊ کربنی گزارش

مقدار  3/1برابر افزای

PapG.AcmA

شده

دیگر ،

بیا ن

اقتصادی قابل توجه باشد.

پیشنهاد و انتخاب گردید.
تﺸکر و دردانی
ن یجه یری

نویسندگان این مقاله از تمامی همکاران دانشگاه آزاد اسرالمری

در این مطالعه پﺲ از بهینهسازی شرایﻂ بررسی شده محیﻂ

واحد تهران شمال به دلیل همکاری صمیمانه در اجررای ایرن

کشت پیﭽیده اصالح شده حاوی گلوکز ( 6گرم برر لریرترر(،

پژوه

کمال امتنان را دارند.
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Abstract
Background & Objectives: Uropathogenic Escherichia coli (UPEC) is one of the most common
bacteria to cause urinary tract infection (UTI). No human vaccine against UTI has yet been
developed. The aim of this study was to optimize the expression of recombinant PapG with
Lactobacillus anchor protein AcmA in E. coli.
Materials & Methods: The synthetic cloning vector, pEXA containing PapG.AcmA was
purchased and subcloned into pET21a vector. The protein expression levels in Origami expression
host (E. coli) were analyzed by SDS-PAGE gel and western blotting. Moreover, various
concentrations of IPTG (Isopropyl Thiogalactopyranoside), the medium component and induction
time was optimized for large scale expression of recombinant protein.
Results: Based on results, optimum expression in large scale was occurred in 0.1mM IPTG and
OD= 3 optical density. The modified complex culture medium containing: glucose 6 g/I, K2HPO4
12.5 g/l, KH2PO4 2.3 g/l, Yeast Extract 20 g/l, tryptone 10 g/l were determined as optimal
medium. OD 600nm= 3.0 was determined as the best time for induction by IPTG at a
concentration of 0.1 mM. The levels of the expression of the target protein was determined at
OD600nm= 5.5.
Conclusion: Based on the result, we were able to do cloning and expression of PapG.AcmA.
Addition of extra carbon source (glucose) to the complex medium caused a better PapG.AcmA
recombinant protein expression. Finally, by purification of recombinant protein and evaluation of
its immunogenicity, it can be used as a vaccine candidate against the urinary tract infection.
Keywords: PapG.AcmA, Expression optimization, Uropathogenic Escherichia coli.
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