دوماهنامه طبّ جنوب
پژوهشكده زيست -پزشكي خليج فارس
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
سال هفدهم ،شماره  ،6صفحه  ( 7761 –7711بهمن و اسفند )7131
ISMJ 2015; 17(6): 1168-1175

کلون و بيان فوتوپروتئين اکورين با استفاده از دنباله اينتئين
الهه سادات سيدحسيني  ،7مهدي زينالديني7٭ ،جليل فالح  ،7عليرضا سعيدينيا

7

7پژوهشكده علوم و فناوري زيستي ،دانشگاه صنعتي مالک اشتر ،تهران ،ايران
(دريافت مقاله -39/3/71 :پذيرش مقاله)39/77/71 :

چكيده
زمينه :اينتئين ( )INTبخشهاي دروني پروتئين است که ميتواند در طي فرايند پيرايش پروتئين ،خود را از پروتئين نابالغ جداکند .اين
توالي براي جدا شدن ،احتياج به آنزيم يا کوفاکتور خاصي ندارد .از اين توالي پروتئيني و ويژگي برش خود به خودي آن ،در اثر اعمال
تغيير دما pH ،و يا القاي تيولي در جهت تخليص پروتئين استفاده ميشود .مزيت اين روش نسبت به بقيه روشهاي تخليص پروتئين،
عدم احتياج به آنزيمهاي پروتئازي و مراحل حذف پروتئاز ميباشد که اين روش را از لحاظ اقتصادي حائز اهميت ميکند .در تحقيق
حاضر فوتوپروتئين اکورين بهصورت ملكولي با  INTهيبريد شده و ميزان بيان آن مورد ارزيابي قرار گرفته است.
و آنزيمهاي محدودگر اختصاصي درون وکتور  ،pTYB21که حاوي دنباله  INTاست ،کلون گرديد .سپس وکتور pTY-aequorin

حاصله به باکتري  E.coliسويه بياني  ER2566انتقال داده شد و با تكنيکهاي الكتروفورز ( ،)Electerophoresisوسترن بالت
( )Western Blotو تعيين ترادف ( ،)Sequencingصحت کلونها بررسي گرديد.
يافتهها :ژن به رمز درآورنده فوتوپروتئين اکورين بين جايگاه هاي آنزيمي  SapIو  PstIدرون وکتور  pTYB21بهصورت صحيح کلون
گرديد و بيان پروتئين هيبريدي اکورين -اينتئين با استفاده از روشهاي مرسوم تأييد گرديد.
نتيجهگيري :ساخت سازه ژني فوتوپروتئين اکورين ،در حالت هيبريدي و متصل به  INTبا استفاده از روشهاي ملكولي تأييد شد.
همچنين ميزان بيان اکورين در حالت متصل شده با  ،INTدرصد بيان بيش از  91درصد مجموعه پروتئينهاي سلولي را نشان ميدهد.
واژگان کليدي :اينتئين ،پيرايش پروتئين ،کلون ،بيان ،فوتوپروتئين اکورين.
* تهران ،پژوهشکده علوم و فناوری زیستی ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر
E-mail:zeinoddini52@mut.ac.ir
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مواد و روشها :در اين تحقيق ژن رمز کننده اکورين که در مطالعات قبلي درون وکتور  pET21aکلون شده بود با استفاده از پرايمرها

کلون و بيان فوتوپروتئين اکورين با استفاده از اينتئين 7763/

حسيني و همكاران

این روش نسبت به بقيه روشهای تخليص پروتئين

مقدمه
اینتئين( 1)INTبه معنی بخش درونی پروتئين است.

عدم احتياج به آنزیمهای پروتئازی و مراحل حذف

این اصطالح اولين بار در سال  1991زمانی که دو

پروتئاز میباشد ( 7و  ،)0که این روش را از لحاظ

گروه تحقيقاتی فعاليت گستردهای را بر روی اضافه

اقتصادی حائز اهميت میکند .بر این اساس

کردن قطعهای درون ژن  VMA1آغاز کرده بودند
مطرح شد .ژن مذکور به رمز درآورنده آنزیم
 ATPaseغشایی از مخمر ساکارومایسيس سرویزیا

وکتورهای تجاری  pTXB1و  pTYB21به بازار
ارائه شدهاند که در آنها  INTبه دومين قابل اتصال
0

به کتين ( )CBDفيوز شده است.

است .ترادف نوکلئوتيدی ژن مذکور پيشگویی کننده

بر این اساس پس از بيان پروتئين هيبریدی مذکور،

پروتئينی با  1101اسيدآمينه و وزنی حدود 111

این پروتئين قابليت اتصال به رزین های حاوی

کيلودالتون است ولی اندازه واقعی پروتئين VMA1

کيتين را داراست .پس از انجام کروماتوگرافی

در آزمایشات تکميلی با استفاده از الکتروفورز ،فقط

تمایلی ،بر اثر کاهش دما یا القاء تيولی ،پروتئين

 70کيلو دالتون بهدست آمد .بر این اساس ایده

هدف بدون دنباله اضافه ،از ستون شسته و خالص

پيرایش پروتئين 2اوليه جهت توليد پروتئين بالغ

می گردد ( 1و .)9

مشابه پيرایش  mRNAمطرح گردید .در نتيجه INT

با توجه به اینکه خالصسازی پروتئينهای نوترکيب با

را معادل اینترون و اکستين 3را معادل اگزون mRNA

درصد خلوص باال ،همواره از معضالت محققين

برای پروتئين اوليه تعریف کردند .اکستين باال دستی

فناوری زیستی است ،اکثر محققين تمایل دارند با

بهعنوان اکستينآمين 4و اکستين پایين دستی به نام
اکستين-کربوکسيل 5نامگذاری شدند .به بيان دیگر
فعاليت پس از ترجمهای پروتئين اوليه که سبب
حذف

INT

و

اتصال

N-Extein

به

7

 C-Exteinمیشود را پيرایش پروتئين مینامند که
محصول این فرایند ،پروتئين بالغ و  INTمیباشد
(.)1-7

کمترین مراحل و در کوتاهترین زمان به باالترین
درصد خلوص پروتئين دست یابند .لذا امروزه
روشهای متنوع و تک مرحلهای توسط دانشمندان
ارائه شده است تا بر این معضالت چيره شوند
( .)11-12در این تحقيق به منظور ارزیابی کارایی
روش تخليص با  ،INTکلون و بيان فوتوپروتئين
1

اکورین درون وکتور  pTYB21که دارای توالی INT

تغييرات دما pH ،و یا القای تيولی ،از پروتئين هدف

اکورین ،به عنوان پروتئين نوترکيب مدل مورد

جدا میشوند که میتوان از این خاصيت در جهت

استفاده قرار گرفت .اکورین ،فوتوپروتئينی است که

تخليص یک مرحلهای پروتئين استفاده نمود .مزیت

1

(Intein )Internal Protein
Protein Splicing
3
External Protein
4
N-Ex tein
5
C-Ex tein
6
Protein Splicing
2
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اولين بار در نوعی عروس دریایی به نام Aequoera

 victoriaشناسایی شد ،که قادر است از خود نور
آبی رنگ ساطع نماید .بهدليل حساسيت باالی
اکورین به غلظت کلسيم و با توجه به اینکه در این
Chitin Binding Domain
Aequorin Photoprotein

7
8
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این توالیها حالت خودشکافنده دارند و در اثر

و  CBDاست ،مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.

سال هفدهم /شماره  /6بهمن و اسفند 7131

/ 7711طب جنوب

پروتئين ،درصد سيگنال نسبت به نویز پس زمينه،

بين پروتئين اکورین و  INTاسيدآمينه اضافی تشکيل

بسيار باال است ،از این فوتوپروتئين در حوزه های

نخواهد شد .در مرحله بعد پالسميد pET-aequorin

مختلف زیست فناوری استفاده های زیادی می شود

که حاوی ژن به رمز درآورنده اکورین است (،)22

( .)13-15از جمله کاربردهای اکورین در زیست

بهعنوان الگو در واکنش  PCRبا استفاده از پرایمرهای

فناوری می توان به استفاده از آن به عنوان نشانگر

مذکور مورد استفاده قرار گرفت.

غلظت کلسيم ( ،)17طراحی کيت های سنجش

الزم به توضيح است که  PCRابتدا با آنزیم پليمراز

ایمنی ( 10و  ،)11طراحی حسگرهای سلولی ()19

 Taqو سپس با آنزیم پليمراز  ،Pfuانجام شد .در ادامه

و حتی مکمل غذایی جهت بيماران آلزایمری ( 21و

هضم آنزیمی محصول  PCRتوسط دو آنزیم  SapIو

 )21اشاره نمود .هدف تحقيق حاضر بررسی ميزان

 PstIصورت گرفت و دو انتهای چسبنده در ژن ایجاد

بيان پروتئين اکورین در حالت هيبرید شده با

شد ،همچنين پالسميد  pTYB21نيز توسط این دو

پروتئينی  57کيلو دالتونی ( )INT-CBDو مقایسه

آنزیم خطی شده و انتهای چسبنده در دو طرف آن

ميزان بيان با اکورین در حالت هيبریدی با دنباله

ایجاد شد .پس از تخليص ژن رمز کننده اکورین از

هيستيدین است .تا در صورت موفقيت آميز بودن

روی ژل آگارز ،قطعه مورد نظر در یک واکنش توسط

کلون و بيان آن ،در مطالعات بعدی عملکرد خود

آنزیم  T4به داخل پالسميد بيانی  pTYB21انتقال

شکافندگی  INTمورد بررسی قرار گيرد.

یافت تا پالسميد  pTY- aequorinبهدست آید .جهت
تأیيد کلون دو مسير زیر انجام شد:
 )1هضم دو آنزیمی پالسميد  pTY- aequorinبا

مواد و روشها

استفاده از دو آنزیم  NheIو  PstIصورت گرفت .الزم

کلونينگ ژن به رمز درآورنده اکورين درون پالسميد

به توضيح است که پس از کلون ژن به رمز درآورنده

pTYB21

اکورین در پالسميد  ،pTYB21جایگاه برش آنزیم

بهمنظور کلون ژن رمز کننده فوتوپروتئين اکورین درون

 SapIاز بين میرود و نمیتوان از این آنزیم جهت

وکتور ( pTYB21خریداری شده از شرکت ،BioLab

تأیيد کلون استفاده نمود .بر اساس نقشه پالسميدی

 ،)NEB#N6701ابتدا پرایمرهای اختصاصی بهمنظور

( pTY-aequorinشکل  ،)2محصول این هضم

محدودگر مناسب طراحی گردید (جدول  .)1در

 )2با استفاده از پرایمرهای عمومی  ،T7تعيين ترادف

پرایمرهای مربوطه جایگاه برش  SapIدر پرایمر پيشرو

ژنی صورت گرفت.

( )Forward primerو جایگاه برش  PstIدر پرایمر
پيرو ( )Reverse Primerطراحی گردید .بر این اساس

جدول  )7توالي و اندازه پرايمرهاي مورد استفاده در اين تحقيق
اندازه ()bp
44
37
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توالي
/

نام پرايمر
/

5 -GGTGGTTGCTCTTCCAACCTGTACGATGTACCAGATTATGCATC-3

F-TYaeq

5/-GGTGGTCTGCAGTCATGGTACCGCGCCGCCGTACAG -3/

R-TYaeq
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تکثير قطعه ژنی به همراه جایگاههای برش آنزیمی

آنزیمی ،قطعه هيبریدی  CBD-INT-aequorinاست.

کلون و بيان فوتوپروتئين اکورين با استفاده از اينتئين 7717/

حسيني و همكاران

ارزيابي بيان اکورين

(بهعلت از بين رفتن سایت برش آنزیم  SapIپس از

پس از ساخت سازه ژنی  ،pTY- aequorinپالسميد

کلونينگ ،نمیتوان از آن در جهت بررسی کلونينگ

مربوطه درون باکتری مستعد شده  ،ER2566انتقال

استفاده کرد) (شکل  -1ب).

یافت .در ادامه القای بيان در OD1/0با یک ميلی موالر از
 IPTG9در دمای  31درجه سانتیگراد (جهت افزایش
پروتئينهای محلول) بهمدت  4ساعت انجام شد .در ادامه
بيان پروتئين اکورین به کمک روشهای SDS-PAGE
و وسترن بالت (با استفاده از آنتیبادی پلی کلونالanti- ،

 ،CBDخریداری شده

از شرکت

،BioLab

 ،)NEB#S6651ارزیابی گردید .در نهایت نيز ميزان بيان
فوتوپروتئين اکورین در حالت هيبرید شده با  INTو
 CBDبا بيان فوتوپروتئين اکورین اوليه (pET-

شکل  )1الف -آناليز محصول  PCRبا پرایمرهای  F-TY.aeq ،R-TY.aeqو
پالسميد  pET-aequorinبهعنوان الگو ،صورت گرفته با آنزیم Ladder 1 )1 .pfu
 2 ،kbو  )3محصول  PCRدر دمای  71و  50درجه سانتیگراد .ب -تأیيد کلون

 )aequorinمقایسه شد.

 aequorinدر وکتور  )2 ،Ladder 1kb )1:pTYB21محصول هضم آنزیمی
پالسميد  ،pTY-aequorinکلون اول )3 ،کلون دوم )4 ،کلون سوم

يافتهها

بر اساس نقشه پالسميدی )NEB#N6701(pTYB21

ساخت سازه ژني pTY-aequorin
پس از انجام واکنش  ،PCRبا استفاده از الگوی pET-

 ،aequorinپرایمرهای  R-TY.aeq ،F-TY.aeqو آنزیم
پليمراز  ،Pfuمحصول  PCRبر روی ژل آگارز  1درصد
مورد بررسی قرار گرفت که تکثير باند حدود  751بازی،
تأیيد کننده تکثير توالی ژنی اکورین میباشد
(شکل  -1الف) ( .)22به منظور ساب کلون ژن به رمز
درآورنده اکورین درون پالسميد  ،pTYB21محصول

بازی از کلونهای دوم و سوم ،نشانهای بر تأئيد کلونينگ
میباشد (مجموع قطعهی کلون شده حدود  751جفت
بازی و بدنه وکتور حدود  011جفت بازی برش خورده
میباشد) .در نهایت نيز پالسميد مربوطه به شرکت ژن
فناوران جهت انجام تعيين ترادف ژنی منتقل گردید که
نتایج بهدست آمده صحت سازه ژنی pTY-aequorin

را نشان داد (شکل .)2

محدودگر  SapIو  PstIبرش و سپس با آنزیم ليگاز،
کلون گردید .در این مرحله سه کلونی انتخاب گردید و
به منظور تأیيد کلونهای حاصله ،هضم دو آنزیم پالسميد
 pTY-aequorinبا استفاده از آنزیمهای  PstIو NheI

که دارای سایت برش درون پالسميد  pTYB21بوده
ولی برروی توالی ژن کلون شده جایگاه ندارد ،انجام شد
Isopropyl β–D-1-Thiogalactopyranoside
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شکل  )2سازه ژنی pTY-aequorin
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 PCRمرحله قبل و پالسميد پایه  ،pTYB21با دو آنزیم

و  pTY-aequorinخروج قطعه حدود 1351جفت

سال هفدهم /شماره  /6بهمن و اسفند 7131

/ 7719طب جنوب

بيان پروتئين هيبريدي اکورينCBD-INT -

 ،CBD-INTباندی در حدود  09کيلو دالتون را

بعد از تأیيد ملکولی سازه ژنی ساخته شده ،پالسميد

نشان میداد (شکل  -4الف).

 pTY-aequorinبه درون باکتری  ER2566انتقال
یافته و القاء شد .بررسی بيان پروتئين در زمانهای
صفر و  4ساعت بعد از القاء با استفاده از
 SDS-PAGEو وسترن بالت صورت گرفت که
مشاهده باند حدود  09کيلو دالتونی تأئيد کننده بيان
فوتوپروتئين اکورین همراه با  INTو  CBDمیباشد
(شکل  ،)3که در آن وزن مولکولی  INTو CBD

شکل  )4مقای سه ب يان فوتوپروتئ ين اکورین در دو حالت فيوز شده به دنباله
( INTالف) و هي ستي دی ن (ب) )1 .مارکر وزن ملکولی  )2 ،زمان  4ساعت
بعد از القا )3 ،زمان صفر قبل از القا

حدود  57کيلودالتون و وزن مولکولی پروتئين
اکورین حدود  23کيلو دالتون میباشد ( 22و .)23

بحث
در بين روشهای مختلف تخليص پروتئينهای
نوترکيب ،کروماتوگرافی تمایلی

11

با دارا بودن

مزیتهای زیاد ،از اهميت ویژهای برخوردار است .از
سوی دیگر بين روشهای تمایلی ،استفاده از دنباله
هيستيدین ،با توجه به سادگی روش و افزودن تعداد
شکل  )3آناليز ب يان پروتئين اکوری ن با استفاده از دو روش SDS-PAGE

کم اسيدآمينه به پروتئين هدف ،از سایر روشها

(الف) و وسترن بالت (ب) )1 .مارکر وزن ملکولی  )2 ،باکتر ی نوترک يب بعد

ارجحيت بيشتری داشته و بيشتر مورد عالقه محققين

از القاء )3 ،باکتری نوترکيب قبل از القاء

فناوری زیستی قرار گرفته است ( .)24در این ميان

با توجه به افزایش اندازه نمونه پروتئين هيبریدی بيان
شده در پالسميد  ،pTY-aequorinجهت ارزیابی و
مقایسه ميزان بيان پروتئين ،توليد اکورین در حالت
 ،)pTY-aequorin( CBD-INTبا یکدیگر مقایسه
شد که مطابق شکل  ،4بيان اکورین در حالت فيوز
شده با  INTکاهشی را نشان نداده ،بلکه بيشتر نيز
شده بود .مطابق شکل  ،4اکورین در حالت اوليه
(فيور شده به دنباله هيستيدین) باندی در حدود 23
کيلودالتون (شکل  -4ب) و در حالت فيوز شده با

تخليص پروتئينهای نوترکيب به حساب میآید که در
حدود  21سال است در قالب ایده پيرایش پروتئين
اوليه در توليد پروتئين بالغ ،مشابه پيرایش ،mRNA
مطرح گردیده است ( .)1-7متخصصان مهندسی
ژنتيک با الگوبرداری از این مکانيسم خود شکافندگی
طبيعی  INTدرون سلولی ،توانستهاند وکتورهای
تجاری ارائه دهند که به پروتئين نوترکيب هدف ،دنباله
 INTبه همراه  CBDمتصل میکند .براین اساس یک
روش ساده تمایلی (برمبنای ستونهای کتين) در جهت

Affinity Chromatography
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فيور شده به دنباله هيستيدین ( )pET-aequorinو

استفاده از دنباله اینتئين ،یک روش نوین جهت

کلون و بيان فوتوپروتئين اکورين با استفاده از اينتئين 7711/

حسيني و همكاران

rapid

ultra

mediated

intein

Split

تخليص و توليد پروتئينهای نوترکيب ،بدون نياز به

(

روشهای بعدی به منظور حذف دنباله متصل شده،

 )purificationنام میبرند (.)31

بهدست میآید .مهمترین ویژگی دنباله  INTدر توليد

در تحقيق حاضر بهمنظور راهاندازی روش مذکور،

پروتئينهای نوترکيب ،قابليت خودشکافندگی آن،

کلون و بيان پروتئين اکورین در وکتور حاوی دنباله

بدون اضافه شدن اسيدآمينه به انتهای پروتئين هدف

 )pTYB21( INTانجام گرفت و بيان پروتئين

است .در نتيجه در این روش نياز به آنزیم پروتئاز و

هيبریدی با نمونه بدون دنباله  ،INTمقایسه شد .الزم

انجام مراحل پيچيده و وقتگير برای حذف آنزیم از

به توضيح است که دنبالههای  INTخود به دو نوع

پروتئين هدف ،نمیباشد .به بيان دیگر ،استفاده از این

بزرگ ( )Large Inteinو کوچک ()Mini Intein

روش عالوهبر کاهش زمان و هزینه مسير توليد

تقسيم میشوند ( 31و  )32که در این تحقيق از وکتور

پروتئين نوترکيب ،باعث افزایش بازده نهایی محصول

 pTYB21که دارای دنباله  INTبزرگ  51کيلودالتونی

نيز میگردد ( .)0-11امروزه تعداد مقاالتی که در آنها

و  7 CBDکيلودالتونی بود ( ،)23استفاده شد.

از این روش جهت تخليص پروتئينهای نوترکيب

همانطور که در شکل  4مشاهده شد اتصال مولکولی

استفاده شده ،رشد زیادی کرده است .در مقاالت

و افزایش اندازه پروتئين از  23کيلو دالتون به 09

متعدد ،اهميت استفاده از دنباله  INTدر توليد

کيلودالتون ،نه تنها باعث کاهش بيان پروتئين مذکور

پروتئينهای نوترکيب در شکلهای مختلف متصل

نشد ،بلکه ميزان بيان به ميزان محسوسی افزایش یافت

شده به  ،CBDپروتئين شبه االستين ( )ELPو

که نشان دهنده عدم وجود نقش منفی استفاده از

( phasinدومين اتصالی به پلیهيدروکسی بوتيرات،

دنبالههای پپتيدی بلند (نظير  )INTدر کاهش بيان

 )Poly Hydroxy Butyrate( )PHBارائه شده است

پروتئين میباشد .در نتيجه از این روش جهت توليد

( .)25-29همچنين از این روش بهعنوان روشی فوق

پروتئينهای دارویی نوترکيب میتوان استفاده نمود.

سریع در خالصسازی پروتئينهای نوترکيب ()SIRP
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Background: Intein (INT), is the internal parts of the protein which can be separated from the immature
protein during protein splicing process. This sequence requires no specific enzyme or cofactor for
separation. This protein sequence and their characteristic of self-cleavage by thiol induction, temperature
and pH changes is used for protein purification. The advantage of this method compared to the other
protein purification methods is that it doesn’t require any protease enzyme and protease removal steps that
make this method important economically. In this study, aequorin photoprotein was hybridized with INT
in molecular form and its expression was evaluated.
Materials and Methods : In this study, aequorin coding gene that was cloned in pET21-a in the previous
studies, was cloned in pTYB21 vector containing INT tag by specific primers and restriction enzymes.
Then the resulting pTY-aequarin was transformed to the ER2566 expression strain and cloning accuracy
was confirmed by electrophoresis, western blotting and sequencing.
Results: The photoprotein aequorin was cloned into SapI/PstI restriction site of pTYB21 plasmid
accurately and successfully. Aequorin- INT hybrid protein expression confirmed using traditional
methods.
Conclusion: The photoprotein aequorin constract in fused with INT confirmed by molecular methods.
Also rate of Aequorin- INT expression determined about %25 of cell total protein.
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