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 چكيده

د. نکنيفراهم م را يآب یهاطيمح در سطوح به موجود اتصال امكان که نموده ديتول يچسبناک یهانيماسل، پروتئ یهایادو کفه :زمينه

 یهاو ساخت چسب يپزشكو دندان يپزشك يمهندسدر ها را نيپروتئ نيا کاربرد ،يستيز یسازگار و مقاومت ،يچسبندگ رينظ ژهيخواص و

  نموده است. مطرح کيولوژيب

فارس خليج از منشاء (Modiolus sp. PGماسل ) یادوکفه COIژن  يو توال يكيمورفولوژ یهابا توجه به شاخص :هاروش و مواد

 سپس. شد هيته يطع بافتاصدف مق یچسبنده، از بافت پا نيپروتئ مواد ي مولدفنليپل یهاغده حضور ديئتأ منظور به. شد یريگنمونه

 یسازخالص ونيلتراسيف ژل يکروماتوگرافهمچنين و  pHنمک و  انيبا گراد وني ضيتعو يکروماتوگرافهای توسط روش fp-2 نيپروتئ

جهت تشخيص . دياستفاده گرد NBT ياختصاص یزيآمرنگو  Arnowتست از فراکشن  در هر هانيپروتئوجود  اثبات جهت. ديگرد

پاسخ مثبت نسبت به  یکروماتوگرام دارا یهاکيشد. پ استفاده SDS-PAGEالكتروفورز  خلوص پروتئين در هر مرحله از تخليص از

NBT آميزیو توسط رنگ بالت تروسلولزيکاغذ نبه  آنگاه (اوره -ديروش اسه ب)الكتروفورز  و ظيپس از تغل NBT ديگرد دييأت.  

 يرانفارس ايجتنان سواحل خلو کتاب نرم FAO ييشناسا يدهایبا کلبررسي و صدف  يشناسيختر و يشناسگونه مشخصات :هايافته

 بيحاصل به ترت ينيو پروتئ يدینوکلئوت يبود. توال Modiolusو از جنس  Mytilidaeخانواده  متعلق به نمونه مورد مطالعه گرديد. يقطبت

معادل  تقريباً fp-2 ينپروتئ يوزن مولكولهمچنين  .گرديد ثبت NCBI يدر بانک اطالعات BAP16437.1و  AB972412.1 یهابا شماره

 بود.دالتون  يلوک 15

 و تخليص پروتئين ( .PG Modiolus spفارس )ی خليج ادوکفهصدف  يي مورفولوژيكي و ژنتيكيشناسا منجر به يقتحقاين  :گيرینتيجه

 گرديد.  fp-2 چسبنده

  PG sp. Modiolus صدف ،COI ژن ،fp-2 ينپروتئ چسبنده، پروتئين :کليدی واژگان
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 مقدمه

 از ارییبس در که است اییدهپد یولوژیکیب یچسبندگ

 این که موجوداتی از هاییمثال .شودیم یدهد جانداران

 یانعنکبوت (،1) هاباکتری کنندمی تولید را چسبنده مواد

 یاییدر یارهایخ (،3) یازیدر یحلقو یهاکرم (،2)

 تشابه هستند. هاصدف و (5) هاچسب یکشت (،4)

 کسیماتر سازنده یهاماکرومولکول با یعیطب یمرهایپل

 ینا از یبرخ یذات یتقابل یانگرب یسلول خارج

 هایولیومولکب و هاسلول با یانکنشم یبرا یمرهاپلبیو

 با یسهمقا در که بوده یزبانم یهابافت در موجود

 کیتحر را یمنیا یستمس کمتر یمصنوع یمرهایپل

 (.6) کنندیم

 یعت،طب در موجود یوپلیمرب هزار هاده یانم در

 و یچیدهپ یاربس یمواد یمیاییشبیو لحاظ به هاینپروتئ

 خاصیت دارای آنها از ایدسته (.7) هستند تریژهو

 این در محققین هاستمدت که بوده طبیعی چسبندگی

 جمله از دریایی موجودات اند.داشته تمرکز زمینه

 چسب توجهی قابل مقادیر هاچسبکشتی و هاصدف

 برای مواد این که آنجا از کنند.می تولید آب به مقاوم

 در لذا دارند کاربرد بسیار مرطوب هایمحیط در درمان

 یشکپز یمهندس در فادهتسا مورد مواد از بسیاری سنتز

 هایینپروتئ هاصدف هستند. یدمف یپزشکدندان و

 تصالا در که سازندیم را یاختصاص و چسبنده فنلیپل

 ینا .کنندیم یفاا یدیکل و مهم ینقش سطوح به جانور

 شده ساخته پا نام به یاندام در 1فنل غده در ینپروتئ

  گیردیم قرار مانند رشته یساختار صورتب و شده

                                                 
1 Phenol gland 
2 3,4-dihydroxy-L-alanin 
3 DOPA 
4 Mussel Adhesive Proteins 
5 Micro-encapsulation  

 Self-adhesion  
7 Staples  
8 Task  
9 Thread 

 (.9 و 8)

 جودو ، یصدف چسبنده هایپروتئین تمام مشترک وجه

 اختصار به یا 2نآالنی فنیل هیدروکسیید- 34، یدآمینهاس

 یمیاییش جذب در یدیکل یعنصر دوپا .باشدیم 3دوپا

 یهاچسب ینا (.11-14) است آب یرز سطوح به جاندار

 اب و متالطم یطیمح که آب یرز در عمل هنگام یعیطب

 و یشور و ییدما ی،رطوبت نوسانات از یاگسترده یفط

 یآب یاناتجر و یمد و جزر یکیمکان یهاتنش با همراه

 شانن خود از یبفرد منحصر و برجسته هاییژگیو است،

 تیجذاب سبب توجه قابل هاییژگیو ینا (.15) دهندیم

  است. یدهگرد یولوژیکب یهاچسب یدتول در آنها

 کشت در MAPs یا 4صدف چسبنده هایینپروتئ از

 5کپسوله یزر یداروئ یهاحامل عنوان به و (16) سلول

 یوتکنولوژیب ینهزم در 6یاتصال خود یتخاص با شده

 یکپزش یستز و بافت یمهندس ی،صنعت و یپزشک

 هاییتور ساخت در ینهمچن (.17) شودیم استفاده

 یهاروش یجا به زخم بستن یبرا چسب به آغشته

 MAPs مشتقات از 8یخم و 7بست و یرهگ یه،بخ یسنت

 (.18) شودیم استفاده

 در است. شده یلتشک 9 رشته تعدادی از یسالب هر

 ندهچسب مواد یحاو چسبنده پالک یک رشته، هر یانتها

 سطوح به دهدیم امکان پالک به که دارد وجود آب ضد

 هر یکل طوربه (.19) گردد متصل یآب یطمح در سخت

 حدود است. مختلف ینپروتئ 31 تا 25 شامل یسالب

 یلو داشته حضور پالک در هاینپروتئ ینا از تا هفت

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

m
j.b

pu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             2 / 11

http://bpums.ac.ir/
http://ismj.bpums.ac.ir/article-1-900-fa.html


  189يي / ايصدف در از fp-2چسبنده  نيپروتئتخليص                               و همكاران                                              حسيني
 

http://bpums.ac.ir 

 دهستن چسبنده یهاپالک مختص آنها یتا شش فقط

 که بوده fp اختصار به یا 11ییپا یهاینپروتئ هاینا (.8)

 و هستند (MAPs) یصدف چسبنده ینپروتئ شش همان

  (.21) اندمعروف fp1-6 یهانام به

 امن به جانوران از بزرگ یاربس یاراسته عضو هاماسل

 یرجانو گروه یندوم یانبندپا از پس که بوده تناننرم

 گونه 75111 بر بالغ راسته این .دهندیم یلتشک را بزرگ

 هستند هاایدوکفه خانواده عضو هاماسل که داشته

 یعموم نام با Modiolus جنس یهایاکفه دو (.21)

 شامل آنها تغذیه .شوندیم شناخته یاسب ماسل

 یآل اتذر و معلق ییغذا ذرات یتوپالنکتون،ف ها،یباکتر

 و ایصخره سواحل در موجودات این .باشدیم محلول

 به که جایی مدی، و جزر بین نواحی ایماسه گاهی

 زندگی دارد، قرار قدرت پر امواج معرض در شدت

 توسط تا سازدمی قادر را ماسل پا اندام .کنندمی

  (.22) بچسبد سخت سطوح به بیسال هایرشته

 و یوالت یینتع استخراج، ینهزم در تاکنون که آنجا از لذا

 یرانا در یسالب صدف چسبنده هایینپروتئ ییشناسا

 وجود عدم به توجه با و نگرفته صورت یامطالعه

 ات داشت برآن را ما ینهزم ینا در یهاول و یهپا اطالعات

 نسج ینا از یدیجد گونه در هاینپروتئ ینا یبررس به

 هک لذا .یمبپرداز شده یافت فارسیجخل سواحل در که

 بندهچس ینپروتئ ییشناسا و یجداساز یقتحق ینا از

 داریسالب دریایی صدف یپا بافت از fp-2 نوع

Modiolus sp. PG باشدیم 

 

 هاروش و مواد

 جزر سواحل در 1394 ماه مرداد در صدف یبردارنمونه

 در (E" 1 21 56، N"1 51 26) دراز یبش یمد و

 انجام یمتر 3 عمق در و یغواص انجام با قشم یرهجز

                                                 
 Foot protein 

11 phenylmethylsulfonyl fluoride0 

 یقاتیتحق یشگاهآزما به ازت تانک در هانمونه شد.

 یدگرد قلمنت بوشهر یپزشک علوم دانشگاه یوتکنولوژیب

  شد. ینگهدار -81 یزرفر در هانمونه یح،تشر زمان تا و

 جهت یکیژنت و یکیمورفولوژ ییشناسا روش از

 استفاده مطالعه مورد گونه و جنس نمودن مشخص

 یاپ بافت از یفنلیپل غده مشاهده جهت سپس یدگرد

 از یزیآمرنگ جهت و شد یهته یبافت مقاطع صدف

 نظورم به شد. استفاده ائوزین -یلینهماتوکس یهارنگ

 جدا پا اندام (1 )شکل تشریح از پس پروتئین استخراج

 5 یداس یک)است سرد کننده استخراج بافر در بالفاصله و

 درجه 4 یدما در مراحل یتمام گرفت. قرار درصد(

 شد. انجام یخ یرو بر و گرادیسانت
 

 
 

 صدف یپا اندام یجداساز و یحتشر (1 شکل

 

 5 یداس یکاست لیتریلیم 41 در پا بافت از گرم 5 مقدار

 در یهثان 121 مدت به موالریلیم یک PMSF 11 و درصد

 هالولس ساختن متالشی منظوربه یکاولتراسون دستگاه

 توسط یقهدق دو مدت به نمونه آن از پس و شد داده قرار

 هموژن (T25، UltraTurrax IKA) یزرهموژنا دستگاه

 یقهدق 61 مدت به RPM12111× در سپس گردید.

 یداس توسط و جدا ییرو محلول و شده یفیوژسانتر

 31 مدتهب سپس .گردید یدیاس درصد 71 یکپرکلر
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 ردو با هانمونه مرحله ینا یانپا در و شده زده بهم یقهدق

×RPM 12111 یفیوژسانتر مجدداً ساعت یک مدت به 

 دالتون 2111منفذ قطر با دیالیز یسهک با ییرو محلول شد.

 یبرا سپس و شد یالیزد رصدد 5 کیاست یداس حضور در

 جهت (.23) یدگرد استفاده درایر یزفر از هانمونه یظتغل

 جهت (،24) برادفورد روش از ینپروتئ غلظت یینتع

-SDS روش از شده استخراج ینپروتئ خلوص ییدأت

PAGE (25) ینپروتئ وجود ییدأت جهت همچنین و fp-

 NBT یزیآمرنگ و Arnow (26) یصیتشخ تست از 2

 حضور از یناناطم از پس آنگاه .یدگرد استفاده (27)

 ذیل شرح به یکروماتوگراف یهاروش از fp-2 پروتئین

  .گردید استفاده یشترب یسازخالص جهت

 از pH یبش بروش یونی یضتعو یکروماتوگراف جهت

 یلمت ینرز و ترمیتسان 15×6/1) یکروماتوگراف ستون

 )از pH کاهنده یانگراد از استفاده با (G-50 سفادکس

 استفاده موالر،یلیم Tris-HCl 21 بافر در (4 تا 9

 اب یون یضتعو یکروماتوگراف جهت ینهمچن .یدگرد

 زا یول یقبل مشخصات با ستون از یزن نمک یبش

 هایغلظت با NaCl نمک یوستهناپ - یندهفزا یانگراد

 .یدگرد استفاده موالر 5/1 و ،1 ،751 ،511 ،251

 ستون از یزن یلتراسیونف ژل یکروماتوگراف جهت

 ابعاد به (XK16, GE HealthCare) یکروماتوگراف

 یداس بافر در G-75 سفادکس ژل و متریسانت 71×6/1

  شد. استفاده درصد TFA 1/1 و درصد 5 یکاست

 مودنن یلترف از پس استخراج از حاصل یسلول یهموژنا

 لیتری،یلیم 3 یهافراکشن و شده برده فوق ستون بر

 یآورجمع ( R1-Foxy مدل) کالکتور فرکشن توسط

 قرائت نانومتر 281موج طول در هانمونه جذب .یدگرد

 سپس .یدگرد رسم مربوطه کروماتوگرام یمنحن و

 پس و انتخاب مربوطه هاییکپ بر منطبق یهافراکشن

 با (Viva Spin- 20) یتراسیوناولتراف توسط یالیزد از

 در (.29 و 28) یدگرد یظتغل دالتون 5111 منفذ قطر

 در یفنلیپل هایینپروتئ وجود اثبات جهت یتنها

 (31) بالت دات روش از آمده دست به یهافراکشن

 .گردید استفاده

 شده آوریجمع fp ینپروتئ یحاو یهافراکشن سپس

 Urea-PAGE بروش ابتدا فوق کروماتوگرام از

 وعن الکتروبالت دستگاه توسط سپس و الکتروفورز

Semi-dry یباندها مشاهده جهت (.31) یدگرد بالت 

 روش از سلولز یترون کاغذ به یانتقال ینیپروتئ

 وشر یعنی هاینپروتئ ینگونها یاختصاص یزیآمرنگ

NBT شد. استفاده  
 

 هايافته
 بر یتیلیدما یهاصدف یکیتاکسونوم یبندطبقه عمدتاً

 بالغ نمونه در صدف پوسته یظاهر یهایژگیو اساس

 صدف، یشناسگونه جهت لذا (.31) یردگیم صورت

 رنگ، جمله از مربوطه یشناسیختر یاتخصوص

 سپس و شده ثبت یرهغ و صدف شکل اندازه،

 کتاب و FAO ییشناسا یدهایکل با مذکور مشخصات

 یقتطب پوریتجل از یرانا فارسیجخل سواحل تناننرم

 خانواده جزو مطالعه مورد نمونه که شد داده

Mytilidae جنس از و Modiolus (2 )شکل بود.  
 

 
 

 

 (Modiolus sp. PG) دارسالیب ییایدر صدف (2 شکل
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 یینتع هانمونه PCR انجام و DNA استخراج از پس

 به آن از حاصل ینپروتئ و یدینوکلئوت یتوال .شد یتوال

 یهاشماره با یبترت به یدیجد یهایتوال صورت

AB972412.1 و BAP16437.1 اطالعات بانک در 

NCBI. نام با صدف گونه ینا و ثبت  

Modiolus sp. PG جنس و Modiolus  

 .یدگرد یبندطبقه

 یتتثب لمراح از پس یبافت یفنلیپل غدد یصتشخ جهت

 یهته یبافت مقاطع یایی،در صدف یپا بافت یزیآمرنگ و

 ضورح بر یمبن یرتصاو که شد یربرداریتصو و شده

  است. آمده 3 شکل در یبافت یهانمونه در یفنل غده

 ینیپروتئ یهموژنا استخراج مراحل انجام از پس

 سپس و غلظت یینتع برادفورد بروش آمده دستبه

 و ییشناسا یبرا .یدگرد SDS-PAGE الکتروفورز

 تست از ژل در یفنلیپل یهاینپروتئ وجود ییدتأ

Arnow شد. استفاده 
 

 
 

 ینائوز - یلینهماتوکس روش به شده یزیآمرنگ Modiolus sp. PG صدف یفنلیپل غده و پا بافت مقطع (3 شکل
 

 یکروماتوگراف از ینپروتئ یسازخالص جهت سپس

 از همچنین و pH یانگراد با یونی یضتعو

 و فزاینده غلظت یانگراد حضور در یکروماتوگراف

 ونیلتراسیف ژل یکروماتوگراف سپس و NaCl ناپیوسته

 آنگاه .(4 شکل از A, B, C هایگراف) شد استفاده

 و غلظت یینتع و یظتغل آمده دستهب یهافراکشن

 (.5 )شکل یدگرد بالت سپس

 

 
 

 

 
 

 NaCl یبش با یونی یضتعو کروماتوگرام (C) و pH یبش با یونی یضتعو کروماتوگرام (B) یلتراسیونف ژل کروماتوگرام (A) (4 شکل
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 NBT توسط شده یزیآمرنگ یفنلیپل یهاینپروتئ بالت دات (5 شکل
 

 هاینپروتئ Urea-PAGE الکتروفورز انجام از پس

 یزیآمرنگ روشهب سپس و گردید الکتروبالت

 ژل خود یطرف از شد. یزیآمرنگ NBT یاختصاص

Urea-PAGE شکل یدگرد یزیآمرنگ یماًمستق یزن( 

 یزیآمرنگ NBT با یفنلیپل یهاینپروتئ فقط (.6

 صدف در fp-2 ینپروتئ یمولکول وزن چون .گردید

M. edulis ودب شده گزارش قبالً دالتون یلوک 45 معادل 

 و شده گزارش یمولکول وزن به توجه با لذا (32)

 باند ینجاا در هاجنس یرسا در fp-2 ینپروتئ یتموقع

 د.بو fp-2 ینپروتئ یحاو شده مشخص

 

 
 

 یفنلیپل یهاینپروتئ تبالالکترو (B) و Urea-PAGE روشهب یفنلیپل یهاینپروتئ الکتروفورز (A) (6 شکل
 

 بحث
 و یلتوا یینتع استخراج، ینهزم در شده انجام یقاتتحق

 تاًعمد یسالب صدف چسبنده هایینپروتئ ییشناسا

 که گیردیم بر در را Mytilus جنس یخوراک یهاگونه

 اب .شوندیم داده پرورش نقاط یرسا و اروپا در وفور به

 خانواده یهاگونه یرسا مورد در یبررس و یقتحق حال ینا

Mytilidae ینهمز در یقاتتحق دامنه گسترش به تواندیم 

 رد لذا .یدنما کمک یولوژیکیب یهاچسب مولد جانداران

 یسالب صدف از پا بافت از هاینپروتئ ینا حاضر مطالعه

 اساس بر گرفت. قرار ییشناسا مورد و یسازخالص

 یمولکول و یمورفولوژ یهاییشناسا از حاصل یجنتا

 قرار Modiolus جنس در ما مطالعه مورد صدف گونه

 ژن ینیتئپرو و یدینوکلئوت یتوال یقتحق ینا در .گرفت

COI یهاکد با و بوده یدجد یتوال عنوان به صدف از 

AB972412.1 و BAP16437.1 بانک در یبترتبه 
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 .یدگرد ثبت NCBI یاطالعات

 بافر نوع هاینپروتئ یجداساز مختلف یهاروش در

 در ست.ا یتاهم حائز یاربس هدف ینپروتئ نوع و یزکنندهل

 چون نظر مورد یهاینپروتئ استخراج جهت نیز ینجاا

 یژهو به یاییقل یهایدآمینهاس از ییباال یرمقاد یدارا

DOPA نیبهتر یدیاس یطمح یلدل ینهم به باشندیم 

 اپ بافت از هاینپروتئ نوع ینا استخراج یبرا یطشرا

 (.33) باشدیم

 یتو و زائو مذکور یهاینپروتئ استخراج جهت قبالً

(Zhao & waite) (28، 29 34 و،) کان (،33) ویت 

(Kan) دانر (،35) همکاران و (Danner) همکاران و 

 رد کردند. استفاده یامرحله سه استخراج روش از (23)

 سه تصورهب یکدیگر از چسبنده یهاینپروتئ روش ینا

 یحاو S1 محلول که یابگونه شد یکتفک دسته

 S2 محلول بود. 6 و 2 ،1 نوع یفنلیپل یهاینپروتئ

 یحاو S3 محلول و 3 نوع یفنلیپل ینپروتئ یحاو

 از یزن حاضر پژوهش در بود. 5 نوع یفنلیپل ینپروتئ

 نتخابا یتمز شد. استفاده ییراتتغ اندکی با فوق روش

 یکتفک باعث یحدود تا که بود ینا مذکور روش

 از جهینت در و شده یکدیگر از یفنلیپل یهاینپروتئ

 یسازخالص که یکدیگر با هاینپروتئ ینا یهایانکنشم

 که آنجا از .یدگرد کاسته یحدود تا کردیم مشکل را

 fp-2 ینپروتئ را پالک هر خشک وزن درصد 25

 ندهچسب ینپروتئ ینرتفراوان ینا لذا دهدیم یلتشک

 دالتون یلوک 45 ینپروتئ ینا است. پالک هر در موجود

 جدا یاصل هدف چون پژوهش ینا در (.36) دارد وزن

 روش از منظور ینبد بود. fp-2 نوع ینپروتئ یساز

 ینگونها کل استخراج جهت که یامرحله چند استخراج

 صرفه جهت اول مرحله فقط تا رفتیم کاربه ینپروتئ

 اول مرحله رویی لمحلو زیرا .یرفتپذ انجام ییجو

(S1) باشدیم 6 و 2 ،1 نوع یفنلیپل یهاینپروتئ یحاو 

 اولیه مرحله این در (fp-2) ما نظر مورد ینپروتئ و

 .یدگرد استخراج

 ینونیک یهاینپروتئ یصتشخ جهت Arnow تست

 کاربه (Dihydroxyphenylalanine -4 ،3) دوپا یرنظ

 و (37) همکاران و (Rzepecki) رزپکی .رودیم

 جهت (38) همکاران و (Choi) چویی همچنین

 .ردندک استفاده تست ینا از هاینپروتئ ینا ییشناسا

 ابهتش آنها یجنتا با پژوهش این در آمیزیرنگ نتایج

 یفیک یصتشخ جهت NBT یزیآمرنگ زیرا داشت.

 یراس که بوده یختصاص ای بگونه کینونی یهاینپروتئ

 یتحساس (.27) گیرندینم رنگ روش ینا با هاینپروتئ

 یترلیلیم در DOPA یکروگرمم یمن حد در تست ینا

 و دانر (33) ویت (،34 و 29) ویت و زائو (.26) است

 یبرا روش ینا از (38) همکاران و چویی (23) همکاران

 ام مطالعه یجنتا که کردند استفاده هاینپروتئ ینا ییشناسا

 .داشت یهمخوان آنها پژوهش یجنتا با

 یضتعو یکروماتوگراف بروش یسازخالص هنگام در

 یکدیگر با هاینپروتئ نمک یبش و pH یبش با یونی

 کی در هاینپروتئ یشترب و هداد رسوب و برهمکنش

 روش ینا با آنها یجداساز از مانع که شدند خارج یکپ

 چویی پژوهش از حاصل گزارش با مشکل ینا و یدگرد

 از یناش مشکالت آنها (.38) بود مشابه همکاران و

 یتخاص یلبدل را cofp-151 ینپروتئ یسازخالص

 علت به نییع دانستند. یکدیکر به هاینپروتئ یچسبندگ

 اتصال یول یکدیگر با یقو اتصال cofp-151 ینکها

 یندافر کردیم برقرار ستون بستر و ینرز با یفضع

 با نرمال یطشرا تحت cofp-151 ینپروتئ یسازخالص

 نبود. یزآمیتموفق یون یضتعو یکروماتوگراف از استفاده

 چسبنده یهاینپروتئ یسازخالص موارد ینگونها در

 یبهتر لمحصو سفادکس یلتراسیونف ژل ستون با صدف

 هاینپروتئ خروج یبرا دهنده شستشو بافر از اگر و داده
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 دگرد استفاده یونیکات دترجنت و (2-4) یینپا pH با

 این در لذا (.19) یابدیم یشتریب یشافزا محصول بازده

 و شد استفاده G-75 سفادکس ستون از حاضر یقتحق

 TFA و درصد 5 یداس یکاست از ستون شستن یبرا

 معادل آن pH که شد استفاده (یداس یکفلورواست ی)تر

 جهت بافر ینا از استفاده از هدف ینجاا در بود. 7/2

 یراز بود. یکدیگر به هاینپروتئ اتصال از یریجلوگ

 از را خود یچسبندگ یتخاص pH ینا در هاینپروتئ

 در کیپ سه در هاینپروتئ اینجا در یتاًنها که داده دست

 اساس بر اینجا در .یدگرد جدا یکدیگر از کروماتوگرام

 NBT یزیآمرنگ و بالت دات از آمده دستهب یجنتا

 باتاث کروماتوگرام یهایکپ در هاینپروتئ ینا حضور

 یکپ هس هر در یفنلیپل یهاپروتئین وجود البته ید.گرد

 ینا از نوع سه خام عصاره در یراز بود انتظار قابل

 یکهر که دارد وجود (fp6 و fp1، fp2) هاینپروتئ

  .داشت یمتفاوت کامالً یمولکول وزن دامنه

 ویت (،34 و 28 و 29) ویت و زائو هدف این با البته

(Waite)(33) کان (Kan) دنر (35) همکاران و 

(Danner) برخی یسازخالص یبرا (23) همکاران و 

 یکروماتوگراف روش از قبالً فنلیپل یهاینپروتئ از

HPLC ستون کمکه ب Shodex با کردند. استفاده 

 ینا بار یناول یبرا Modiolus جنس از ینکها به توجه

 هب بردن یپ یبرا لذا است شده استخراج هاینپروتئ

 نوع الکتروفورز از پس هاینپروتئ ینا یتموقع

Urea-PAGE یزیآمرنگ و الکتروبالت روش از 

NBT شد استفاده ییشناسا جهت.  

 یهمولوژ وجود با که داد نشان (Suchanek) سوچانک

 M. californianus صدف یچسبندگ قدرت ینی،پروتئ

 یستی،ز یطشرا بودن ترمتالطم یلدل به بستر سطح به

 لذا (.39) است M. edulis صدف از یشب برابر چهار

 خانواده یاعضا یرسا در که گرددیم احتمال

Mytilidae یزن ما مطالعه مورد صدف جمله از 

 هب نسبت یبهتر و متفاوت یچسبندگ و استحکام

 تفاوت به توجه با باشد. داشته وجود یجرا یهاگونه

 ینهمچن و Modiolus و Mytilus جنس دو یکیژنت

 یهاگونه با ما مطالعه مورد گونه یاییجغراف فاصله

 ندهچسب یهاینپروتئ که داشت انتظار توانیم مذکور،

 یدارا که باشد ینوع از ما مورد گونه از حاصل صدف

 باشد. دهش ثبت یهایتوال یرسا با یکیژنت یتوال اختالف

 نییپروتئ یهابانک در شده ثبت fp2 یهاینپروتئ تعداد

NCBI و UniPort در یکل طورهب است. محدود یاربس 

 اءمنش با چسبنده ینپروتئ 68 تعداد UniPort بانک

 fp2 ینپروتئ به مربوط کد چهار که شده ثبت هاصدف

 بوده M. galloprovincialis و M. edulis هایگونه از

 .باشند می Mytilus جنس از هاصدف این همگی که
 

 گيرینتيجه

 ژنتیکی و ولوژیکیفمور ییشناسا به منجر حاضر یقتحق

 هایپروتئین مولد Modiolus sp. PG) یادوکفه گونه

 تخلیص و فارسیجخل هایآب منشاء از چسبنده

 گردید. آن از fp-2 پروتئین

 

 يقدردان و سپاس

 لومع دانشگاه مصوب یقاتیتحق پروژه از حاصل مطالعه

 و یعلم یهمکار با که بوده خرمشهر یاییدر فنون و

 علوم گاهدانش یاییدر یوتکنولوژیب یقاتتحق مرکز یفن

 یآزمایشگاه همکاران از .یرفتپذ انجام بوشهر یپزشک

 و یفن یالتتسه ارائه و مساعدت جهت یغواص یمت و

  گردد.یم تشکر یازن مورد یعلم
 

 منافع تضاد

  بیان سندگانینو توسط منافع تعارض گونهچیه

 است. نشده
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Abstract 
Background: Mussel bivalves produce and secrete adhesive proteins which facilitate the adherence to 

surfaces in the aquatic environments. Specific properties of these proteins such as adhesion, resistance and 

biocompatibility have introduced their application in biomedical engineering, dental, and production of 

biological adhesives. 

Materials and Methods: The species of dwarves from the Persian Gulf were sampled based on the 

morphologic indexes and COI gene sequence. To identify the polyphenol glands, which produce the 

adhesive proteins, tissue sections were prepared from the mussel’s foot. Then, the mussel fp-2 protein was 

purified by the ion-exchange chromatography using salt and pH gradients and, the gel filtration 

chromatography. To confirm the presence of proteins in each fraction the Arnow test and NBT staining were 

used. For detection of the protein homogeneity, in each purification stage, the SDS-PAGE electrophoresis 

was used. The NBT positive chromatogram peaks, after concentration and electrophoresis by Acid-Urea 

method, were blotted on nitrocellulose and detected by NBT test. 

Results: The specie morphology and taxonomy were recorded and matched to the FAO criteria and, "The 

Mollusks of Persian Gulf", the Persian reference book. It belonged to the Mytilidae family and Modiolus 

genus. The DNA and protein sequences were recorded in NCBI data bank as AB972412.1 and BAP16437.1 

respectively. Also, the molecular weight of the purified fp-2 protein was about 45 KD. 

Conclusion: This research was led to the morphologic and genetic identification of Modiolus sp. PG from 

the Persian Gulf along with the purification of the fp-2 adhesive protein. 
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