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Abstract
Background and Aim: H5N1 influenza viruses may acquire the ability to
transmit between humans. thus, there is the possibility of a pandemic event. HA1
protein has been shown to play a major role in binding the virus to its target cell and
the main neutralizing antibody responses elicit against this region. Bacillus subtilis has
been identified as a free endotoxin host for expression and secretion of heterologous
proteins with immunological activity. Although the bacteria is not capable of making
glycosylated proteins, it has been shown that glycosylation of HA is not much
necessary for its immunogenicity. Here we produced secretory recombinant HA1
protein in B. subtilis.
Materials and Methods: HA1 sequence was cloned into pGEM® 5Zf(–)vector.
It was then subcloned into shuttle vector PHT43 and transferred to E.coli for
replication. The recombinant plasmid was extracted from E.coli and used to transform
of B.subtilis by electroporation. After induction of recombinant B.subtilis by IPTG,
total cell protein and the protein secreted into media were analysed through a time
course using SDS-PAGE.
Results: The accuracy of PHT43-HA1 construct was confirmed by sequencing
and enzymatic digestion analysis. SDS-PAGE results showed that the recombinant
HA1 protein was successfully expressed and secreted into medium.
Conclusions: B.subtilis is a free endotoxin host which could be a favorite
prokaryotic platform for production of the recombinant HA1 protein.The HA1 protein
produced here could be considered and evaluated as a candidate vaccine which its
immunogenicity potential needs to be assessed in animal models along with proper
control groups.
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بیان ترشحی بخش کروی هماگلوتینین ( )HA1ویروس آنفوالنزای  )H5N1( Aدر

باسیلوس سوبتیلیس
1

معین علی اکبری ،1فریدا بهزادیان ،1علی اصغر دلدار ،1بهارک مهیاد ،2مریم بیدرام ،1مائده بحرینیان
.1

گروه ژنتیک مولکولی ،مرکز تحقیقات علوم و فناوری زیستی ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،تهران ،ایران.
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این باکتری قادر به تولید پروتئین های گلیکوزیله نیست اما تحقیقات نشان داده است که گلیکوزیالسیون HA
برای ایمنی زایی آن چندان ضروری نمی باشد .در این مطالعه پروتئین نوترکیب  HA1در باسیلوس
سوبتیلیس به صورت ترشحی تولید شد.

مواد و روش کار:

توالی  HA1در وکتور (–)  pGEM® 5Zfکلون شد .سپس این توالی در شاتل

وکتور  PHT43ساب کلون وجهت تکثیر به اشریشیاکلی منتقل گردید.پالسمید نوترکیب استخراج شده از
اشریشیاکلی به منظور ترانسفورم باسیلوس سوبتیلیس با روش الکتروپوریشن مورد استفاده قرار گرفت.
پس از القای باسیلوس سوبتیلیس نوترکیب با  ،IPTGکل پروتئینهای سلول و پروتئین ترشح شده درون
محیط کشت طی یک بازه زمانی ،با استفاده از  SDS-PAGEبررسی شد.

یافتهها:

صحت ساختار  PHT43-HA1با تعیین توالی و هضم آنزیمی تایید شد .نتایج SDS-PAGE

نشان داد که پروتئین نوترکیب  HA1با موفقیت بیان و درون محیط کشت ترشح شده است.

نتیجهگیری :باسیلوس سوبتیلیس میزبانی بدون اندوتوکسین است که می تواند به عنوان یک بستر
پروکاریوتی مناسب جهت تولید پروتئین نوترکیب  HA1مورد استفاده قرار گیرد .پروتئین تولید شده در این
پژوهش می تواند به عنوان کاندیدی برای واکسن مورد توجه قرار گیرد و الزم است توان ایمنی زایی آن در
کنار مدل های حیوانی همراه با گروه های کنترل مناسب ارزیابی شود.

کلمات کلیدی

باسیلوس سوبتیلیس ،بیان ترشحی ،آنفوالنزاH5N1 ،

کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفاده علمی از این مقاله برای مجله میکروبشناسی پزشکی ایران محفوظ است.

مقدمه
ویروس های آنفوالنزای  Aپاتوژن هایی مشترک بین انسان
و حیوان هستند که به طور دائم در چندین میزبان از جمله
پرندگان ،خوک ها و انسان ها در گردش و تغییر می باشند .به
علت ماهیت قطعه ای ژنوم این ویروس ها ،ظهور سویه های
جدیدی که قادر به ایجاد اپیدمی یا پاندمی های انسانی باشد،
یک احتمال جدی است ( .)3در این میان پتانسیل پاندمی سویه

 H5N1برای انسان به خوبی مستند شده است ( .)9این ویروس
ها می توانند موجب شماری از بیماری ها به همراه نارسایی اندام
ها و مرگ افراد آلوده شوند ( .)1 ,4هماگلوتینین ،گلیکوپروتئین
غالب در سطح ویروس آنفوالنزا و یک آنتی ژن کلیدی شناخته
شده در پاسخ های میزبان به این ویروس هم در عفونت طبیعی و
هم در واکسیناسیون می باشد .این آنتی ژن ابتدا به یک پروتئین
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اولیه ( )HA0ترجمه شده و سپس به دو زیر واحد ( HA1و
 )HA2تقسیم می شود که متعاقباً طی گردهمایی تشکیل
ساختاری سه قسمتی می دهد .در ساختار فضایی خاصی که HA
بالغ تشکیل می دهد تنها زیر واحد ( HAناحیه سر کروی) در
معرض قرار می گیرد یعنی جایی که بیشترین شاخصهای آنتی

ثانیه 22 ° C ،برای  93ثانیه و یک مرحله در  22 ° Cبه مدت
 13دقیقه .پس از آن محصول  PCRبه وسیله الکتروفورز و ژل
آگارز یک درصد مورد بررسی قرار گرفت.

ژنی یافت می شود ( .)5این ناحیه شامل جایگاه های اتصال به

کلون کردن توالی  HA1در وکتورهای  pGEMو

گیرنده سلول هدف است ( .)0شواهد تجربی در مورد ویروس
های آنفوالنزا پیشنهاد می دهد که گلیکوزیالسیون  HAممکن
است برای فولدینگ مناسب و شناسایی گیرنده میزبان مهم باشد،
اما در ایمنی زایی آن اهمیت چندانی ندارد؛ بنابراین در صورتی
که در سیستم پروکاریوتی بیان شود ،همان خواص آنتی ژنیک
خود را حفظ می نماید .همچنین بیان قطعات هماگلوتینین
( )HAدر سیستم پروکاریوتی به طور بالقوه می تواند استراتژی
بسیار موثری برای تولید مقادیر زیادی از واکسن آنفوالنزا در مدت
زمانی کوتاه باشد ( .)2باسیلوس سوبتیلیس به عنوان میزبانی
پروکاریوت جهت بیان پروتئین های خارجی با خواص دارویی یا
ایمونولوژیک شناخته شده است .بر خالف  E.coliاین باکتری
فاقد اندوتوکسین ( )LPSدر غشا خارجی خود است .از این رو
نیازی به جداسازی اندوتوکسین (یکی از دشوارترین فرآیندهای
تخلیص پروتئین) نمی باشد .عالوه بر این دارای ظرفیت ترشحی
باالیی در انتقال مستقیم پروتئین به درون محیط کشت دارد که
موجب تسهیل فرآیند تخلیص و جلوگیری از تشکیل اجسام
اینکلوژن می شود ( .)1 ,0لذا هدف از انجام این مطالعه ایجاد
بستری مناسب و کم هزینه جهت تولید واکسن نوترکیب آنفوالنزا
می باشد.
مواد و روشها
جداسازی و تکثیر ژن HA1

واکنش  PCRتوسط  Pfuپلیمراز ()Fermentas, Lithuania
به انجام رسید .پرایمر Fبا جایگاه برش آنزیم  BamHIو پرایمرR
با جایگاه برش آنزیم  ،SmaIکدون پایان و برچسب هیستیدینی،
به ترتیب زیر جهت تکثیر ناحیه  HA1از پالسمید
 )36( pFastBacIHNM1و براساس استراتژی کلونینگ طراحی
شدF:5́GTTGGATCCGATCAGATTTGCATTGGTTAC3́.
R:5́TATCCCGGGTTAGTGATGGTGATGGTGATGTC
’ TCTTTTTTCTTCTGCTCTC3برای واکنش تکثیر شرایط

دمایی زیر اعمال شد :یک مرحله در  93 ° Cبه مدت  3دقیقه ،به
دنبال آن  33چرخه در  93 ° Cبرای  1دقیقه 33 ° C ،برای 33

 PHT43و انتقال آن به  E.coliو :B.subtilis
محصول  PCRابتدا در وکتور
کلون و سپس با استفاده از پرایمر های عمومی  M13تعیین توالی
( )Macrogen, Koreaشد .پالسمید  pGEM-HA1تخلیص شده
ازکیت استخراج پالسمید ( )Bioneer, Koreaبا برش همزمان دو
آنزیم  BamHIو  SmaIمورد هضم آنزیمی قرار گرفته و توالی
 HA1به وسیله کیت استخراج از ژل ()Invitrogen, USA
جداسازی شد .فرآیند اتصال توالی  HA1با شاتل وکتور PHT43
 )MoBiTec, Germany(MoBiTec, Germanyتوسط آنزیم T4
 )Fermentas, Lithuania( DNA ligaseبه انجام رسید .محصول واکنش
اتصال به ( E.coli )DH5αمنتقل و میزبان روی محیط LB agar
حاوی آمپی سیلین کشت داده شد .به دنبال تایید کلونی های
نوترکیب طی  ،Colony PCRساختار  PHT43-HA1با برش
همزمان دو آنزیم  BamHIو  SmaIو تک برش آنزیم های
 BamHIو  (Fermentas, Lithuania) HindIIIمورد بررسی هضم
آنزیمی قرار گرفت .پالسمید نوترکیب استخراج شده از یک
کلونی نوترکیب  E.coliبه منظور ترانسفورم باسیلوس سوبتیلیس
( )WB600با روش الکتروپوریشن ( )Bio-Rad, USAاستفاده شد.
پس از الکتروپوریشن ،برای اطمینان بیشتر از صحت انتقال
پالسمید ،کلونی های  B.subtilisتکثیر یافته روی محیط LB
 agarحاوی کلرامفنیکل ،توسط  Colony PCRبررسی شدند.
(Promega, USA) pGEM

بیان ژن در باسیلوس سوبتیلیس ()WB600
یک کلونی از باسیلوس سوبتیلیس ( )WB600واجد
پالسمید  PHT43-HA1در  3میلی لیتر محیط  LB brothحاوی
 3μg/mlکلرامفنیکل به مدت یک شب در  32 C°گرماگذاری
گردید .مجددا  3/3میلی لیتر از آن به  13میلی لیتر محیط
کشت جدید منتقل شد .هنگامی که جذب نوری محیط کشت در
طول موج  033 nmبه حدود  3/2رسید  3/1میلی موالر IPTG
جهت القا بیان به آن افزوده شد .نمونه برداری از محیط کشت با
برداشت  1میلی لیتر قبل از القا و  8میلی لیتر (هر ساعت یک
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میلی لیتر) پس از آن ادامه یافت .رسوب سلولی نمونه ها توسط
سانتریفیوژ (با دور 1333 ×gبه مدت  1دقیقه) از مایع رویی جدا
شد و روند آماده سازی پروتئین برای هر بخش به طور جداگانه
صورت پذیرفت .فرآیند ترسیب پروتئین از مایع رویی طی اشباع
سازی آن با  NaClو به دنبال آن سانتریفیوژ (با دور  1333 ×gبه
مدت  13دقیقه) به انجام رسید .متعاقب ًا بیان پروتئین با بررسی
نمونه ها در  SDS-PAGEو وسترن بالت مورد مطالعه قرار
گرفت.
یافتهها
پس از الکتروفورز محصول  PCRبرای پالسمید
 pFastBacIHNM1باند ( 1 kbمعادل اندازه توالی  )HAمشاهده
شد .مقایسه داده های حاصل از تعیین توالی ،همخوانی کامل
سکانس  HA1را با توالی کلون شده در وکتور  pGEMتاییدکرد.
صحت وکتور نوترکیب با انجام  Colony PCRو بررسی الگوهای
برش حاصل از هضم آنزیمی مشخص شد .پس از هضم همزمان
ساختار  PHT43-HA1با آنزیم های  BamHIو  SmaIدو باند
( 4 kbمعادل  )PHT43و ( 1 kbمعادل  )HA1حاصل شد.
همچنین با تک برش این ساختار توسط آنزیم  BamHIیک باند

شکل  :1بررسی هضم آنزیمی ساختار ( PHT43-HA1ستون های 1
تا  )3و پالسمید ( PHT43ستون های  3و  )0در ژل آگارز  1درصد .ستون
 :1باند حاصل ازتک برش وکتور نوترکیب با آنزیم  .BamHIستون  :2تک
برش آن با آنزیم  .HindIIIستون  :3دو باند بدست آمده از برش همزمان
 PHT43-HA1با  BamHIو  .IamSستون  :8نشانگر مولکولی
( .)Fermentasستون  : 3تک باند حاصل از هضم همزمان پالسمید غیر
نوترکیب با  BamHIو  .IamSستون  :0تک برش آن با  HindIIIو ستون
 2پالسمید  PHT43هضم نشده را نشان می دهد.

 9 kbو با تک برش آن توسط ( HindIIIدارای دو جایگاه برش در
 )PHT43دو باند  2 kbو  2 kbمشاهده گردید (شکل  .)1نتایج
حاصل از  SDS-PAGEبرای نمونه های پس از القا (تا  8ساعت)
نشان دهنده افزایشی تدریجی در شدت باند  83کیلودالتونی
(معادل وزن پروتئین  )HA1است .وجود همین باند در نمونه
پروتئینی ترسیب یافته از محیط کشت ،بیان ترشحی پروتئین
 HA1را تایید میکند (شکل  .)2بررسی های وسترن بالت در این
پژوهش علی رغم نتیجه مثبت برای نمونه کنترل حاوی
 ،His- Tagحاصلی در بر نداشت HA1 .پروتئینی غشایی ،آبگریز
و کروی است ( .)2احتمال می رفت این ویژگی ها موجب شده
است تا برچسب هیستیدینی متصل به -Cترمینال پروتئین ،درون
ساختار فضایی آن مخفی شده و از دسترس آنتی هیستیدین
خارج شده باشد؛ اما نتیجه به دست آمده از انجام پروتکل
پیشنهادی  Kaurو  Bachhawatکه یک پروتکل وسترن بالت

شکل  :2بررسی بیان و ترشح پروتئین نوترکیب  )83kDa( HA1در
نمونه های رسوب سلولی و محیط کشت با ژل آکریل آمید  12درصد .ستون
 :1بیان قبل از القا .ستون های  2تا  :3افزایش تدریجی بیان به ترتیب از  1تا
 8ساعت پس از القا .ستون  :0نشانگر وزن مولکولی ( )SinaClonستون :2
عدم ترشح پروتئین در محیط کشت قبل از القا .ستون  :4ترشح پروتئین
نوترکیب در محیط کشت  8ساعت پس از القا.

تغییر یافته برای افزایش حساسیت در تشخیص پروتئین های
غشایی می باشد ( )33این فرضیه را تایید نکرد (شکل .)3
33
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آنفوالنزا نظیر واکسنهای زیر واحدی ( ،)34واکسنهای ویروسی
( ،)35واکسن های بر پایه  )30( DNAو ذرات شبه ویروسی ()32
استفاده شده است .با تحلیل نتایج بدست آمده از وسترن بالت در
این پژوهش و تحقیقاتی که تقسیم هماگلوتینین اولیه ( )HA0را
به دو زیر واحد  HA1و  HA2توسط پروتئاز های برخی باکتری
ها به اثبات رسانده است ،می توان علت پاسخ منفی وسترن بالت
به پروتئین بیان شده را توصیف نمود .پس از شروع فعالیت یک
پروتئاز شبه تریپسین با جایگاه برش  X( R-X-R/K-Rاسید
آمینه پایه محسوب نمی شود) و مشتقات آن که درسویههای
مشخصی نظیر ویروسهای  H5یافت می شود ،یک رزیدوی
شکل  :3نتیجه حاصل از انجام وسترن بالت تغییر یافته برای افزایش
حساسیت در تشخیص پروتئین های غشایی
ستون  :1نمونه مربوط به بیان قبل از القا .ستون  :2نمونه مربوط به
بیان  8ساعت پس از القا .ستون  :3نشانگر وزن مولکولی ( )SinaClonستون
 :8پاسخ مثبت وسترن بالت به نمونه پروتئینی واجد  His-Tagبا وزن
.32KD

بحث
انواع گوناگونی از ساب تیپهای  HAدر سیستم بیانی
پروکاریوتی ( )39و یوکاریوتی از جمله سلول های حشرات ()31
بیان شده است .ژن  HAدر تهیه انواع واکسن های مدرن علیه

آرژینین ) )R329در  HA0از دست رفته است ( )31 ،30از طرفی

حداقل دو پروتئاز مهم درون سلولی در باسیلوس سوبتیلیس
شناخته شده است :سرین پروتئاز اصلی نوع سوبتیلیسین (پروتئاز
 )Iو پروتئاز شبه تریپسین (پروتئاز )II
در توالی پروتئین  HA1از منشأ ویروس آنفوالنزا نوع
) A/Indonesia/5/2005(H5N1جایگاه برش حاوی یک اسید
آمینه آرژینین ) (R330است و پرایمر پایین دست طراحی شده
در این پژوهش توالی  His-Tagرا دقیقاً پس از این اسید آمینه به
پروتئین  HA1حاصل اضافه می کند .توالی این پروتئین که در
زیر آمده است ،موقعیت آرژینین  333را نشان می دهد.

شکل  :8توالی پروتئین  HA1ازمنشا ویروس آنفوالنزای نوع ) A/Indonesia/5/2005(H5N1به همراه برچسب هیستیدین .دراین توالی موقعیت ناحیه برش،
اسید آمینه آرژنین ( )R330وهمچنین برچسب هیستیدینی که ممکن است توسط پروتئازهای شبه تریپسین میزبان حذف شده باشد نشان داده شده است.
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پروتئین تولید شده در این پژوهش می تواند به عنوان کاندیدی
برای تولید آسان و کم هزینه واکسن آنفوالنزا مورد توجه قرار
گیرد و الزم است توان ایمنی زایی آن در کنار مدل های حیوانی
.همراه با گروه های کنترل مناسب ارزیابی شود

–C به

بنابراین به نظر می رسد برچسب هیستیدینی متصل
ترمینال پروتئین توسط پروتئازهای شبه تریپسین میزبان حذف
.شده است
واکسن های سنتی آنفوالنزا برای پاسخ گویی سریع به این
) از93( بیماری به ویژه در حوادث پاندمی بیش از حد کند است

تقدیر و تشکر
از کلیه کارکنان مرکز تحقیقات ویروس شناسی بیمارستان
بقیه اهلل که با مساعدت خود در پیشبرد این پژوهش همکاری
. صمیمانه سپاسگزاری می نمایم،داشته اند

 نیز اغلب به شکل اجسام اینکلوژنHA طرفی پروتئین نوترکیب
یافت میشود و بدست آوردن پروتئین فعال طی فرآیند
 سیستم.)99(  چالشی بزرگ محسوب می شود،تاخوردگی مجدد
) که واجد ویژگی هایWB600( بیانی باسیلوس سوبتیلیس
) نداشتن اکثر پروتئاز91(  عدم تمایل کدونی:مطلوبی از جمله
 ظرفیت باال در ترشح، ) و اندوتوکسین94( های برون سلولی

:تعارض منافع

شکل محلول و فعال پروتئین به درون محیط کشت و جلوگیری

بین نویسندگان و مجله میکروبشناسی پزشکی ایران هیچ
.گونه تعارض منافعی وجود ندارد

) بستر مناسبی برای95 ،0( از تشکیل اجسام اینکلوژن است
 در پاسخ گویی سریع به پاندمیHA1 تولید پروتئین ایمونوژنیک
 فراهم میآورد؛ بنابراینH5N1 احتمالی ویروس آنفوالنزای
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