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Background and Aims: The virulence plasmid of the Gram negative pathogen Shigella
generates many virulence factors within the Ipa-mxi-spa region. Shigella spreads via fecal-oral
and person-to-person transmission which causes human bloody diarrhea. In Asia alone, it is
estimated that there are 125 million infections and 14,000 deaths due to shigellosis annually.
IpaB is essential for Shigella infection and pathogenicity.
Materials and Methods: Expression plasmid based on the araBAD promoter is designed
for tight control of background expression and l-arabinose dependent graded expression of the
target proteins. IpgC and IpaB genes were amplified using polymerase chain reaction (PCR)
with designed primers. In the next step, the products were then cloned into pBAD/myc-HisB
expression vector. The presence of the insert was confirmed by restriction digestion. In order to
confirm the chaperone role of IpgC on IpaB protein stability, the 300-bp is removed from the Nterminal portion of IpaB and His6-tagged CPD is fused to the C-terminus of target proteins in
the pET28b.
Results: The construction of IpaB gene expression plasmid and expression of IpaB protein
was achieved. Also, expression of the gene truncation of IpaB along with the His6 tag sequence
in the absence of the IpgC gene in Escherichia coli revealed that the role of the IpgC chaperone
gene on IpaB expression can be considered as an appropriate strategy for expression of IpaB.
Conclusions: In the present study IpgC and IpaB genes were successfully cloned and
expressed under the control of arabinose-dependent promoters to provide IpaB expressing
plasmid. The role of the IpgC as a chaperone protein on IpaB expression and stability can be
considered as an appropriate strategy for expressing IpaB. The induced vector can be used for
future analysis of Shigella vaccine development.
Keywords: Shigella sonnei, IpaB, IpgC, Recombinant DNA, Chaperone

Copyright © 2018 Iranian Journal of Medical Microbiology. All rights reserved.

How to cite this article:

Nasrollahi Boroujeni F, Deldar A A. The Study of the Stable Expression of IpaB, The
Virulence Factor in Shigella Sonnei, In Terms of Simultaneous Expression of Chaperone
IpgC. Iran J Med Microbiol. 2018; 12 (4):260-268

 مجله میکروب شناسی پزشکی ایرانMajallah-i mīkrub/shināsī-i pizishkī-i Īrān.

260

مقاله
پژوهشی

مجله میکروبشناسی پزشکی ایران
سال  – 12شماره  – 4مهر-آبان 1397
Journal homepage: www.ijmm.ir

بررسی بیان پایدار فاکتور بیماریزای شیگال سونئی ،IpaB ،در میزبان پروکاریوتی در شرایط بیان
همزمان با عامل چپرونی IpgC
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نویسندۀ مسئول:

به شمار میرود .دستیابی به بیان پروتئین  IpaBو انتقال پالسمید حامل ژن  IpaBبه باکتری ضعیفشده ،ساخت واکسن ژنی کارامد
را علیه شیگلوز میسر میسازد.
مواد و روش کار :ژنهای کدکنندة  IpaBو  IpgCاز ژنوم سویة شیگال سونئی به روش  PCRجدا شده و با هضم آنزیمی به
داخل ناقل  pBAD/myc-His Bوارد شد .سپس به داخل میزبانهای کلونسازی و بیانی وارد شده و پس از تأیید بیان ،آنتی
ژنیسیتة آن به روش لکهگذاری وسترن بررسی شد.
یافتهها :ساخت سازوارههای بیانی حامل ژن  IpaBو بیان پروتئین  IpaBصورت گرفت .همچنین بیان ژن ترانکیت  IpaBدر
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پروتئین در رفتار تهاجمی باکتری نقشی محوری دارد؛ با بیان کنترلشدة  ،IpaBامکان دستیابی به یک سویة تحت کنترل در
مطالعات رفتارشناسی باکتری و نیز کاندید احتمالی برای تحریک سیستم ایمنی فراهم شد.
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مقدمه
شیگال یک باسیل گرم منفی ،بیهوازی اختیاری،
غیرمتحرک و بدون اسپور است .این پاتوژن رودة انسان به خانوادة
انتروباکتریاسه متعلق است؛ باکتریهایی که قسمتهای تحتانی
رودة بزرگ را آلوده میکنند و موجب اسهال خونی باسیلی و
نوعی کولیت التهابی عفونی میشوند .شیگال با توجه به ویژگیهای
جنس و سرولوژی به چهار گونه طبقهبندی میشود؛ در میان چهار
گونه ،شیگال سونئی در کشورهای توسعهیافته شایعتر است.
سلولهای اپیتلیال روده و بهویژه سلولهای میکروفولد ()M-cell

اولین هدف باکتری به شمار میروند IpaB .یک فاکتور بیماریزای
چندمنظوره و ضروری در روند عفونت است که در شکلگیری
ساختار سیستم ترشحی نوع  )T3SS( IIIدخالت دارد (.)1،2
باکتری از طریق سیستم ترشحی نوع  IIIخود و با واسطة  IpaBبه
رشتههای لکتین ) (CD44واقع در سطح سلولهای اپیتلیال روده
متصل میشود .همچنین  IpaBدر شکلگیری منفذ در غشای
سلول هدف و از بین بردن فاگوزومها و القای نکروز یا آپوپتوز
سلولهای ایمنی نقش دارد .باکتری شیگال از طریق تولید چهار
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پروتئین به نامهای  IpaC ،IpaB ،IpaAو  IpaDسبب
بههمریختگی در غشای سیتوپالسمی میشود IpaB .آنتیژنی
بالقوه برای توسعة واکسن شیگال است (.)1،8
ساختار  T3SSکه مانند مجموعهای سوزنیشکل به نظر
میرسد ،زمانی که سلول میزبان با این باکتری آلوده میشود،
مانند سیستم انتقالی مهمی برای منتقلکردن فاکتورهای
بیماریزای شیگال عمل میکند .این مجموعة سوزنیشکل متشکل
از یک پایة سیتوپالسمی ،ساختار ترانس ممبران و ساختار
سوزنیشکل توخالی واقع در خارج از سطح سلول باکتریایی است.
پروتئین  IpaBدر رأس ساختار  T3SSقرار دارد و میتواند سیستم
ترشح دیگر پروتئینهای بیماریزا را کنترل کند ( .)4،10مطالعات
 Guichonو همکاران اطالعاتی دربارة ناحیة ضروری  IpaBبرای
بیماریزایی ،فرار فاگوزومی ،اتصال به کاسپاز 1-و سمیت سلولی
ارائه داده است .این بررسیها نشان میدهد ناحیهای از دومین
آبگریز ( IpaBاسیدآمینة  )310 - 430برای حمله به سلولهای
اپیتلیال ،فرار فاگوزومی و القای آپوپتوز الزم است (.)9،14
همچنین دو ناحیه با رزیجوهای  227 - 236و  297 - 306برای
حفظ  IpaBدر رأس ساختار سوزنیشکل  ،T3SSتنظیم ترشح و
شکلگیری ساختار طبیعی منافذ الزم است .همچنین طبق
تحقیقات صورتگرفته نشان می دهد ،پروتئین  IpgCدر
شکلگیری ساختار ثانویة پروتئین  IpaBنقش دارد که از طریق
سه دومین شامل دومین اتصالی پروتئین ( IpgCرزیجو ،)51-72
دومین ( coiled-coilرزیجو  110-170و  )514-580و دومین
( helixرزیجو  )240-280باعث تاخوردگی و پایداری  IpaBدر
باکتری میشود IpgC .درواقع یک چپرون است که با اتصال به
دومین اتصال به چپرون ()CBD:Chaperone Binding domain
 )4،3( IpaBموجب پایداری آن شده و با جلوگیری از پیوستن
بیموقع آن به پروتئینهای دیگر ( IpaCو  )IpaDمانع تخریب
 IpaBدر سیتوپالسم شیگال میشود ( .)4همچنین  IpaBبهعنوان
گیرندة  IpgCبه اتصال  IpaCدر رأس ساختار سوزنیشکل منجر
میشود .پس از اتصال ،منافذی با مجموعة  IpaBو  IpaCدر غشای
سلول میزبان ایجاد میشود که از طریق آن دیگر پروتئینهای
بیماریزا به داخل سلول هدف منتقل خواهند شد.
 Bartaو همکاران ساختار سهبعدی کریستال موتیف
سیمپیچ ( IpaBاسیدآمینة  )104-224را معرفی کردند که به
میزان زیادی با دومین  Col Ia( Colicinو  )Col E3همسانی
ساختاری دارد؛ باکتریوسینی که در برخی سویههای  E.coliتولید
میشود و در تشکیل منافذ نقش دارد (اسیدآمینه  579-611در

 .)15( )Col Iaاین نتایج میتواند تکامل پاتوژن و تمایز ساختاری و
عملکردی پروتئینهایی را که روی غشای باکتری شیگال قرار دارد،
از یک جد مشترک توضیح دهد .ازاینرو گونههای شیگال رابطة
تکاملی نزدیکی با  E. coliدارند .از دیدگاه تکاملی ،حتی
میتوان شیگال را نوعی E. coliبه حساب آورد .بررسی بیان در
باکتری  E. coliمیتواند رویکردی قوی برای بیان پروتئینهای
هترولوگ گونة شیگال باشد .همراه کردن ژن  IpaBو  ،IpgCبا
هدف بررسی نقش چپرونی  IpgCبر بیان  IpaBدر پالسمید
 pBAD/myc-His Bانجام شد و بیان ژن در سویة DH5-α
باکتری  E. coliبررسی شد .به منظور تأیید نقش چپرونی  IpgCبر
پایداری پروتئین  ،IpaBطراحی توالی ژن  IpaBبهصورت
ترانکیشن با حذف ناحیة  300جفت بازی در سمت -Nترمینال آن
و قراردادن در کنار دنبالة هیستیدینی در پالسمید pET28b
انجام ،و بیان ژن در میزبان ) BL21(DE3بررسی شد .بنابراین با
توجه به اینکه پروتئین  IpaBنقشی محوری در رفتار تهاجمی
باکتری دارد ،بیان کنترلشدة آن برای دستیابی به باکتری کاندید
واکسن ،راهکار امیدوارکنندهای است و بررسیهای بیشتر میتواند
دستیابی به یک سویة تحت کنترل و کاندید احتمالی را برای
تحریک سیستم ایمنی فراهم کند.

مواد و روشها
واکنش PCR

برای تکثیر ناحیة کالستر ژنی  IpgCو  IpaBاز یک نوع
پرایمر پیشرو ( )Fو یک نوع پرایمر پسرو ( )Rاستفاده میشود
(شکل  .)1پرایمرهای استفادهشده در این پژوهش با نرمافزار
 SnapGeneطراحی ،و سپس در سرویس تحت وب
 OligoAnalyzerارزیابی شد .توالی پرایمرها در جدول  1مشخص
شده است .ابتدا واکنش  PCRبا استفاده از پرایمرها انجام شد و
پس از تغییر شرایط واکنش ،از جمله تغییر سیکل گرادیان،
گرادیان دمای اتصال ،غلظت  MgCl2و تغییر کمیت  DNAالگوی
شرایط بهینه ایجاد شد .شرایط دمایی واکنش  PCRدر دستگاه
ترموسایکلر به این صورت تنظیم شد .شرایط  PCRبرای هر دو ژن
بهصورت یکسان و ابتدا بهصورت  2دقیقه در  94درجه و سپس
 20ثانیه در  94درجه 30 ،ثانیه در  53درجه 4 ،دقیقه در 72
درجه برای  10چرخه و بالفاصله  20ثانیه در  94درجه 30 ،ثانیه
در  65درجه و  4دقیقه در  72درجه برای  15چرخه و در نهایت
 4دقیقه در  72درجه انجام گرفت .پس از انجام واکنش محصوالت
 PCRروی ژل آگارز برده شد .در بررسی نتیجه ،باند 2276
نوکلئوتیدی مربوط به قطعة ژنی بهرمزدرآورندة IpgC-IpaB
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مشاهده شد و سپس قطعات ژنی مدنظر از ژل بریده و با کیت
استخراج  DNAکه بهصورت دستساز در آزمایشگاه تهیه شده
بود ،خالص شد .به دلیل وجود توالی جایگاه ،برش اختصاصی

آنزیمهای  NcoIو  SacIبهترتیب روی پرایمر  Fو  ،Rقطعات
سنتزشده این دو جایگاه را در دو سوی خود دارند.

جدول  .1پرایمرهای طراحیشده برای قطعۀ ژنی IpgC-IpaB
طول محصول (جفت باز)
2276

توالی

نام پرایمر

’5’-CTTATACTTACCATGGTAAAGCAGACAAAAAGGAGACC-3

IpgC-F

’5’-CATTCTCCTTATGCTCGAGCTAAGCAGTAGTTTGTTGC-3

IpaB-R

شکل  .1تصویر شماتیک از اپرون  Ipaو نحوۀ قرارگیری پرایمرها

همسانهسازی و ساخت پالسمید
محصول  PCRبهدستآمده ( )IpgC-IpaBاز مرحلة قبل در
وکتور  pGEM 5zfشرکت ) Promegaکشور آمریکا)
همسانهسازی ،و پالسمید نوترکیب حاصل با عنوان pGCB
نامگذاری شد .این پالسمید به باکتری مستعدشدة E. coli
سویة DH5-αانتقال یافت ،سپس باکتریها روی پلیت آگار حاوی
آنتیبیوتیک آمپیسیلین ( 100میکروگرم بر میلیلیتر)1( IPTG ،
میکروموالر) و  20( Xgalمیکروگرم بر میلیلیتر) کشت داده شد.
در ادامه کلونیهای سفید و آبی حامل پالسمید ،جداسازی ،و از
نظر حضور ژن بررسی شد .برای این منظور تعدادی کلونی سفید و
آبی از روی پلیت برداشته شد و بهطور جداگانه در محیط کشت
 LB brothحاوی آمپیسیلین با غلظت نهایی  100میکروگرم بر
میلیلیتر به مدت  16ساعت در  37درجة سلسیوس کشت داده
شد .سپس پالسمید هر نمونه استخراج شد .به دلیل وجود جایگاه
برش آنزیمهای محدودکنندة  NcoIو  SacIروی پرایمر  Fو  Rو
در نتیجه انتقال این دو جایگاه به توالی قطعات کلونشده ،برش
آنزیمی پالسمید با استفاده از این آنزیمهای محدوداالثر روی
پالسمیدهای استخراجشده از کلونیهای سفید و آبی انجام گرفت
و نتیجه روی ژل مشاهده و مقایسه شد .در این بررسی کلونیهای
آبی بهعنوان کنترل منفی در نظر گرفته شده است .در نهایت
تعدادی از کلونیهای مثبت (سفید رنگ) برای تعیین توالی به
شرکت ژن فنآوران فرستاده شد.

پالسمید بیانی  pBADاز سیستمهایی است که برای کلون و
بیان پروتئینهای نوترکیب در  E.Coliکاربرد دارد و تحت پروموتر
 araBADاست که برای کنترل شدید بیان پسزمینه و بیان
تدریجی پروتئین هدف و با استفاده از القاگر غیرسمی آرابینوز
طراحی شده است .برای انتقال توالی تأییدشده به وکتور بیانی
 pBADابتدا پالسمید نوترکیب  pGCBو پالسمید بیانی
 ،pBAD/myc-His Bبهطور جداگانه با آنزیمهای محدودکنندة
 NcoIو  SacIهضم آنزیمی شد .سپس پالسمید pBAD/myc-His
 Bبرش خورد و توالی ژنهای  IpaBو  IpaCحاصل از هضم ،Pgcb
با استفاده از ژل اگارز استخراج و خالصسازی شد .در ادامه پس از
تعیین غلظت نمونهها ،قطعة برش دادهشده با استفاده از آنزیم
لیگاز به درون پالسمید  pBAD/myc-His Bوارد شد .این سازوارة
بیانی  pBaCBنامیده شد و در ادامه به سلولهای مستعدشدة
باکتری  E. coliسویة  DH5-αمنتقل شد .برای تأیید فرایند و پس
از کشت باکتریها و انتخاب کلونیهای واجد شرایط ،پالسمید
نوترکیب حاصل با روش هضم آنزیمی و بهوسیلة آنزیمهای NcoI
و  SacIبرش خورد و قطعة  DNAتعیین توالی شد.
بیان ژنهای  IpaBو IpgC

پالسمید نوترکیب حاصل  pBaCBنامیده شد و به سلولهای
مستعدشدة باکتری  E. coliسویة  DH5-αبه روش کلسیم کلراید
انتقال یافت .انتقال پالسمید  pBAD/myc-HisBبه سلولهای
 E.Coliبهعنوان شاهد منفی به کار رفت .سلولهای ترانسفورمشده
روی محیط کشت  LB agarحاوی  100میلیگرم در میلیلیتر
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آمپیسیلین شرکت ( Rocheکشور آلمان) و در  37درجة
سلسیوس رشد داده شدند .سپس یکی از کلونها در  5میلیلیتر
محیط  LBتلقیح شد .پس از کشت شبانه 200 ،میکرولیتر از آن
به فالکون حاوی  5میلیلیتر از محیط کشت  LBتازه و حاوی
آمپیسیلین انتقال داده شد .همچنین کلون حاوی pBAD/myc-
 His Bفاقد ژن نوترکیب بهعنوان کنترل منفی کشت داده شد.
محیطهای کشت سلولی تا زمانی که جذب نوری به  0/7 –0/8در
طیف جذبی  600نانومتر برسند ،در دمای  37درجة سلسیوس و
با سرعت  200دور در دقیقه انکوبه شد .سپس جهت بیان باالی
پروتئین نوترکیب ،بیان ژن با افزودن آرابینوز با غلظت  0/2درصد
القا شد .محیطهای کشت دوباره در  37درجة سلسیوس انکوبه ،و
جذب نوری آنها در طیف جذبی  600نانومتر طی فواصل  1تا 4
ساعت اندازهگیری شد .در فواصل زمانی صفر 30 ،دقیقه پس از
القا ،یک ساعت پس از القا ،چهار ساعت پس از القا و  16ساعت
پس از القا 1/5 ،میلیلیتر از محیط کشت بهعنوان نمونه با سرعت
 5000دور در دقیقه سانتریفوژ شد و رسوبهای میکروبی حاصل
در مقادیر محاسبهشده از بافر  S.Bسوسپانسیون شد و به مدت 5
دقیقه در دمای  100درجة سلسیوس حرارت دید .سپس 10
میکرولیتر از هر نمونه روی ژل  12/5درصد پلیاکریلامید
الکتروفورز شد.
بیان ژن ترانکیت IpaB

پس از استخراج پالسمید  pET28aو به منظور
همسانهسازی ژن ترانکیت  IpaBدر آن ،هضم پالسمید به کمک
دو آنزیم  EcoRIو  XhoIصورت گرفت .قطعة ژنی ترانکیت IpaB
نیز با کمک این دو آنزیم از پالسمید  pBaCBاستخراج شد .پس
از هضم پالسمیدهای  pET28aو  pBaCBبا آنزیمهای  EcoRIو
 ،XhoIمحصول هضم آنزیمی روی ژل آگارز برده شد و باندهای
مربوط به پالسمید  pET28aو و ژن ترانکیت  IpaBهضمشده از
روی ژل استخراج شد 7 µl .از نمونههای استخراجشده و با هدف
بررسی فرایند جداسازی و خالصسازی روی ژل آگارز برده شد .در
ادامه با مجاورتدادن قطعة ژنی ترانکیت  IpaBو پالسمید
برشخوردة  pET28aدر حضور آنزیم لیگاز ،سازة بیانی نوترکیب
 pET28-IpaBtبه دست آمد .پس از انتقال پالسمید pET28-
 IpaBtبه باکتری مستعدشدة  E. coliسویة  ،DH5-αبا هدف تأیید
حضور ژن ترانکیت  IpaBدرون پالسمید  pET28aاز کلنیهای
بهدستآمده ،کشت داده شد و پس از استخراج پالسمید ،هضم
 pET28-IpaBtبا استفاده از آنزیمهای  EcoRIو  XhoIصورت
گرفت .القای بیان ژن ترانکیت  IpaBدر باکتری E.Coli

) BL21(DE3با القاگر  IPTGبا غلظت  1میکروموالر در دمای 37
درجة سلسیوس صورت گرفت .پس از چهار ساعت ،تولید پروتئین
ترانکیت  IpaBدر باکتری با استفاده از ژل پلیاکریلامید ارزیابی
شد.

یافتهها
همسانهسازی قطعۀ ژنی IpaC-IpaB

به منظور تکثیر ژنهای کدکنندة  IpgCو  ،IpaBواکنش
زنجیرها ی پلیمراز به کمک پرایمرهای اختصاصی صورت گرفت .در
بررسی نتیجه ،باند  2276نوکلئوتیدی مربوط به قطعة ژنی
کدکنندة  IpgC-IpaBتکثیر شد .پس از هضم پالسمید
 pGEM5zfو قطعة ژنی  IpgC-IpaBبا آنزیمهای  NcoIو ،EcoRI
محصول هضم آنزیمی روی ژل آگارز برده شد و باندهای مربوط به
پالسمید  pGEM5zfو ژن  IpgC-IpaBهضمشده از روی ژل
استخراج شد و  7 µlاز نمونههای استخراجشده روی ژل آگارز برده
شد .باند  3001 bpمربوط به پالسمید  pGEM5zfخطیشده و
باند  2276 bpمربوط به ژن  IpgC-IpaBمشاهده شد (شکل .)2
پس از ورود قطعة ژنی  IpgC-IpaBبه پالسمید ،pGEM5zf
پالسمید حاصل درون باکتری مستعدشدة  E. coliسویة DH5α
انتقال داده شد و روی محیط کشت آگار حاوی آنتیبیوتیک
آمپیسیلین ( 100میکروگرم بر میلیلیتر) 1( IPTG ،میکروموالر)
و  20( Xgalمیکروگرم بر میلیلیتر) کشت داده شد و پس از یک
شبانه روز کلنیهای آبی -سفید حاوی پالسمید  pGCBرشد
یافت .رشد کلنیهای سفید روی آگار حاوی  X-gal ،Ampو
 IPTGنشاندهندة حضور پالسمید  pGCBاست ،اما برای تأیید
نهایی حضور ژن ،پس از استخراچ پالسمید  pGCBهضم پالسمید
با آنزیمهای  NcoIو  SacIصورت گرفت و قطعهای با اندازة bp
 2307از پالسمید خارج شد (شکل  .)2باند مربوط به این قطعه به
کمک کیت از روی ژل استخراج شد .پس از هضم پالسمیدهای
 pBAD/myc-His Bو  pGCBبا آنزیمهای  NcoIو  ،SacIمحصول
هضم آنزیمی روی ژل آگارز برده شد و باندهای مربوط به پالسمید
 pBAD/myc-His Bو قطعة ژنی  IpgC-IpaBهضمشده از روی
ژل استخراج شد و  7 µlاز نمونههای استخراجشده روی ژل آگارز
برده شد .باند  4080 bpمربوط به پالسمید pBAD/myc-His B
خطیشده و باند  2307 bpمربوط به قطعة ژنی IpgC-IpaB
مشاهده شد .پس از انتقال پالسمید  pBaCBدرون باکتری مستعد
شدة  E. coliسویة  ،DH5-αاز کلنیهای بهدستآمده کشت داده
شد و پس از استخراج پالسمید ،هضم پالسمید  pBaCBبا
آنزیمهای  NcoIو  SacIصورت گرفت .قطعهای به طول 2307 bp
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روی ژل آگارز قابلمشاهده شد که نشاندهندة حضور قطعة ژنی
 IpgC-IpaBدرون پالسمید  pBADاست (شکل  .)3با توجه به
اثبات نقش چپرونی پروتئین  IpgCدر محافظت از پروتئینهای
 IpaBدر باکتری شیگال ،عملکرد چپرونی آن بر تولید IpaB
بهصورت بیان همزمان بررسی و مطالعه شد .پالسمید نوترکیب
 pBaCBدرون باکتری ) E.Coli(DH5-αانتقال داده شد و روی
محیط کشت آگار حاوی آنتیبیوتیک آمپیسیلین کشت داده شد.
پس از یک شبانه روز کلنیهای حاوی پالسمید  pBaCBرشد
یافتند .بیان پروتئینهای  IpgCو  IpaBدر باکتری  E. coliسویة

 DH5-αدر دمای  37درجة سلسیوس و به کمک القاگر
 Arabinoseصورت گرفت .این سویه موتاسیون  endAدارد که
بهصورت غیراختصاصی  DNA endonuclease Iرا غیرفعال میکند.
این موتاسیون سبب افزایش میزان  DNAپالسمیدی میشود و
کیفیت آن را بهبود میبخشد .در بررسی ژل SDS-PAGE
پروتئین  IpgCحدودا به اندازة  16 kDaو پروتئین  IpaBبا اندازة
 63 kDaتولید ،و در نتیجه بیان پروتئین  IpgCو  IpaBآشکارا
مشاهده شد (شکل .)4

شکل  .2استخراج ژن  IpgC-IpaBو پالسمید  pGEM5zfهضمشده از ژل آگارز -1.ژن  -3 .IpgC-IpaBپالسمید  -2 pGEM5zfمارکر
وزنی  .)1kb(DNAب :پالسمید  pGCBهضمشده از ژل آگارز-1 .پالسمید  -2 pGCBپالسمید  -3 pGEM5zfپالسمید pGEM-IpgC-IpaB
هضمشده با آنزیمهای  NcoIو  - SacIمارکر وزنی )1kb(DNA

شکل  .3الف .تأیید کلونینگ قطعۀ نهایی  pBaCBبا هضم آنزیمی  -1مارکر وزنی  pBaCB -2 .(1Kb)DNAهضمشده با pBaCB -3 NdeI
هضمشده با دو آنزیم  NcoIو  .SacIب .تأیید کلونینگ قطعۀ نهایی با هضم آنزیمی  pET28-IpaBtبا دو آنزیم  EcoRIو  -1 .XhoIمارکر وزنی
 2،3 .(1Kb)DNAو  pET28-IpaB -4هضمشده.

شکل  .4بیان پروتئینهای  IpaBو  IpgCدر باکتری  E. coliسویۀ  -1 DH5-αمارکر وزنی پروتئین -2 .بیان در زمان صفر -3 .بیان  30دقیقه
پس از القا -4 .بیان یک ساعت پس از القا -5 .بیان چهار ساعت پس از القا -6 .بیان  16ساعت پس از القا
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بررسی بیان ژن ناقص IpaB

با توجه به طراحی اولیة توالی بهرمزدرآورندة دنبالة
هیستیدینی در انتهای ژن ترانکیت  IpaBقرار گرفت و به منظور
تأیید بیان پروتئین ترانکیت  ،IpaBآزمایش وسترن بالت با

استفاده از آنتیبادی علیه دنبالة هیستیدینی صورت گرفت و قطعة
ناقص باند پروتئینی  IpaBبا اندازهای حدود  20 kDaمشاهده شد
(شکل .)5

شکل  .5الف .بیان قطعۀ  20 KDaحاصل از هضم آنزیمی تأییدکنندۀ بیان پروتئین  IpaBترانکیت در پی متصلنشدن چپرون پروتئین IpgC
در باکتری ) -1 .E.Coli BL21(DE3مارکر وزنی پروتئین-2 .کنترل منفی -3 .بیان در زمان صفر-4 .بیان چهار ساعت پس از القا .ب .تأیید بیان
پروتئین  IpaBترانکیت به کمک وسترن بالت -1 .مارکر وزنی پروتئین-2 .کنترل منفی -3 .بیان در زمان صفر-4 .بیان چهار ساعت پس از القا.

بحث و نتیجهگیری
شیگال یکی از باکتریهایی است که عامل ایجاد اسهال
خونی باسیلی در سراسر جهان به شمار میرود .با توجه به همه
گیری و طبیعت بیماریزای شیگال ،این باکتری به مشکل جدی
سالمت عمومی تبدیل شده است .حضور پالسمید بیماریزا در
انسان آلوده ،که در آن بسیاری از فاکتورهای بیماریزا بیان و
رهاسازی شده است ،اهمیت دارد .در کار توأمان بسیاری از
فاکتورهای بیماریزا ،شیگال میتواند با موفقیت میزبان را آلوده
کند IpaB .یک فاکتور بیماریزای چندمنظوره و ضروری برای
حملة شیگال به سلولهای اپیتلیال است .مطالعات پیشین
نشاندهندة ناموفقبودن بیان  IpaBدر باکتری  E. coliاست که به
نظر میرسد به ویژگیهای ژن و پروتئین بیانشده در سیتوپالسم
مرتبط باشد؛ بیان پروتئین  IpaBبه سبب اثر تمایل کدونی سلول
میزبان بهصورت کم و حداقل مقداری که فرایند بیماریزایی را
فراهم کند ،تولید میشود و همین مقدار کم هم احتماال بهدلیل
تحملنداشتن سلول ،الزم است بهسرعت از سیتوپالسم حذف شود
که بهوسیلة پروتئازهای سلولی از بین میرود .تصور میشود از
میان راهکارهای مختلف استفاده شده در این پژوهش و برای سنتز
پروتئین  ،IpaBبیان همزمان آن با چپرون  IpgCراهکار مناسبی
جهت تولید و ماندگاری به منظور مشاهده در مطالعه با ژل
آکریلامید باشد ،که در این پژوهش محقق شد و وکتور بیانی

حاصل میتواند با وارد شدن به میزبان نهایی یعنی شیگال ،رفتاری
مشابه رفتار بیانی در اشریشیاکلی داشته و بیان تحت کنترل IpaB
و در نتیجه رفتار کنترلشده بیماریزایی با سلول را در پی داشته
باشد .یکی از روشهای بررسی تأثیر بیان ژنها ،بیان آنها در
سیستمهای غیرهمسان یا هترولوگ است که میتواند روش مؤثری
برای تعیین عملکرد ژنها باشد .تجزیهوتحلیل ژنومی نشان داده
است گونههای شیگال رابطة تکاملی نزدیکی با اشریشیا کلی دارد.
از دیدگاه تکاملی ،حتی میتوان شیگال را نوعی  E. coliبه حساب
آورد .بنابراین نقش چپرونی ژن  IpgCبر بیان و پایداری IpaB
ابتدا در باکتری  E. coliبهصورت هترولوگ بررسی شد .با دستیابی
به بیان پروتئین  ،IpaBامکان انتقال پالسمید حامل ژن  IpaBبه
منظور ردیابی اثر بیان بر پاتوژنز باکتری نوترکیب ضعیفشده S.
 sonnei∆IpaBکه در بانک سلولی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
وجود دارد ،تسهیل شد .با توجه به اینکه پروتئین  IpaBنقشی
محوری در رفتار تهاجمی باکتری دارد ،بیان کنترلشدة آن برای
دستیابی به باکتری کاندید واکسن ،راهکار امیدوارکنندهای است و
بررسیهای بیشتر میتواند دستیابی به یک سویة تحت کنترل و
نیز یک کاندید احتمالی را برای تحریک سیستم ایمنی فراهم کند.
بررسی مطالعات دیگر محققان نشان داد ،در پژوهشهای گذشته
گزارشی از بیان پروتئین  IpaBدر سیستمهای پروکاریوتی ارائه
نشده است .ناپایداری پروتئین  IpaBبه دلیل اثر پروتئازهای
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 روی ژن ترانکیتIpgC پروتئین و درنتیجه نبود دومین اتصال
 با تأیید آزمایش وسترن20KDa  و در نهایت تولید پروتئینIpaB
.بالت انجام شد
 با استفاده از پروموترIpaB  وIpgC در این مطالعه ژنهای
 در نهایت با دستیابی به. کلون و بیان شد، با موفقیتaraBAD
تولید گستردة این پروتئین در شرایط بیان هترولوگ و نیز تعمیم
شرایط بیانی اعم از وکتور و پروموتر مناسب به باکتری غیربیماری
 امکان دستیابی به کاندید احتمالی واکسن،S. sonnei∆IpaB زای
.)5( شیگال سونئی برای مطالعات آتی فراهم آمد

سپاسگزاری
این مقاله برگرفته از پایاننامة کارشناسیارشد مصوب
 از گروه.شورای آموزشی دانشگاه صنعتی مالک اشتر است
مهندسی ژنتیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر بهخاطر فراهمسازی
.امکانات و حمایتهای پژوهشی سپاسگزاری میشود

تعارض منافع
.بین نویسندگان تعارض در منافع گزارش نشده است

 چپرونیIpgC  بررسیها نشان میدهد.درونسلولی وقوع مییابد
51-72 ) در رزیجوCBD( است که به دومین اتصال به چپرون
 در سیتوپالسم شیگال میIpaB  مانع از تخریبIpgC .میچسبد
شود و از پیوستن نابههنگام آن به دیگر پروتئینهای دخیل در
 در مقاالت.)4(  را پایدار میکندIpaB پاتوژنز جلوگیری کرده و
 بهعنوان چپرونی یاد شده است که با مهارIpgC  از،2009 سال
پروتئینازهایی که میتوانند سبب تخریب پروتئینهای تولیدشده
 موجب افزایش پایداری این پروتئین در سلول،در باکتری شوند
 در پژوهش بیان همزمان ژنهای بهرمزدرآورندة.)3( میشود
 بر بیانIpgC  به منظور بررسی اثر چپرونی پروتئین،IpgC  وIpaB
 درجه صورت گرفت و بیان هر دو ژن بهوضوح37  در دمایIpaB
.مشاهده شد
،IpaB  با هدف افزایش پایداریIpgC توالی به رمزدرآورندة
 وIpgC  حضور همزمان،استفاده شد و همانگونه که انتظار میرفت
pBaCB  تحت پروموتر القاپذیر پالسمیدE. coli  در باکتریIpaB
 با وزن مولکولیIpgC  و63 kDa  را با وزن مولکولیIpaB بیان
 در بیانIpgC  نقش چپرون پروتئین. در پی داشت16 kDa

6. Niyogi SK, Vargas M, Vila J. Prevalence of the sat, set
and sen genes among diverse serotypes of Shigella
flexneri strains isolated from patients with acute
diarrhoea. Clin Microbiol Infect. 2004;10(6):574-6.
https://doi.org/10.1111/j.1469-0691.2004.00897.x
PMid:15191388
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