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 مقدمه:
(Diarrheal infections)یاسهالیهاعفونت

زریوممرگیعلتاصلنیدوم کودکان سال5ریدر

کودکدر760000سنبودهوسببکشتهشدنحدود

کودکانشودیسالم سوءی. دچار هیتغذکه و ایبوده

معرضخطراتدرشتریب،دارندیفیضعیمنیاستمیس

نگروهمبتالدراثریازایاری.بسباشندیازاسهالمیناش

شد دادن دست الکترولدیاز و .رندیمیمهاتیآب

مسائلومعضالتنیترازمهمیکییاسهالیهاعفونت

دریدرکشورهاژهیوبه،یجوامعبشریدرمانیبهداشت

(.2،1دهد)یملیتوسعهراتشکحال

معموالً دستگاهیناشاسهال در عفونت از

انباشدیگوارشم آن در ،یباکترها،سمیارگانواعکه

اتصالبهسلولروسیو الیتلیاپیهاوانگلنقشدارند.

سلولحملهروده، اپالیتلیاپیهابه تولومیتلیو دیو

سازوکارهاهانیتوکس بیاز بروز در یهایماریمهم

باشدیمیاروده ایکی. اعونیاز جادکنندهیامل

عاملودهبوکلرایبریویباکتریاسهالیهاعفونت که

نیترعیجزءشاویبریویها(.گونه3باشد)یوبامیماریب

میهاسمیارگان آب در اباشندیموجود در ان،یمنی.

بوکلرایبریو اغلبیماریعامل که است وبا مهلک

 چکیده:
 نیتر از مهم یکی. ستا لسهاا ريبيما عامل که ستا منفی مگر ژنپاتو يباکتر یک ایبریوکلرو زمينه و هدف:

 يکتربا ونيزاسيکلون ياست که برا نيشونده با توکس ميهم تنظ یليپ ؛است اوکلریبریو يباکتر ییزا يماريعوامل ب
 .بود TcpA بيکنوتر نيپروتئ انيو ب یکيوانفورماتيب یبررس قيتحق نیدر روده الزم است. هدف از ا

 يافزارها ژن با استفاده از نرم يساز نهيو به ینادر بررس يبه لحاظ وجود کدون ها tcpAژن  :یبررس روش
در وکتور  يگرفت. ژن سنتز انجام tcpA سنتزيژن  ريجهت تکث مریپرا یانجام شد. طراح یکيوانفورماتيب

pET32a(+)بينوترک پالسميد شد. يهمسانه ساز pET32a(+)-tcpA يدر باکتر E.coli هیسو BL21(DE3) ختیترار 
و  SDS-PAGEبا روش  بينوترک نيپروتئ اني. بدیموالر انجام گرد یليم IPTG 1 القايتحت  tcpAشد. بيان ژن 

 .استفاده شد Ni-NTA یلیتما یاز کروماتوگراف بينوترک نيتئپرو صيشد. جهت تخل یبررس نگيوسترن بالت
شاخص  يشده دارا يساز نهيژن به که  یحال بود، در 6/0 پذیري شاخص انطباق يدارا tcpA یعيژن طب :ها افتهی

 یمیآنز زي. آنالافتی شیافزا% 75باال به  حيبا ترج يدرصد کدون ها یژن يساز نهيبود. با به 9/0 يریپذ انطباق
 لويک 6/38 مولکولیبا وزن  ینيئکرد. پروت دیيتأ ار (+)pET32a کلون شده در وکتور tcpAژن  يمسانه سازه

 زاني. مدیگرد دیيدر وسترن بالت تأ نیديستيضد ه يباد یو واکنش آن با آنت شده دهید SDS-PAGEدالتون در 
 بود. تريدر ل گرم یليم 533/11 شده خالص نيپروتئ

 تهيسيژن یآنت تيشد. با توجه به خاص TcpA بينوترک نيپروتئ يباال انيمنجر به ب یژن يساز نهيبه :يريگ جهينت
tcpA، وبا باشد هيعل یمنیتوسعه ا منظور به یمناسب دايیکاند تواند یم نيپروتئ نیا. 

 
 .بينوترک پروتئين ،یکدون يساز بهينه ن،يشونده با توکس ميهم تنظ یليپ ،وکلرایبریو کليدي: يها واژه

http://orcid.org/0000-0003-3544-4923
http://orcid.org/0000-0003-3544-4923
http://orcid.org/0000-0002-4693-877X
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ریوموبامرگدینمایمریجهانسومرادرگیکشورها

(.4است)همراهزینییباال

عنوانبهریبیمایناکهدهدیمننشاتمطالعا

چشمگیرارضعودیجاواگمرصلیازعواملایکی

 ریبسیادر حالدریهارکشواز شتهدانقشتوسعه

یباکترینا(.6،5)ستا طریقاز دهلوآایغذآبو

منتقل و رادخوستادرقاقطبیژلفالواسطهبهشده

هساندرننسااارشگوهستگادبه ملاعوتوسطو

مستقرنمیزبارودهطمخاومیتلیدراپدخوچسبندگی

(.سپساینباکتریبررویمخاطدستگاه5-7)ددرگ

هاتیگوارشانسانتأثیرگذاشتهودفعمایعوالکترول

.دهدیراازراهمدفوعافزایشم

انیترمهم اسهامارییبنینشانه و لاستفراغ

میآبک مهمییزایماریبیفاکتورهااز.باشدیفراوان

نیشوندهباتوکسمیهمتنظیلیبهپتوانیمیرباکتنیا

tcpA (toxin-coregulated pili A)(.بعد8کرد)اشاره

 غذا خوردن رودهایاز داخل در باکتری آلوده آب

ازینونیزاسیکلوننیکهبرایاشودیمزهیکوچککلون

طوربهوکلرایبریویلینوعچهارمدارد.ساختارپیلیبهپ

ژن از دومtcpAعمده و ونیبوده درروالنسیفاکتور

معموالًیلیپ.باشدیمیباکترنیا چهارم نوع از

کرومتریم4-1 قطر رشته50-80طول، درجه،

اریپذانعطاف یداراهایلیپنیاست. 140-200حدود

توالنهیآمیدهایاس نیئپروتیدر )خود (.9-11هستند

تنظیلیپ میهم با کیعنوانبهtcpAنیتوکسشونده

سشرویپنیپروتئ قسمت داخلکیتوپالسمیدر یغشاء

قرارکیلهیوسبهوکلرایبریو پردازش مورد پروتئاز،

قرارگ محل به توجه با و سطحtcpAیریگرفته در

ا یمنیاستمیسریتحتتأثیراحتبهنیپروتئنیباکتری

.(12)ردیگیقرارمتواندیم

TcpA (Toxin-coregulated pili A)نیپروتئ

وفاژیبرایباکتررندهیگلیدرتشکیداراینقشمهم

قرارگباشدیم نحوه معرضنیپروتئنیارییو در

کاندهایبادیآنت تا منظوربهیمناسبداییباعثشده

باشمارییبهیعلونیزاسیضدکلونیمنیتوسعها د.وبا

پیلیتولید tcpFمنابهترشحیالنسویروعاملو

تسهیلرایکلونکرویمتشکیل نسیواکلونیزایبرو

(.8،12)هستندازینموردیارودهلپتلیاایهاسلول

واحدهاپلیمریTcPتئینوپر یتکراریاز

کهستا  یبریوویزایماریبهجزیرنمیادر

VPI(V.cholera pathogenicity Island)یافت

(.13شود)یم

دالتونلویک6/38حدودوزنباTcpAنیپروتئ

ژنکدکنندهاوکلرایبریومهماجزاءازیکی نیاست.

یهادرسال(.14جفتبازاست)543داراینیپروتئ

توجهمورداریبسtcpAیکیمونولوژیخواصار،یاخ

هم به استو بینوترکنیپروتئدیجهتتولنیبوده

TcpAتهیفراوانیکاربردهاندتوایم هیدر

باشد.یخوراکیهاواکسن یمیقدیهاروشداشته

وکلرایبریویکشتانبوهباکترهیبرپاTcpAصیتخل

رشدیباکتریکشتحاوطیمحیآوروسپسجمع

اافتهی در انیبود. بر عالوه امکانکهنیروش

نداشت،صورتبهTcpAیجداساز وجود خالص

حاودستبهنیپروتئ یهانیپروتئیریمقادیآمده

ازتفادهاستیبودهکهموجبمحدودنشدهینیبشیپ

.شدیآنم

برعالوهب،ینوترکنیپروتئدیتولروشدر

نیپروتئ،یماریازکارباعاملبیکاهشخطراتناش

تولدستبه و خالص دیآمده صرفهبهمقرونآن

نهیوباهززمانمدتدرتوانیمکهیطوربهباشد؛یم

بنیپروتئزانیمکمتر، نمود.دیتولیشتریخالص

رندهیگلیدرتشکیمهمنقشدارایTcpAنیپروتئ

باکتر قرارگباشدیموفاژیبرای نحوه نیارییو

داییباعثشدهتاکاندهایبادیدرمعرضآنتنیپروتئ

امنظوربهیمناسب کلونیمنیتوسعه هیعلونیزاسیضد

باشمارییب ازوبا ارونیاد. بررسنیدر یمطالعه،

بهیکیوانفورماتیب tcpAژنیکدونیسازنهیو

جهینادرودرنتیبهحداقلرساندنکدونهامنظوربه

باکترTcpAبینوترکنیپروتئانیب E. coliیدر

مدنظرقرارگرفت.
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 ی:بررس روش
هیسویکلایشیاشریهایمطالعهازباکترنیادر

DH5α(وسوژنموردریکثجهتت)هینظرBL21 (DE3)

حسشدههیته امام جامع دانشگاه جهتبنیاز انی)ع(

محنیپروتئ از شد. یبرتونایکشتلوریهاطیاستفاده

(LB BrothایLuria-Bertani)عیما گمایسشرکت

ر) جهت آگار و استفادهE. coliیباکترشدکانادا(

بایانتخابجهت.دیگرد رشد ازیکترنمودن

نیلیسیآمپکیوتیبیآنت )شرکت (نیاوکرافرمنتاز

ژندروکتوریهمسانهسازدییتأمنظوربهاستفادهشد.

ساختXhoIوHindIIIمحدوداالثریهامیآنزاز،یانیب

گرد استفاده فرمنتاز یاختصاصیبادیآنت.دیشرکت

هیستیدینهیعلشدههیته ازAnti-6XHis tag)دنباله )

غشاهیتهآمریکا(Abcam (شرکت سلولزتروینیشد.

 شرکت پلRocheاز و شرکتزایاالتی)آلمان( از

Nunckموردکای)آمر گرفت.( قرار یهاتیکاستفاده

وPCR Product Purificationهایکیتشامل:صیتخل

Plasmid ExtractionوPCR Clean-up Gel Extraction

 شرکت جنوبBioneerاز شد.(ی)کره ستونتهیه

Ni-NTA agarose resinتخل نیپروتئصیجهت

بینوترک شرکت خرکای)آمرQiageneاز یداری(

ازستونTcpAبینوترکنیپروتئصیتخلی.برادیگرد

TcpAنیپروتئدیوتولنگیجهتکلونیکروماتوگراف

شد.استفاده(+)pET32aوکتوراز

 :یکیوانفورماتیب یبررس

Vibrio choleraeیباکترtcpAکاملژنتوالی

پا بگاهیاز ب(GeneBankیکیوانفورماتیداده شمارها

Accession No: AB699248.1استخراج .دیگرد(

لیوتبدیعیطبtcpAژنیکدونهایسازنهیبهمنظوربه

یکیوانفورماتیبیزهایآنالE. coliجیرایهاآنبهکدون

نرم از استفاده با تحیفزارهااالزم شبکه منظوربهت

نادرویکدونهاوجود،tcpAژنGCیمحتوایبررس

سازگاریبررسنیهمچن یشاخص ایCAIکدون

Codon Adaptation index.گرفت نظرباانجام در

جا HindIIIیمیبرشآنزیهاگاهیگرفتن درXohIو

توالموردیوشباهتتوال(+)pET32aوکتور با ینظر

ونرمتوسط،یدیسانویآم کاتر وب دومراستیافزار

آنال مزیمورد از گرفتو فاقدییهامیآنزانیقرار که

میشدهبودند،دوآنزیسازنهیبهیبرشدرتوالگاهیجا

HindIII شرکتXohIو به سنتز جهت و انتخاب

Biomatik.شد سفارشداده صناعیتوالکانادا یژن

مورد ازحیصحاستفاده،یسازنهیبهمنظوربهنظر

یمقدارمحتواحتصحینظر،موردمیزبانبرایهاکدون

GC،ثانوجادیا ،mRNAیبراحیصحهیساختمان

تعدیشیرایپینواححیتصح برشهایگاهیجالیو

کلونیریجلوگمنظوربه در تداخل سانگیاز تیبه

OPTIMIZER(.15شد)دادهارجاع

 :بینوترک نیپروتئ انیو ب یساز همسانه

وتوالHindIIIیتوالیدارایژنزهسا یدرابتدا

XohI و انتها شرکتزشدهیلیوفیلصورتبهدر از

Biomatikمستعدیهاشد.سلولافتی)کانادا(درE. coli

کلرDH5αهیسو روش استاندارد پروتکل اساس دیبر

پالسمهیتهمیکلس روشسفارشدادهدیشدند. با شده

سلولیشوکحرارت سلولیهابه شد. منتقل  هامستعد

رو حاوLBطیمحیبر  )غلظتنیلیسیآمپیآگار

مکروگرمیم80 دماتریلیلیبر در و درجه37ی(

تعدادیچمنصورتبهگرادیسانت شدند. داده یکشت

بهیکلون و محانتخاب در جداگانه عیماLBطیطور

نیلیسیآمپیحاو مدت ششبانهکیبه در کریروز

دماراتوانکوب سانت37یبا سرعتگرادیدرجه و

rpm150ها،سلولیآورکشتدادهشدند.پسازجمع

.بااستفادهازدیاستخراجگرددیپالسمییایقلزیباروشل

یهامیآنز االثر HindIIIمحدود روXohIو یبر

صورتگرفتیمیآنزهضمشده،استخراجیهادیپالسم

 ژن وجود نشانtcpAو کنار توسطیمولکولرگدر

یشد.درگامبعدیابیارز%1ژلآگارزیالکتروفورزرو

یبرا سپسمریپرایطراحtcpAژن و گرفت صورت
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ژنباtcpAژنریجهتتکث ترادف از یدارایاستفاده

PCR (Reverse)(وبرگشتForwardرفت)مرهاییپرا

انجامشد:


Forward: 5'-AGTTAAGCTTGCATGACATTACTCGAAGT-'3 

Reverse: 5'-AATACTCGAGTTAGCTGTTACCAAATGC-'3 
 

سازیبرا همسانه واکنشهضمیانجام ابتدا

آنزیمیآنز XhoIمیبا روHindIIIو محصولیبر

PCR tcpAژن بعد مرحله در و منظوربهانجام

(+)pET32aوکتوریبررویمیآنزهضم،یهمسانهساز

انجامHindIIIوXhoIمحدوداالثریهامیباهمانآنز

آنز هضم از پس ژنیمیگرفت. وtcpAیقطعه

pET32a(+)رو از یبرشخورده لهیوسبهژلآگارز

تیک دیگردصیتخلDNAاستخراج ژن .tcpAکه

اثرمحدودیهامیتوسطآنز برشXhoIوHindIIIبا

ب وکتور به و هم(+)pET32aیانیخورده با نیکه

استخهامیآنز و خورده الحاقراجبرش بود، شده

ژنعمل.دیگرد اtcpAاتصال پالسمیدر بادین

درجه14حرارتدرT4DNAligaseمیآنزاستفادهاز

گرادیسانت مدت گرفت.شبانهکیبه انجام روز

روششوکحرارتمحصول با سلولیالحاق، یهابه

 DE3 E. coliهی(سوییایمیبهروشششدههیمستعد)ته

BL21دیگردبینوترک.

غربالبینوترکیهایکلن یکیوتیبیآنتیگربا

پالسمنیلیسیآمپ حضور و شدند ژنیحاودیجدا

tcpAباPCRقرارگرفت.دییموردتأیمیوهضمآنز

جداسازییهاازکشتشبانهکلونtcpAژنانیبیبرا

عیماLBطیمحتریلیلیم5بهتریکرولیم100زانیشدهم

طولدرODدنیوپسازرسحیتلقنیلیسیآمپیحاو

)600موج نانومتر مبهبرای آوردن رشدزانیدست

( پروموتور القاکننده ماده باIPTGباکتری(، فرمنتاز )

کشتافزودهوبهمدتطیموالربهمحیلیم1غلظت

انکوبهشد.گرادیدرجهسانت37یساعتدردما4

رحلهدرمشدهیآورجمعییایباکتریهاسلول

ت دناتوره روش به روش،نیادرشدند.ماریفوق

سلول با لتریلکرویم100ها زیبافر اوره یلیم8واجد

طر از و مخلوط شدند.ونیکاسیسونقیموالر شکسته

rpm14000باسرعتقهیدق20هابهمدتسپسنمونه

)بافرنمونه(1بانسبتییشدندومحلولرووژیفیسانتر

مخلوطوبهx5غلظتیبابافرنمونهدارا)نمونه(5به

 سانت100یدمادرقهیدق5مدت گرادیدرجه

شدهتوسطژلماریتیهانمونهتیجوشاندهشد.درنها

( SDS-PAGEالکتروفورز یهانیپروتئانیبازلحاظ(

ژلیبررسبینوترک محلول تهیه برای شدند.

SDS-PAGEآم آکریل بیس و آمید آکریل دیاز

ااس به توجه با شد. بنکهیتفاده درشدهانیپروتئین

 6/38حدود ژل از لذا داشت، وزن %12کیلودالتون

نمونه شد. القایهااستفاده از بعد و IPTGیقبل

مارکرپروتئیلیم1 با همراه شراینیموالر، طیتحت

دناتوره،الکتروفورزشدند.

آن به روش  دییو تأ بینوترک نیپروتئ صیتخل

 نگیرن بالتوست

ستونبینوترکنیپروتئصیتخلیبرا از

باNi-NTA)دیاسکیاستلویترین-کلین و استفاده )

دستبهبینوترکنیپروتئنکهیتوجهبها صورتبهآمده

بافرها از بوده برادازولیمیایمحلول اوره یفاقد

پروتئینموردیشستشو شد. انواعستوناستفاده با نظر

ایبافرها یلیم250،170،100،40،20دازولیمیواجد

دما در سانت25یموالر تخلیدرجه کهصیگراد

انیپروتئ واجد بافر در ما یلیم250دازولیمیمدنظر

کهباشدیبهذکرمالزم.دیگردصیموالرازستونتخل

پپتیدنیسنجشغلظتپروتئ و انجام روشبرادفورد با

 نوترکیبدر بیانشد.تریلدرگرمیلیم533/11حدود

انی،بTcpAبینوترکنیپروتئدییجهتتأیدرگامبعد

 باکترtcpAژن بالتE. coli Bl21یدر وسترن با

آنتنیابهشد.یبررس از ضدیاختصاصیبادیمنظور

باتوجهبینوترکنیپروتئانیوبدنبالههیستیدیناستفاده

یخالقاصولاتی.رعادیگرددییظاهرشدهتأیهابهباند

تأباقیتحق دانشگاه180-32-472دییشماره از س /

.باشدیم)ع(نیجامعامامحس
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 :ها  افتهی
 یکیوانفورماتیب یها داده هیبر پا یسازه ژن یساز آماده

یسازنهیبه قابل4در کهیبررسبخش بود

یحیترجمیتنظن،یساختارپروتئیریپذدربردارندهانعطاف

حالل ها، تیکدون فراوانشیافزاو یبازهایدرصد

ستروژنینیآل افزاشدیمنیوگواننیتوزیدار شی.

 )شاخصCodon Adaptation Index (CAI)شاخص

یکدونیریپذانطباق سمت به نشان100( م% زانیدهنده

افزایریپذانعطاف هاشیو براموردیکدون یاستفاده

باکترانیب مزباشدیمیکلایشیاشریژندر درینسبتی.

ژنیسازنهیبه شیافزایمناسببرایکدونیالگویسازه

متابولیانتخابیالگوییکارا یاکلیشیاشریباکترسمیدر
رییتغ9/0به67/0ازیکدونیریپذ.شاخصانطباقباشدیم

.(1شمارهکرد)نمودار

 
 )ب( tcpA شدهسازي  ( و ژن بهينه)الف tcpA( مربوط به ژن طبيعی CAIشاخص سازگاري کدون ) :1 شماره نمودار

.ارتقاء یافت %23کدونی، شاخص سازگاری کدون نیز حدود  یساز نهیهمراه به به



بودکهیمناسببهنحوکدونرییانتخابوتغ

گواننیتوزیسیمحتوا نیو %38/44از %02/45به

)نمودارافتیشیافزا تعدادکدونها2شماره کهیی(.

ک برخوردارنیپروتئانیبشیافزایابریمناسبتیفیاز

(.3شمارهکرد)نموداردایپرییتغ%75به%44هستنداز

آنالجینتا از نرممریکایتوالزیحاصل با Blast-xافزار

تغدییتأ اعمال که بهیروراتیینمود و یسازنهیژن

هیتوال بدون رویرییتغونهگچیآن فیردیبر

پروتئنهیآمیدهایاس پهدفنیدر است. ینیبشیبوده

 حوزهیکیRNAساختار بیهااز کیوانفورماتیمهم

نییترکردنتعآسانیبرایمختلفیهاوروشباشدیم

 شدهاست.ارائهRNAساختار
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 )ب(tcpA  سازي شده )الف( و ژن بهينه tcpA طبيعیمربوط به ژن  GCمتوسط درصد بازهاي  :2 شماره نمودار

 ر به افزایش میزان بازهای گوانین و سیتوزین گردید.تغییر کدونی منج


 
 )ب( tcpAسازي شده  ژن بهينه و( )الف tcpAدرصد توزیع کدون ها مربوط به ژن طبيعی  :3 شماره نمودار

باال، سازی درصد کدون های با شانس بیان  شده است. پس از بهینه  داده 100ارزش  ،دارند به کدون هایی که باالترین فراوانی را
 افزایش یافت.

 

ساختارMfoldبااستفادهازبرنامهقیتحقنیدرا

یابیکدونهاموردارزیسازنهیپسازبهmRNAهیثانو

 )قرار پ16گرفت ساختار هیناحشدهینیبشی(.

هایmRNA '5شروع کدون ازtcpAژن بعد قبلو
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الفوبمشاهدهبوده-1مارهشتصویردریسازنهیبه

 انرژزانیمو بهیبرایحداقل از قبل یسازنهیساختار

بهیلوکالریک-70/171 از بعد یسازنهیو -90/197به

.دیرسیکالر

 
 سازي بيوانفورماتيکی قبل از بهينه RNAالف( ساختار  :1شماره  تصویر

اشد.ب می mRNA´5( فلش نواحی ابتدایی -70/171)حداقل انرژی آزاد 

 

 
 سازي بيوانفورماتيکی بعد از بهينه RNAب( ساختار دوم ) :1شماره  تصویر

 باشد. می بلند های گره یا لوپ فاقد mRNA´5( ناحیه -90/197)حداقل انرژی آزاد 



 (+)pET32aدر وکتور  tcpAژن  یساز همسانه
(+)pET32aدیپالسمصیتخل وRNAفاقد

حلقو3یدارا یباند اندازه جفت5900یبیتقربا

الف(.باانجام-2شمارهتصویر)رفتیپذمانجایباز

PCRیقطعهژنtcpAبدونیجفتباز563بااندازه

یناخالص صورتبهو مشاهده )تکباند تصویرشد

.ب(-2شماره
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الف ب

 
  tcpAژن  PCR و محصول (+)pET32a الگوي الکتروفورز تخليص پالسميد وکتور :2شماره  تصویر

 (%1)ژل الکتروفورز 

  جفت بازی، 5900 با اندازه تقریبی (+)pET32a( تخلیص پالسمید 1چاهک  ،(+)pET32a الف: تخلیص پالسمید وکتور
 (3،2،1،4 چاهکبا استفاده از سازه ژنی  tcpAژن  PCRتروفورز محصول ب: الك؛ جفت بازی DNA 10000( نشانگر 2چاهک 

 .جفت بازی DNA 10000( نشانگر 5چاهک  ،جفت بازی 563با اندازه تقریبی  tcpAژن  PCRباند ظاهرشده محصوالت 



پالسمیبررس یحاودیصحت باtcpAژن

.رفتیانجامپذمیمستقPCRویمیهضمآنزیهاروش

آدر هضم آنزیمینزروش از استفاده یهامیبا

ازیجفتباز563قطعهXhoIوHindIIIاالثرمحدود

 ژن حضور که جدا وکتور وکتورtcpAبدنه در

pET32a(+)تأ در-3تصویرشمارهکرد)دییرا الف(.

یحاصلازهمسانهسازیهایازکلونمیمستقPCRروش

 اندازیاقطعه(+)pET32aوکتوردرtcpAژن هبا

باز563 ژنریتکثیجفت سازه صحت شددییتأیو

ب(.-3شمارهتصویر)

 

 

 (%1)ژل آگارز  pET32a(+)-tcpAهمسانه سازي وکتور نوترکيب  یيدتأ :3شماره  تصویر

در راستای  tcpA( باند ژن 1چاهک  ،(+)pET32aدر وکتور  tcpAهمسانه سازی ژن یید منظور تأ واکنش هضم آنزیمی به :الف
محصول  :ب؛ جفت بازی DNA  10000گر ( نشان2جفت بازی، چاهک  5900 یدر راستا (+)pET32a جفت بازی، وکتور 543

PCR همسانه سازی در وکتور  ییدمنظور تأ ها به مستقیم از روی کلونpET32(+)، با اندازه تقریبیمثبت  های ینو( کل3،2،1 چاهک 
.جفت بازی DNA  10000گر نشان( 2جفت باز، چاهک  563
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 بینوترک مریکا نیپروتئ انیب یبررس

سپ(+)pET32aدروکتورtcpAژنانیبیبررس

سلول کشت از با القاء و دریلیمIPTG1ها موالر

یبافرها لPBSواجد بافر زیو اوره موالریلیم8واجد

نیمشخصشدکهپروتئشیآزماجیانجاموباتوجهبهنتا

TcpAدالتوندرلویک6/38وبااندازهمحلولصورتبه

(.4شمارهتصویرشد)انیاورهبقدفاPBSبافر

 

 

حاصل از بيان پروتئين  آميزي کوماسی بلو رنگ با SDS-PAGE 12%الکتروفورز روي ژل  :4شماره  تصویر

 TcpAنوترکيب 

: 1ستون  ،موالر 8 اورهبافر لیز واجد  و PBS واجد یبافرهادر  (+)pET32aدر وکتور  TcpAالف: مقایسه بیان پروتئین نوترکیب 
با القای  TcpA: نمونه پروتئین 2ستون  ،موالر 8واجد اوره  بافر محلول لیز در میلی موالر IPTG 1با القای  TcpAنمونه پروتئین 

IPTG 1 واجدبافر  میلی موالر در PBS (6/38 نیپروتئ )نمونه پروتئین  :4ستون ، : نشانگر پروتئینی3ستون  ،کیلودالتونTcpA  با
میلی موالر  IPTG 1بدون القای  TcpA: نمونه پروتئین 5ستون ، موالر 8واجد اوره  میلی موالر در رسوب بافر لیز IPTG 1القای 

 نمونه پروتئین: 1ستون ، محلول صورت به (+)pET32aدر وکتور  TcpAبیان پروتئین نوترکیب  ب:؛ موالر 8واجد اوره  در بافر لیز

TcpA القای با IPTG 1  واجدبافر  درمیلی موالر PBS (6/38 نیپروتئ )نمونه پروتئین : 2ستون ، کیلودالتونTcpA بدون القای 
IPTG 1 نشانگر پروتئینی3ستون  ،میلی موالر :. 



 و آنالیز وسترن بالتینگ (+)pET32aدر وکتور  TcpA بینوترک نیخلوص پروتئ یبررس

TcpAنیپروتئصیتخل واجدبا بافر

پذیلیم250دازولیمیا انجام بدوناوره رفتیموالر

 )تصویر م5شماره شدهصیتخلنیپروتئزانی(.

پروتئتریدرلگرمیلیم533/11 یحاوTcpAنیبود.

هکی انتهاینیدیستیدنباله برانیآمیدر لذا یبود،

فر آنتیگذارلکهندایانجام از ضدیبادیوسترن

ازدییتأیبرانیدیستیهنبالهد پس شد. استفاده آن

ا رنگنیانجام نیریپذآزمون، درترویکاغذ سلولز
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 باند مولکولیدالتونلویک6/38مقابل ینشانگر

 (.6مارهشتصویررانشانداد)نیپروتئ



 
 SDS PAGEالکتروفورز روي ژل  :5شماره  تصویر

 جهت بررسیکوماسی بلو  آميزي رنگبا  12%

در وکتور  TcpAنوترکيب پروتئين  خلوص
pET32a(+) 

برای عبور از ستون  TcpA نوترکیب پروتئین یساز آماده
قبل از پروتئینی  محلول :1ستون  ،Ni.NTAکروماتوگرافی 

محلول پروتئینی  :3ستون ، مارکر پروتئینی :2ستون ، ستون
میلی  40: بافر ایمیدازول 4 ، ستونستوناز  شده خارج
: 6ستون  ،میلی موالر 170 یمیدازولا : بافر5ستون  ،موالر

 .میلی موالر 250 دازولیمیا بافر
 

 
با  شده  بيانپروتئين نوترکيب  يدأیت :6شماره  تصویر

 وسترن بالت با استفاده از  روش ازاستفاده 
anti His-Taq 

: نمونه پروتئین 2ستون  ،310003: مارکر پروتئینی 1ستون 
TCPA  القاء شده باIPTG،  3ستون :BSA. 

 

 :بحث
رودهیهایباکتر خطرناکیاپاتوژن یعوامل

تمه آنیمناسببرایداتیهستندوچنانچه با درمقابله ها

رایریناپذوجبرانیعواقبجدتوانندیم،نظرگرفتهنشود

بایکیوانفورماتیبجی(.نتا17،18کنند)جادیدرفردآلودها

تحق اهداف به طراحقیتوجه که بیما نیپروتئانیو

یدایکاندعنوانبهوکلرایبریویازباکترTcpAبینوترک

یداراtcpAژنیتوالازآنجاکهواکسنبود،مطلوببود.

هست، نادر یدینوکلئوتیهایتوالیتمامکدون

باالانیجهتبنیافزارآنالمذکوربانرمنیپروتئدکنندهیتول

.دیگردیسازنهیبهE. coliزبانیمدر

CAIژنtcpAوبعداز67/0یسازنهیقبلازبه

یسازنهیبه اافتیشیافزا9/0به انتخابنیکه نشانگر

ها ییکدون وجودیبرایشتریبtRNAهستکه آن

باعثافزا مانیبشیداشتهکه .شودیمE. coliزبانیدر

یداریپایبررسمنظوربهنیهمچن زانیمRNAساختار

ΔGیابیکاذبارزیلوپهالیازقبیی،وجودساختارها

شرفتیپیدهنده(کهنشانΔGآزاد)یانرژحداقلشد.

خود به بهیخود از قبل که بوده یسازنهیواکنش

بهیلوکالرکی–70/171 از بعد یسازنهیو -90/197به

مرییتغنیابود.یلوکالریک ژندهدینشان ساختار

ستمیسازقیتحقنیدرابودهاست.داریشدهماپاانتخاب

انیبیژگیونیتراستفادهشد.مهمE. coliدرنیئپروتانیب

نیپروتئ خطریبن،یپروتئدیتولیباالزانیمE. coliدر

.باشدیبودنآنمصرفهبهمقرونبودنو

ایطیTcPتئینوپرییزایماریبتثباا مطالعه

Herringtonتوسط آنشدمنجاارانهمکاو . ثابتها

سونددکر کهییاکلریبریوویهاهیدر همپیلیژن

دآنتوکسینباهشوندتنظیم هشدنموتاسیورچاها

درنسیواکلونیزدیجاابهدرقاهایباکتریناباشد

وKundu.(19)باشندینمشمووننسااکوچکروده
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ساز همسانه یهمکاران وکتورtcpAژن در را

pTZ57R/Tارافزنرمتوسطیکیژنتیزهایآنالیبابررس

ABI PRISM 310 Geneticجا به توجه با گاهیو

وکتورBamHIیمیآنز کردند.یبررسpET-14bدر

موتآن دادن قرار با یفیها His tag،دهاینواسیآماز

پانیدیستیهدینواسیآم6) در وکتوریتوالدستنیی(

شده،یطراح سپسtcpAژن و کلون نیپروتئانیبرا

TcpAییقاالطیدرشراIPTG1زبانیدرمموالریلیم

E. coli(.20کردند)یرابررس

یوهمکارانباعنوانبررسییایپژوهشکجینتا

ریزبینوترکنیپروتئ دروکلرایبریویلیپAواحد

دادیاکلیشیاشر بیننیکژنتیآتشابهبهتوجهبا،نشان

یهانیازپروتئتوانیمدشدهیتولنوترکیبوطبیعیمفر

ایبریوکلروازناشییهاعفونتندروسیربرایبروترکیبن
گامینیسیتهژیمونواخاصیتکردنیبررسبااستفادهنمودو

وم در دیکاندعنوانبهTcpAنیپروتئیمعرفجهتثر

یاقدامنمودکهدرراستاوکلرایبریویباکترهیواکسنعل

(.21بود)زیاهدافپژوهشمان

ا یناتولیدباتاشدینابرسعیمطالعهیندر

یانهیزمنوترکیبصورتبهتئینوپر در نبیاجهترا

.کنیمهمافرکمتریهانهیهزفصربا،تئینوپرینثراوم

کلیایشیشرایباکتردرTcpAنیپروتئ،حاضرمطالعهدر
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tcpAدعملکر ربایبریوکلروییزایماریبدر شدیمآن
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نیسیتهژیمونوا نوترکحیاطرو بیواکسن تمطالعادر

.یمداربریبعد
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حسیستیزیفناور امام جامع جهتنیدانشگاه )ع(
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Background and aims: Vibrio cholerae is a gram-negative bacterial pathogen that causes 

diarrheal disease. One of the most important factors in the pathogenesis is Vibrio cholera. Pili 

also is co-regulated with toxin, which is necessary for bacterial colonization in intestine. The aim 

of this study was to examine recombinant protein expression and TcpA bioinformatics. 

Methods: TcpA gene was studied for rare Codons existence and gene optimization conducted 

using bioinformatics software. Primers designed for amplification of synthetic tcpA gene. 

Synthetic gene was cloned in vector pET32a (+). The recombinant plasmid pET32a (+)-tcpA was 

transformed to E.coli strain BL21 (DE3). TcpA gene expression was induced by IPTG 1mM. 

Recombinant protein expression was evaluated using SDS PAGE and Western blotting. Ni-NTA 

affinity chromatography was used for purification of recombinant protein. 

Results: Codon adaptability index of naive tcpA gene was 0.6, while optimized gene had Codon 

adaptability index of 0.9. The prevalence ratio Codons increased to 75 percent through Codon 

optimization. Enzyme analysis approved tcpA gene cloning in pET32a (+) expression vector. A 

protein with a molecular weight of 38.6 kD was seen on SDS-PAGE and its reaction with the 

antihistidine antibodies was confirmed by Western blot. The purified protein amount was 

11.533milligram per liter. 

Conclusion: Optimization led to the expression of recombinant tcpA. Regarding tcpA 

antigenicity, this protein is a good candidate to develop immunity against cholera gene. 
 
Keywords: Vibrio cholerae, tcpA, Codon optimization, Recombinant protein. 

 
 


