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 توليد آنتی بادی های سبز فلوروسنت جهت تشخيص سريع آزمايشگاهی مارکرهای توموری
  ، زهرا مقدسی جهرمی** ، مهدی اربابی*شادی امين ، نسرين راستگو

 پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتيک و فناوری زيستی
 :چکيده

يبي شد که محصول زيادي را توليد مي کنند و به عنوان عوامل درماني پيشرفت در تکنولوژي آنتي باديهاي نوترکيب منجر به توليد آنـي باديهاي نوترک
 مي باشند که اين قطعات آنتي بادي از مولکول هاي (scFv)از جمله مهمترين آنتي باديهاي نوترکيب آنتي باديهاي تک زنجيره اي. استفاده مي شوند

پروتئين فلورسنت سبز . بيوفيزيکو شيميايي آنها مشابه مولکول والدي است مشتق شده اند و خصوصيات Gکامل آنتي بادي مانند ايمونوگلوبولين 
(GFP) به طور ژنتيکي مي تواند با بسياري از پروتئين هاي گونه هاي مختلف فيوز شود و يک مولکول کايمر پايداري را ايجاد کند که فعاليت 

حدود    ) EGFPمثل  (GFP بعالوه شدت فلورسنت در موتانت هاي .بيولوژيکي اصلي خودش را که خصوصيت فلورسنت مي باشد حفظ مي نمايد
 DNAمولکول .  متصل کرديمCEA ساخته شده عليه مارکر سرطاني SCFV را به مولکول EGFPدر اين تحقيق .   بار افزايش مي يابد٢۵-٣۵

د و با روش وسترن بالتينگ و اسبکتروسکوپي اين بيان  کلون شد و در پري پالسم سلول هاي باکتريايي بيان گرديpHEN6نوترکيب در ناقل فاژميدي 
 با پروتئين نوترکيب انکوبه شد و خصوصيات اتصال (MCF-7) مثبت CEA سلولهاي in vitroبراي بررسي فعاليت پروتئين فيوژن در . تأئيد شد

 . مثبت اثبات گرديدCEAولهاي آنتي بادي فلوروفور به وسيله ميکروسکوپ فلورسنت کنترل شد و وجود رنگ فلورسنت سبز در سل
 

Abstract 
Advanced in recombinant antibody technology have led to the generation of recombinant antibodies which greatly 
improved the production output, and opened new windows for application of these bio-reagent in medicine. Among 
the most important recombinant antibody molecules generated are single-chain of variable domain(scFv). These 
antibody fragments are derived from complete antibody molecules such as IgG and their biophysico-chemical 
properties is similar to the parental molecules. Green fluorescent protein (GFP) originally isolated from the Jellyfish 
Aequorea Victoria, has been genetically fused to many protein in various species to produce stable chimeras which 
apparently retain their original biological activity as well as retaining the fluorescent properties of native GFP. 
Moreover, variants of GFP that fluorescence between 25-35 fold more intensely than wild type, such as EGFP have 
been generated by mutagenesis. In the present study, we have linked the EGFP marker to a scFv specific for the 
carcinoembryonic antigen (CEA) (our previous study) . The recombinant DNA molecule was cloned into a phagemid 
vector (pHEN6) and expressed in the priplasm of bacterial cells. The expression of scFv-GFP fusion protein in E.coli 
was confirmed by western blotting and spectroscopy. To test the functionality of the fusion protein in vitro, CEA-
positive cell lines (MCF-7) werw incubated with scFv-EGFP proteins, and the binding properties of the fluoro-
antibody was monitored by fluorescent microscopy. THE CEA-positive cell lines stained green on the surface but the 
negative control( SKOV3 cells) remained un stained.                                                                                                   

 
 

 :مقدمه
آنتي .  ناميده مي شودFV (Fragment variable)نواحي اتصال به آنتي ژن در هر نوع آنتي بادي متغير مي باشد که 

 هترودايمرهايي FVقطعات .  طراحي مي شودGبادي هاي نوترکيب عمومًا بر اساس مولکول هاي ايمونوگلوبولين نوع 
 تشکيل شده اند و کوچکترين بخش کاراي آنتي (VL)حيه متغير سبک  و يک نا(VH)هستند که از يک ناحيه متغير سنگين 

با . بادي هستند که خصوصيت اتصال به آنتي ژن را حفظ کرده اند اما مهمترين اشکال اين قطعات ناپايداري آن مي باشد
 هاي FVتوان  با يک پپتيد اتصالي به يکديگر متصل شده اند، مي VL و VHساختن مولکول هاي نوترکيب که در آنها 

مولکول .  اطالق مي شودscFvبه اين مولکول نوترکيب اصطالحًا آنتي بادي تک زنجيره اي يا ) ١.(پايدار را توليد نمود
scFv نوترکيب که در E.coli بيان شود داراي عملکردي مشابه با مولکول والد اوليه خود يعني IgGو از .  مي باشد

ود يک پنجم مولکول والد بوده و داراي مزاياي بسياري نسبت به والد اوليه آن از قبيل طرفي از لحاظ اندازه اين مولکول حد
تصفيه سريع از پالسما است که منجر به جذب باالتر بافت توموري نسبت به بافت نرمال مي شود و به مدت طوالني هم در 

 )٢. (جريان خون باقي نمي ماند که منجر به سمي شدن مغز استخوان گردد
نوفلورسانس روشي است که در آن با استفاده از آنتي بادي هاي نشاندار فلورسنت که گروه فلورسنت به صورت ايمو

کوواالن به آنها متصل است و هيچگونه تغيير قابل مالحظه اي در فعاليت آنتي بادي ايجاد نمي کند جايگاه يک آنتي ژن 
 آمينواسيد و وزن مولکولي حدود 238 است که داراي GFPيکي از آن مولکول هاي فلورسنت پروتئين . مشخص مي شود

تابش مي ) نور سبز (nm ۵٠٧ تحريک شده و در طول موج nm ۴٧٠ در اثر تابش نور GFP کيلودالتون مي باشد 27
 سال پس از شناسايي اين پروتئين از آن به عنوان يک مارکر در تحقيقات مدرن انتقال ژن به کار گرفته ٣٠) ٣. (کند
 که قبًال در اين CEA ساخته شده عليه مارکر سرطاني scFv به صورت فيوژن به مولکول GFPدر اين تحقيق ژن )۴.(شد

گروه کلون سازي و بيان شده بود، قرار گرفت و بيان پروتئين فيوژ شده و عملکرد آن بر روي سلولهاي يوکاريوتي که 
 . بودند، بررسي گرديدCEAداراي مارکر سرطاني 

 GFP ، پروتئين فلورسنت scFvآنتی بادی نوترکيب ، مولکول : یکلمات کليد
 :مواد و روش ها

 عليه مارکر توموري scFvبر اساس تحقيقات قبلي اين گروه مولکول  :PCR با روش EGFP و SCFVتکثير قطعات 
CEA ساخته شده در وکتور Pcantabه آنتي ژن و  کلون سازي شده بود و عملکرد اين مولکول از نظر قدرت اتصال ب

 از اين کاست ژني با scFv مولکول C`4 و C4با استفاده از پرايمرهاي اختصاصي . نيز اختصاصيت آن بررسي شده بود
 و GF1دو پرايمر .  بودNotI و sfiIاين پرايمرها داراي جايگاه برش آنزيمي .  جداسازي و تکثير گرديدPCRروش 
GF3)  با جايگاه ) `3اي  و انته`5به ترتيب مکمل بخش ابتداييBamHIو NotI براي تکثير ژن EGFPطراحي شد  .

 DNA که توسط گروه بيوتکنولوژي انستيتو پاستور ايران اهدا گرديده بود به عنوان EGFP کد کننده cDNAناقل حامل  
  مورد استفاده قرار گرفت و قطعه مورد نظر تکثير شدPCRالگو در واکنش 

 و BamHI تکثير شده با آنزيم هاي  GFPابتدا قطعه  :pHEN6در وکتور بيانی  scFv و GFPکلون سازي قطعات 
NotI برش داده شد و در اين جايگاهها در وکتور pHEN6و بعد از .  که توسط همين گروه ساخته شده بود، کلون گرديد

تخاب شدند و اين بار با  و هضم آنزيمي چند تا از کلون هاي نوترکيب انPCRتأئيد صحت کلونينگ با آزمايش هاي کلني 
 هضم شده با همين دو آنزيم در اين جايگاه کلون سازي گرديد و با scFvمولکول .  برش داده شدندNotI و sfiIآنزيم هاي 

 . و هضم آنزيمي کلونينگ تأييد شد وکتور نوترکيب حاصل تعيين ترادف گرديدPCR -آزمايش کلني



 
 بيان کلون هاي نوترکيب و با توجه به پروموتر موجود در وکتور براي بررسي :scFv-GFPبيان پروتئين فيوژن 

(Lacz) که تحت القاي IPTG قرار مي گيرد کلون هاي نوترکيب پس از القاي بيان ژن و استخراج پروتئين آنها از فضاي 
 ضد پروتئين و جهت تأييد بيان وسترن بالتينگ با آنتي بادي مونوکلونال.  برده شدSDS-PAGEپري پالسميک روي ژل 

EGFPاز طرفي بيان .  انجام گرديدEGFP در سلول باکتريايي با مشاهده زير ميکروسکوپ فلورسنت بررسي شد که 
 GFPبراي اين منظور پس از القاي بيان سلولهاي باکتري بر روي الم ميکروسکوپ پخش گرديد و سپس با فيلتر 

 .ميکروسکوپ مشاهده گرديد
ميزان فلورسنت مولکول فيوژن توسط يک دستگاه اسپکتروفلورسنت در : تئين فلورسنتمطالعه اسپکتورفتومتري پرو

ابتدا با .  ميکرومتري اندازه گيري شد25 و در يک کووت با عرض شکاف 515nm و تابش 450nmمحدوده تحريک 
 کنترل مثبت يک پروتئين فيوژ شده با مولکول نمونه.  پروتئين فيوژن از فضاي پري پالسمي استخراج شدTE5بافر 

EGFP 110 با وزن مولکوليKD بود از بافر TESبه عنوان کنترل منفي استفاده شد  
  :(MCF7) مثبت CEAبررسي قدرت اتصال مولکول فيوژن نوترکيب به سلولهاي .

 شد تا سلول ها به مرحله  بر روي المل هاي کوچک استريل در درون يک پليت استريل کشت دادهMCF7سلول هاي 
 کشت داده و سپس با PBS1%براي فيکس کردن سلول ها ابتدا آنها را در . مناسبي از رشد رسيده و تعدادشان زياد شود

سپس رسوب پروتئيني را به مدت يک ساعت روي سلول .  شستشو داده شدPBS فيکس شد و دوباره با %4بارافرماادئيد 
 . شستشو با ميکروسکوپ فلورسنت مشاهده مي شودهاي فيکس شده ريخته و پس از

 :نتايج
 با PCR ، EGFPپس از هضم آنزيمي وکتور و نيز محصول  :pHEN6 در وکتور SCFV و EGFPکلون سازي ژن 

) ١شکل. ( انجام شدPCR - استرين کلون هاي حاصله با روش کلنيligation و انجام واکنش BamHI و NotIآنزيم هاي 
 و scFvسپس قطعه ) ٢شکل(ش هضم آنزيمي با اين دو آنزيم صحت کلونينگ در نمونه هاي مثبت تأييد شد و سپس با آزماي

 PCR هضم شدند و پس از انجام واکنش کلون سازي با روش کلني NotI و sfiIوکتور نوترکيب حاصله با آنزيمهاي 
ز کلون هاي نوترکيب حاصل تعيين ترادف يکي ا. بر کلون هاي نوترکيب انتخاب شدند) ۴شکل(و هضم آنزيمي ) ٣شکل (

 ما با EGFP و scFvنتايج نشان داد که ترادف ژني مربوط به .  مورد بررسي قرار گرفتBLASTشد و با برنامه 
  کد کننده موجود در بانک ژن جهاني و نيز نتايج قبلي کار اين گروه تطابق کامل دارد DNAترادف 

 و IPTGبعد از القاي کلون هاي نوترکيب با :لون هاي نوترکيب بدست آمده در کSCFV-EGFPبررسي بيان پروتئين 
وزن پروتئيني فيوژن .  برده شدSDS-PAGEاستخراج پري پالسمي پروتئين از باکتري، نمونه هاي پروتئيني روي ژل 

 زير ميکروسکوپ همجنين باکتريهاي بيان کننده اين مولکول فيوژن مستقيمًا) ۶ و۵شکل. ( باشد53.5KDما بايد حدود 
در اين آزمايش کل سلول باکتري به رنگ سبز براق زير ميکروسکوپ ديده مي شد ولي در ) . 7شکل(فلورسنت ديده شد 
 زمينه کامًال تاريک بود )  اوليه که قبًال توسط اين گروه ساخته شده بودscFvکلون (نمونه کنترل منفي 

ررسي قدرت اتصال آنتي بادي نوترکيب نشاندار توليد شده به سلول مطالعات اسپکتروفوتومتري پروتئين فلورسنت و ب
 و تابش 450nmميزان فلورسنت مولکول فيوژن توسط دستگاه اسپکتروفلورسنت در محدوده تحريک : مثبتCEAهاي 

515nm همانگونه که در نمودار مشخص است ميزان فلورسنت اندازه گيري شده در نمونه ما) ٨شکل( اندازه گيري شد 
در اين مرحله هم از پروتئين هاي فضاي پري پالسم براي انجام آزمايش استفاده .قابل مقايسه با نمونه کنترل مثبت مي باشد

 مثبت و مشاهده آن زير ميکروسکوپ فلورسنت نشاندار شدن اين CEAپس از انتقال سوپ پروتئيني به سلول هاي .شد
شاندهنده اتصال مناسب آنتي بادي نشاندار نوترکيب توليد شده به مارکر سلول ها با فلورسنت سبز نسبت به کنترل منفي ن

 )٩شکل . ( مي باشدMCF-7 به سلول هاي CEAسرطاني 
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کل  ی: ١ش ونی  PCR-کلن د کل از  چن
 واکنش اتصال    ترانسفورميشن محصول

pHEN6و  GFP .  ن ارکر : ١الي م
ولی  ای 100bpوزن مولک  ٢-٧ ، الينه

       ١-۶کلونيهای : 

کل  ی  ٢:ش م آنزيم نش هض ا از ٢واک  ت
ای     ا آنزيمه ت ب ای مثب کلونيه

NotI,BamHI .  پالسميد هضم  : ١الين
ن  ده ، الي ولی  : ٢نش ارکر وزن مولک م

100bp۶ و۴کلونيهای  : ۴و٣ ، الين 

کل  ی: ٣ش ونی PCR-کلن د کل از   چن
 واکنش اتصال    ترانسفورميشن محصول

pHEN6-GFPو  scFv .   ن  :١-۵الي
ن   ١ -۵کلونيهای  :  ارکر وزن   : ۶ ، الي م

                          100bpمولکولی 

واکنش هضم آنزيمی يکی از       : ۴ شکل  
. NotI,SfiIکلونيهای مثبت با آنزيمهای  

ن  ن    :١الي ده ، الي م نش ميد هض  ٢پالس
مارکر وزن مولکولی   : ٣، الين ۵کلونی:

100bp  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                          
                 

                                                                                                            

کل  ی  SCS-PAGE: ۵ش ای پروتئين ه ه .  نمون
د   total:٢چاهک     قبل از القا ،    total:١چاهک    بع

ا ، چاهک ا ا ، چاهک  : ٣ز الق ل از الق وب قب رس
سوپ اول قبل از    : ۵رسوب بعد از القا ،چاهک      :۴

مارکر وزن مولکولی به ترتيب از      : ۶القا ، چاهک  
اال و ١٨٫۴ ، ٢۵ ، ٣۵ ،۴۵ ، ٢/۶۶ ، ١١۶: ب  کيل

چاهک  سوپ اول بعد از القا ،     : ٧چاهک   دالتون،  
ا ، چاهک  : ٨ ل از الق وپ دوم قب وپ اول : ٩س س

 بعد از القا 

کل  ی    : ۶ش ا آنت الت ب ترن ب اليز وس آن
ه  : ٢و١چاهک      . GFPبادی ضد    نمون

ونی نوترکيب س     اخته پروتئينی از دو کل
ده  ، ) pHEN6-GFP-scFv( ش

ک  ه   : ٣چاه ولی ب ارکر وزن مولک م
، ٣۶،  ۴/۵۵،  ٩٧،  ١٢٠: ترتيب از باال  

ون ، چاهک        ٩/٢٠،  ٩/٢٨ : ۴ کيلو دالت
 کنترل منفی   : ۵چاهک  کنترل مثبت ،

 

کل  ميد : ٧ش اوی پالس اکتری ح ب
ده    اخته ش ب س -pHEN6( نوترکي

GFP-scFv (   کوپ ر ميکروس در زي
بز      اط س ورت نق ه ص ه ب نت ک فلوروس

      .  درخشنده ديده می شود
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سپکتروفوتومتری  ابررسی: ٨شکل 
: به ترتيب از جپ. پروتئين فلورسنت

، کنترل مثبت ، ) TES(کنترل منفی 
 scFv-GFPه نمون

کل  ای  : ٨ش لول ه بMCF-7س روتئين نوترکي ا پ ه ب  ک
scFv-GFP   کوپ د و زيرميکروس ده ان ر داده ش  اث

ای             ی زنه فلورسنت به دليل اتصال آنتی بادی نشاندار به آنت
 .  سطح سلول سرطانی به رنگ سبز ديده می شوند
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