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بيان و تخليص پروتئين نوترکيب روتا ويروس انسانی و بررسی ايمنی زايی آن در شرايط آزمايشگاهی و 
 حيوان آزمايشگاهی

  4 فاطمه غفاری فر3دکترشمس شهرآبادی 2 محمد باقر يخچالی1**و*زهره شريفی

   دانشگاه تربيت مدرس-4ان دانشگاه علوم پزشکی اير-3 مرکز تحقيقات ژنتيک تهران -2 سازمان انتقال خون تهران  -1
  مقدمه

 درصد علت اسهال هاي ويروسي مربوط به 80. روتا ويروس ها علت اصلي بيماري اسهال در انسان و حيوانات اهلي در بيشتر نقاط دنيا هستند
 هزار مرگ در 600-870 ميزان مرگ و مير در آشورهاي در حال توسعه حدود.  ميليون مورد اسهال در سال است140ويروس روتا بوده و عامل 

  .  مكانيسم مسئول ايمني عليه بيماريها و عفونت هاي روتا ويروس به طور آامل فهميده نشده است.سال مي باشد
  و توليد آنتي بادي عليه آن به منظور تقليد پاسخ هاي E.coli در)Wa( روتاويروس انسانيNSP4 هدف از اين تحقيق آلونينگ و بيان ژن آامل 

  به مدل حيواني و ايجاد پاسخ ايمني روده اي، اثر حفاظت NSP4   ميزبان به عفونت طبيعي است آه مي توان با خوراندن آنتي بادي عليهٍ ايمني در
، NSP4 روتاويروس مورد بررسي قرار داد و مشاهده نمود تا چه ميزان به آمك آنتي بادي عليه ه را پس از در معرض قرار گرفتن بNSP4 دهندگي
  .  به رسپتورش مهار مي شودNSP4 لاتصا

  
  مواد و روشها

  
  آشت سلول

ويروس و توليد انبوه ويروس از  ) Seed(بنابراين براي تهيه بذر .  به تكثير ويروس روتا حساس مي باشدBSC 1سلول
يتر  سلول در هر ميلي ل5× 104-1×105سرم آه حاوي % 10 حاوي DMEMاين رده سلولي استفاده شد سلولها در محيط 

 ساعت مونوالير آاملي از 24- 48پس از گذشت .  انكوبه گرديدCO2 درصدC 0  37  5بود آشت داده شدند و در دماي
  .آشت سلول جهت تلقيح ويروس آماده گرديد

  تهيه ويروس 
از رقتهاي مختلف ويروس بذر حاوي  .  استفاده شدSA11( ٍsimian 11 rotavirus(دراين پژوهش از ويروس روتا 

µg/ml5و روزانه بروز اضافه شد تريپسين به آشت سلول CPE يادداشت گرديد و با استفاده از فرمول  Reed and 
Muench تيترويروس تعيين گرديد  

  توليد آنتي بادي در خرگوش
 جاي مختلف پشت 6-8  مخلوط گرديد و در FCA ميلي ليتر5/0 ميلي ليتر محلول پروتئين هاي سلول آلوده با 5/0 مقدار 

 ميلي ليتر از محلول 25/0 روز با 15يك ماه بعد دو ترزيق يادآور با فاصله . رگوش به صورت زير جلدي تزريق شدخ
  د ميلي ليتربه طور عضالني در هر دو ران خرگوش انجام شFIC25/0پروتئين با 

  آزمايش ايمونوفلوئورسانس غير مستقيم
.  انجام شدCoverslip بر رويBSC1آنتي بادي جذب شده با سلول  آزمايش ايمونوفلوئورسانس غير مستقيم با استفاده از 

 .  انجام شدCoverslip بر رويBSC1آزمايش ايمونوفلوئورسانس غير مستقيم با استفاده از آنتي بادي جذب شده با سلول  
عليه ويروس روتا به در اين آزمايش از سرم خرگوس ايمونيزه نشده به عنوان آنترل منفي همچنين از آنتي سرم تهيه شده .

  عنوان آنترل مثبت استفاده شد وبر روي سلول آلوده به ويروس روتا آزمايش ايمونوفلوئورسانس غير مستقيم انجام شد
   

PCR   
 ,10XPCR buffer TaqDNA Polymerase    ,10mMdNTP,  و با استفاده ازPCR روش با cDNA  تكثير

50mMMgcl210 , پرايمرهای اختصاصیPomol RWF, 10PomolRWR96دقيقه 1( برنامه طبق و oC 
Denaturation ثانيه 30 وAnnealing  62 0 C1دقيقه  و ,Extension 72  0 C10 دقيقه (Final Extension 72  0 

C درThermal cycler شد انجام.  
   پالسميديهایآلونينگ در ناقل

 دريافت شده Palombo آن از دآتر cDNA، آه Wa روتا ويروس انساني سويه nsp4  ساخت پرايمر براي آلونينگ ژن
 آه درون ژن ( KPnI  و Bam HI با آنزيم DNAبه گونه اي طراحي شد آه جايگاه هاي مناسب جهت برش . بود

nsp4فراهم گرديد براي آلونينگ ژن) وجود نداشت nsp4از آلونينگ وآتور(+)KS-pBS پس از تاييد . شد استفاده
 , Expression Vector( pQE-30(ويروس روتا، پالسميد نوترآيب توام با پالسميد بياني 10آلونينگ ژن آامل قطعه 

 توسط DNA .  بريده سپس در آنار مارآر با استفاده از ژل آگارز، الكتروفورز شدKPn1 و Bam HIتوسط دو آنزيم 
(  واآنش اتصال  خالص شدهDNA با استفاده از  . . استخراج شد  Agarose gel DNA extraction kitآيت 

Ligation ( به طور شبانه در دماي o C16 -14 انجام شد   
  

       ا 



 

 

 تعيين توالي
براي تعيين توالي نوآلئوتيدهاي ژن آلون شد، باآتري حاوي پالسميد نوترآيب آشت داده شد و  توسط روش خاتمه زنجيره  

DNA  نشاندار با رنگ فلوئورسنت با استفاده از دستگاه Applied Biosystemتوسط شرآت (  تعيين توالي شدMWG 
  ).آلمان

 بررسي بيان پروتئين
 ميلي ليتري ريخته شد يك آلني از آشت 50 مايع همراه با آنتي بيوتيك مناسب به داخل فالسك L.B ميلي ليتر محيط 10

  .به طور شبانه انكوبه گرديددر انكوباتور شيكردار ) oC30ياC  37    0تازه برداشته و به داخل آن تلقيح شد و دردماي 
 ساعت ادامه 4-5رشد باآتري ها به مدت . به آن اضافه شدmM 1   به غلظت نهايي IPTGبراي القاء جهت بيان پروتئين، 

 . يافت
 خالص سازي پروتيين نوترآيب

انتريفوژ گرديد و س  ميلي ليتر از بافر ليز آننده حل شد آشت باآتري2-5رسوب باآتري به ازاي هر گرم وزن مرطوب در 
 ميلي ليتر 4 به Ni-NTA درصد 50يك ميلي ليتر از محلول   ميلي ليتر بافر دناتوره آننده، حل گرديد5رسوب حاصله در 

 ميلي 4ستون دو بار با . از مايع رويي حاصله از ليز باآتري اضافه گرديد و به مدت يك ساعت در دماي اتاق شيكر شد
 ميلي ليتر بافر 5/0پروتئين با . جمع آوري شدSDS-PAGE مايع خروجي براي بررسي ليتر از بافر شستشو، شسته و

  .  از رزين جدا گرديدelution bufferجداسازي 
  آزمايش االيزا

 آردن پليت Coatبراي . ابتدا براي تعيين غلظت مناسب آنتي ژن و رقت مناسب آنتي سرم از پليت چكربورد استفاده شد 
بدين ترتيب آه مقدار .  رقيق گرديدM1/0-6/9: pH بي آربنات –ده شده پروتئيني، ابتدا در بافر آربنات االيزا با نمونه آما

 ميكروگرم در ميلي ليتر بافر آربنات بي آربنات به تمامي حفرات ستون اول پليت 80 ميكروليتر نمونه با غلظت 200
 BSC1ه عليه ليزات سلول آلوده به روتاويروس آه با سلول تهيه شد( به حفرات ستون اول پليت، آنتي سرم.االيزا اضافه شد
  .  اضافه شدTBST در بافر1 : 50با رقت ) جذب شده است

  بررسي ايمني پاسيو موضعي روده اي
 به طور SA11 ويروس TCID50/ml 5/6 10از  l100µجهت بررسي اثر آنتي بادي از راه دهان، مقدار    

 انساني به گروه ديگر سرم NSP4 روزه داده شد به يك گروه آنتي بادي عليه 4-5خوراآي به سه گروه نوزادان موش 
خوراندن آنتي بادي ها با فاصله يك ساعت پس از تلقيح شروع شد و به . خرگوش ايمونيزه نشده به عنوان آنترل داده شد

  ساعت 6-24. داده شد)آه ويروس ها در آن تهيه شده بود(يگر نيزمحيط آشت  نوزاد موش د5به .  بعد ادامه يافت48مدت 
  .پس از تلقيح نوزادان موش با فشار ماليم در ناحيه شكم از نظر وجوداسهال مورد بررسي قرار گرفتند

    : بحثنتايج و 
  Wa نو ترآيب سويه Nsp4 بيان -
الكتروفورز  ) IPTGدر حضور يا عدم حضور(  از آليه آشت هاي .T5 تحت آنترل پروموترnsp4بيان ژن    

 القاء IPTG را در آلون هاي آه با NSP4بيان پروتئين 1شكل . و وسترن بالتينگ انجام شد)SDS-PAGE(پروتئين 
-pQEو آلون حاوي پالسميد ) 2ستون شماره ) (IPTGالقاء نشده با( در مقايسه با آلون  )3و5ستون هاي شماره (است
با توجه به مارآروزن مولكولي پروتئين و حرآت آن برروي ژل، وزن مولكولي . نشان مي دهد) IPTG القاء شده با( 30

 با استفاده از وسترن بالتينگ و با استفاده NSP4 بيان پروتئين.  آيلو دالتون تعيين شد20حدود  NSP4 پروتئين بيان شده
  .. مورد تاييد قرار گرفتSA11ميموني سويه از آنتي بادي تهيه شده عليه عصاره سلول آلوده با روتاويروس 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  

  
  
  

 و NSP4 بيان آننده پروتئين pYS46 حاوي پالسميد نو ترآيب ) DH5αسويه (الكتروفورز عصاره باآتري ). 1(شكل
 2ستون شماره . ولي پروتئين مارآروزن مولك1ستون شماره .  درصدSDS-PAGE 5/13 توسط ژل pQE-30؛پالسميده 

آه پروتئين ) IPTGالقاء شده با  ( pYS46 عصاره باآتري3و5ستون هاي شماره ).القاء نشده ( pYS46عصاره باآتري .
NSP4 عصاره باآتري حاوي 4ستون شماره .  آيلو دالتوني با پيكان مشخص شده است20 در آن به صورت باند حدود 

  ).IPTGالقاء شده با (جي  فاقد قطعه خارpQE-30پالسميد 
  نو ترآيب باروش اليزاNSP4بررسي بيان پروتئين 

) SA11سويه(براي تعيين رقت مناسب آنتي سرم توليد شده،  عليه عصاره سلول آلوده به ويروس روتا ميموني   
 مثبت از سلول براي آنترل  . آردن پليت اليزا، از پليت چكر بورد استفاده شدCoatهمچنين غلظت مناسب پروتئين جهت 

جذب نوري . استفاده شد) بدون آلوده سازي با ويروس روتا( آلوده به ويروس روتا و براي آنترل منفي از سلول هاي سالم
 آردن Coatغلظت مطلوب محلول پروتئين جهت .  نانومتر با دستگاه اليزا ريدر خوانده شد450نمونه ها در طول موج 

  . بدست آمد1: 400نتي سرم  و رقت مناسب آµg/ml5پليت اليزا 
 نانومتر جهت تعيين رقت آنتي سرم عليه عصاره سلول آلوده 450 ميزان جذب پليت چكر بورد در طول موج -4- 2جدول 

  .در آزمايش اليزا) عصاره باآتري( به ويروس روتا و غلظت مطلوب آنتي ژن
  µg/mlغلظت     0   52/1    5/2      5      10     20   40     80
99/2  90/2  85/2  75/2  00/2  90/1  70/1  140/0  
99/2  94/2  90/2  80/2  60/2  40/2  30/2  24/0  
99/2  89/2  81/2  83/2  50/2  23/2  00/2  18/0  
50/2  40/2  34/2  48/2  80/1  10/1  80/0  15/0  
24/1  0/1  80/0  70/0  64/0  31/0  40 /0 1/0  

670  51/0  48/0  43/0  37/0  30/0  20/0  08/0  

50 :1  
100 :1  
200 :1  
400 :1  
800 :1  

1600 :1  
  

  Wa نو ترآيب روتاويروس انساني سويه NSP4توليد آنتي بادي عليه 
 ، سترن بالتينگ پروتئين نو ترآيب خالص SDS-PAGE نو ترآيب با روش هايNSP4پس از تاييد بيان پروتئين  

و nativeخالص سازي تحت شرايط .  مورد بررسي قرار گرفتSDS-PAGE نو ترآيب با روش  NSP4گرديدن 
denaturing انجام گرديد آه خالص سازي تحت شرايط دناتوره شدن حاوي محصول خالص بيشتري بود و اين نشان مي 

  .دهد آه بيشتر پروتئين  توليد شده در باآتري به صورت نامحلول مي باشند
  شرايط آزمايشگاهیدر آنتي بادي توليد شده ايمنی زايی 

 همچنين عصاره با آتري  حاوي پالسميد PYS46مايش اليزا بر روي عصاره آلون هاي حاوي پالسميد نو ترآيب آز
pQE-30از عصاره سلول آلوده به روتا ويروس ميموني به عنوان آنترل مثبت و از عصاره سلول غير آلوده .  انجام گرديد

  5          4         



 

 

نتايج اليزا نشان داد آه پروتئين نو ترآيب حاصله توانايي تحريك . في استفاده گرديدبه ويروس روتا به عنوان آنترل من
  پاسخ هاي ايمني جهت توليد آنتي بادي را دارا مي باشد و مي توان در مطالعات جهت بررسي ايمونوژنيسيته پروتئين

 NSP4از آن استفاده نمود .  
آزمايشگاهی             حيوان آنتي بادي توليد شده دربررسی ايمنی زايی    
 انساني جهت حفاظت عليه بيماري ايجاد شده NSP4اثر آنتي بادي هاي توليد شده عليه پروتئين نوترآيب    

 ويروسl µ 100 روزه مقدار4-5 نوزاد موش 15مورد بررسي قرار گرفت به ) SA11(توسط ويروس روتا ميموني 
نوزاداني آه آنتي بادي عليه   . بود، بطور خوراآي داده شدTCID 50/ml 5/6 10 آه عيار آن SA11روتا ميموني سويه

نوزادان موشي آه .  درصد موش ها اسهال را نشان ندادند60پروتئين نو ترآيب روتا ويروس انساني را دريافت آرده بودند 
آاهش بيماري اسهال در موش . يچ آدام بيماري اسهال را نشان ندادندبه جاي ويروس، محيط آشت دريافت آرده بودند، ه

بيماري اسهال در گروه هايي آه آنتي بادي عليه .  خطا مورد بررسي قرار گرفت05/0هاي فوق با آزمون فيشر با سطح 
ش ايمونيزه نشده آه سرم خرگو( پروتئين نو ترآيب انساني دريافت آرده بودند بطور معني داري در مقابل گروه آنترل 

بر اساس نتايج فوق مي توان نتيجه گرفت آنتي بادي هاي توليد شده عليه پروتئين . آاهش يافته بود) دريافت آرده بودند
NSP4و ايمني پاسيو موضعي روده اي ناشي از آنتي سرم عليه .  نو ترآيب قادر به مهار اسهال ناشي از بيماري مي باشد

ه قادر به خنثي نمودن ويروس از گونه ديگري مي باشند ولي هنگامي آه آنتي سرم توليد شده  از يك گونN  SP4پروتئين 
  . از همان گونه ويروس باشد اثر حفاظت دهندگي آن  بيشتر استNSP4عليه پروتئين 
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