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 RT-PCRکلون سازی  فعال کننده پالسمينوژن انسانی نوترکيب به روش 
 

 ساناز شهرياری ، محمد حسين قهرمانی ، سيد ناصر استاد
 دانشگاه علوم پزشکی تهران ، دانشکده داروسازی ، آزمايشگاه تحقيقات داروشناسی

 
Summary: 

 
Cloning the gene , responsible for the production of human tissue –type plasminogen activator (ht-PA) protein.t-PA is 
a 527 amino acid glycopeptide whit thrombolytic activity.It binds to fibrin by it's amin end and facilate fibrinolysis 
by activating plasmin   production from plasminogen.  Total RNA was extracted from Fibrosarcoma cell line (HT-
1080). RT-PCR was employed to produce t-PA cDNA and was subsequently cloned into pCR2.1 vector and XL1-B 
cells were transformed.The cloned gene was subjected to restriction endonuclease mapping  to confirm cloning of the 
gene. following RT-PCR reaction, RCR product was cloned into pCR2.1 vector and positive colonies in blue-white 
screening was picked.DNA was extracted and by using restriction enzymes, the cDNA was confirmed.The gene was 
cut and subcloned into pcDNA3.1 expretion vector.The final sequence was confirmed using DNA sequencing. The 
cloning of human tPA cDNA in an expression vector is the first step in recombinant production of this protein. Since 
the production of  biological proteins using biotechnology, proved to be safe from contamination during purification 
step from tissue. We hope that cloning of human tPA will open the path to recombinant production of this valuable 
drug.   

 
 :چکيده

افتی پالسمينوژن         ده ب د في              (tPA)فعال کنن ه پالسمين در فراين ديل پالسمينوژن ب ا تب وثر در              ب ای م ه درمانه د و از جمل ا می کن وليز نقش مهمی ايف برين
ده              . انفارکتوس ميوکارد حاد محسوب می شود      د کنن ون سازی ژن ک يکی از راههای تهيه اين دارو توليد پروتئين آن به صورت نوترکيب می باشد و کل

ور  RT-PCR استخراج شده، با واکنش HT-1080 تام از رده سلولی RNAدر اين راستا    . آن اولين قدم در اين مسير است         pCR2.1 تکثير و در وکت
ور          tPAوجود ژن   . کلون می گردد   ون می   CMV با استفاده از آنزيمهای اندونوکلئاز تائيد شده ودر مرحله بعد ژن مذکور در وکتور حاوی پروموت  کل

ان در سلول      tPAن به اين ترتيب ژ.  جهت تائيد نهايی مورد نظر می باشدSequence Analysis.گردد ل بي ه قاب وری ک  است  mammalian در وکت
رد              رار می گي ون سازی ژن            . کلون شده و در مراحل بعدی مورد استفاده ق ه کل دواريم ک ا امي ن         tPAم ه نوترکيب اي دم در مسير تهي ين ق وان اول ه عن  ب

 .  پروتئين راهگشای انجام مراحل بعدی و توليد اين داروی باارزش گردد
 

 :مقدمه
ارکتوس      فع ان انف ه در درم دام اولي وان اق ه عن ه ب د ک ی باش ات ترومبوليتيک م ه ترکيب مينوژن از جمل افتی پالس ده ب ال کنن

ا روش        ۵٢٧ يک گليکوپپتيد با  Elliott M 2001 .(tPA(ميوکارد حاد به کار می رود ه ب ه می باشد ک يد آمين   DNA اس
اال و    ). Pennica D 1983(نوترکيب و يا خالص سازی پروتئين تهيه می شود تهيه اين ماده به صورت نوترکيب خلوص ب

ايی را موجب می شود         ای ويروسی و باکتري ال آلودگيه ده و         tPA. ممانعت از انتق د ش رين بان ه فيب ين خود ب ای آم  از انته
ال کردن پالسمين              ا فع ديل آن  پالسمينوژن متصل به فيبرين را چندين برابر پالسمينوژن در گردش فعال می کند و ب وژن و تب

ارکتوس   ٢٠٠٢Bell WR  .(tPA(به پالسمين موجب فيبرينوليز و از بين بردن لخته های انعقادی می شود    ان انف  در درم
ار                      ه ک ر ب انی قلب و کاهش مرگ و مي روز نارسايی احتق قلبی حاد برای بهبود بخشيدن به عملکرد عروق، کاهش احتمال ب

 ).Rouf SA ١٩٩۶(می رود
 

 : روش کار
لولهای  رارت RPMI1640در HT-1080)  (Fibrosarcomaس ه ح ده و  ٣٧ ، در درج ت داده ش انتيگراد کش ه س  درج

RNA  ا روش ام ب ردد  Trizol ت ی گ تخراج م نش   . اس ام واک ا انج پس ب ر روی Reverse Transcriptaseس  ، RNA ب
cDNAغلظت و کيفيت .  سلولی تهيه می شودRNA و cDNA  ری تفاده از دستگاه    Optical Density با اندازه گي ا اس  ب

Spectrophotometerدر مرحله بعد با استفاده از پرايمرهای اختصاصی ژن. مورد تاييد قرار می گيرد  tPA)    ه توسط ک
ردد    ١۶٩٨ مربوطه با اندازه Coding Sequence) طراحی شده Primer Selectنرم افزار  ر می گ از تکثي ه  . جفت ب قطع

ور         -مورد نظر بعد از آشکارسازی در آگاروز ژل الکتروفورز با روش فنل            ون و    pCR2.1 کلروفرم استخراج ، در وکت  کل
ه      blue and white screeningکلونيها توسط روش .  تکثير می شودXL1-Bدر سلول  ور حاوی قطع ده و وکت ال ش  غرب

دونوکلئاز     tPAدر مرحله بعد وجود ژن .  استخراج می شودAlkaline lysisمورد نظر با روش  ای ان تفاده از آنزيمه ا اس  ب
 وکتور ، قطعه خارجی جدا شده و پس Multiple Cloning Siteبعد از تائيد اوليه با استفاده از دو آنزيم در . تائيد می شود

ردد CMVاز تائيد جهت بيان در وکتور حاوی پروموتور  ايی صورت     Sequense Analysis.  کلون می گ د نه  جهت تائي
 .می گيرد

 



 

 

 :نتايج
دازه       tPAبا استفاده از پرايمرهای اختصاصی ژن  ا ان ه ای ب ده قطع د می     ١۶٨٩که توالی آنها در ذيل قيد ش از تولي  جفت ب

 .شود
Forward: CCATGGATGCAATGAAGAGAG 
Reverse: TCACGGTCGCATGTTGTCAC 

د وجود ژن و صحت آن از    دونوکلئاز   جهت تائي زيم ان دازه     SacI آن ا ان اتی ب ه قطع دونوکلئاز     ۴٢٣٨ و 1380 ک زيم ان  و آن
BgLII در ژن   ٣٠۴۴ و 2574 که قطعاتی با اندازه tPAه    .  ايجاد ميکند،استفاده می شود ا يافت نتيجه اين بررسی مطابق ب

 .تائيد می کند Sense ، وجود قطعه خارجی را به صورت tPAهای بررسی نرم افزاری توالی ژن 
                                                                  

د،         XhoI و HindIII از دو آنزيم tPAجهت خارج کردن ژن کدکننده      اد می کنن ده برش ايج ون ش ه از دو طرف ژن کل  ک
 .دد کلون ميگرpcDNA3.1حاصل بدست آمده در محل برش مشابه در وکتور . استفاده می شود

 . وجود قطعه خارجی را تائيد خواهد کردSequence Analysisنتايج 
 

 : بحث
از آنجائيکه کلون سازی .  کلون گرديدmammalian cell در وکتوری با قابليت بيان در tPAدر اين طرح ژن کدکننده 

مراحل بعدی و توليد داروی  ميباشد، راه برای انجام recombinantژن اولين قدم در توليد پروتئين مورد نظر به صورت 
اميد است که طرح حاضر راهگشای انجام ساير مراحل شده و توليد داخلی اين .مذکور در مقياس وسيع هموار شده است

 . دارو جايگزين نوع وارداتی گردد
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