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ب به منظور  تیهپات بینوترک نیجذب پروتئ یبرا یقالب مولکول مریو ساخت پل یطراح 

 ب تیساخت واکسن هپات

 

 

  1,* علیرضا مسعودی

 قم پزشکی علوم دانشگاه آزمایشگاهی، علوم کارشناسی دانشجوی مسعودی، علیرضا -1

 

 

 

  چکیده

 

 واجذب و اختصاصی جذب برای مولکولی قالب پلیمر یک از تا است شده تالش پژوهش این در

 اگر. شود استفاده میباشد ب هپاتیت واکسن ساخت اولیه ماده که ب هپاتیت نوترکیب پروتئین

 سال از ها پروتئین و پیتیدها اختصاصی جاذب عنوان به مولکولی قالب پلیمرهای از استفاده چه

 گرفته صورت کارهای در.  میبرد سر به خود پیشرفت مراحل در همچنان اما است شده آغاز 1۹۹۰

 هدف پژوهش این در اما است شده استفاده متفاوت مولکولی های وزن با پروتئین انواع از کنون تا

 نبایستی کار مراحل طی در همچنین. است درصد ۹۰ از بیشتر خلوص با خالص پروتئین به دستیابی

 آنتی شکل به منوط واکسن عنوان به آن اثربخشی زیرا کند پیدا تغییر پروتئین مولکولی شکل

 .است سطحی ژن

 
 

 واکسن ، هپاتیت ب ،پروتئین ،پلیمر قالب مولکولیکلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه   .1

 سیلیکایی ماتریکس از استفاده و میالدی ۱۹۳۱ سالهای حدود مولکولی به قالب های پلیمر معرفی تاریخچه

. شد استفاده آلی پلیمرهای در بار اولین برای تکنیک این از ۱۹۷۰ سال در اما. میگردد بر منظور این به

 های روش و شد آغاز سیلیکایی قالب توسط انتخابگر مولکولی قالب طبیعت بیان برای رفته کار به تئوری

 اگر. بود بعدی طوالنی مسیر آغازگر شد انجام ویژه مقاصد در آنها بکارگیری برای که تالشهایی و آن تهیه

 به را ۱۹۷۲ سال ما. است قدیمی آن ای پایه دانش اما است اخیر سالهای به مربوط موضوع این به توجه چه
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 زمانیکه یعنی میدانیم میشناسیم را آن امروزه که ای گونه به مولکولی قالب تکنولوژی شروع نقطه عنوان

 هدفی مولکول آنها. کردند گزارش رسما را پلیمرها این ساخت مستقل صورت به کالنس و ولف آزمایشگاههای

 راسنتز مولکولی قالب پلیمر نهایت در و کرده پلیمر ساختار وارد و کرده استفاده پلیمریزاسیون خالل در که

. است داده اختصاص خود به را علمی جوامع از بسیاری توجه حاضر حال در مولکولی قالبهای[ 4-۱.]کردند

 نشان ۱ شکل در که همانگونه. است رسیده چاپ به زمینه این در زیادی ای پایه مقاالت میالدی ۸۰ دهه در

 .است داشته زیادی رشد زمینه این در مقاالت چاپ روند است شده داده

 

 

 MIP: ر وند رشد چاپ مقاالت در زمینه 1شکل 

 
 

 ویژه های مولکول برای ویژه تشخیص های سایت دارای که موادی سنتز برای است فرآیندی مولکولی قالب پلیمرهای ساخت

 مولکول یک اول،. دارد کارکرد دو هدف مولکول. شود می شروع (الگو مولکول) نظر مورد هدف مولکول با فرآیند.  هستند

 توانند می الگو مولکول روی عاملی گروههای دوم،. شود تشکیل پلیمر درون حفره یک تواند می آن اطراف که است بعدی سه

 گیری جهت با عاملی مونومرهای که شود می باعث این. دهند آرایش پیش از را مونومرها عاملی های گروه موارد، بسیاری در

 [۷-5.]شوند پلیمری ماتریس وارد الگوست مولکول مکمل که خاصی

 ، هیدروزنی پیوند نظیر کواالنت غیر نیروهای با هم و کواالنت نیروهای با هم الگو مولکول بوسیله عاملی مونومرهای آرایش

 مولکول بعنوان کئوردیناسیونی های کمپلکس از استفاده بعالوه،. گیرد می انجام هیدروفوبی های برهمکنش و الکترواستاتیک

 .اند بررسی شده نیز عاملی پیوند یا الگو

 مولکولی قالب پلیمر ساخت اصول

 چندین برای را دانشمندان نظر( MIPs) مولکولی قالب پلیمرهای و نظر مورد مولکول بین داده رخ کنش برهم و اتصال پدیده

 زیادی بسیار تعداد اثر تحت مهمان مولکول و میزبان مولکول یک بین شده تشکیل کمپلکس. است کرده جذب خود به سال

 از و دینامیک بصورت اغلب ها کنش برهم این بیولوژیک های سیستم در. است شیمیایی واکنشهای در درگیر نیروهای از

 و جدید تکنیک نسبتا مولکولی زنی قالب. میشود پایدار بسیار محصول تشکیل به منجر که میباشد کئوواالنسی غیر نوع
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 رقابت قابل طبیعی بیولوژیک های سیستم با تشخیص جهت از و میرود بکار سنتزی های گیرنده ایجاد برای که است سریعی

 .شد استفاده سنتزی پلیمرهای در مواد شناسایی برای ویژه های حفره ایجاد برای مولکولی زنی قالب ابتدا در. است

 یا و نظر مورد ماده گیری اندازه گاهی و شناسایی برای ویژه های سایت ساخت شامل و است ساده نسبتا تکنیک این اساس

 پیش از پلیمر در شده ایجاد خالی حفرات با منافذ داخل در هدف مولکول. است سنتزی پلیمر یک در هدف مولکول همان

 شده انجام عرضی های دهنده اتصال و عاملی منومرهای حضور در پلیمریزاسیون. میشود محبوس و افتاده گیر شده ساخته

. میماند باقی مولکولی قالب پلیمری ماتریکس یک هدف مولکول حذف با سپس. میدهد انجام کنش برهم هدف مولکول با و

 از پنج بیش برای را یشان شناساگر خواص که است شده ثابت و پایدارند شیمیایی و حرارتی نظر از زیادی حد تا مواد این

 " بعنوان آنها از و دارند مولکولی تشخیص بیولوژیکی شکننده های سیستم بر هایی مزیت نتیجه، در. کنند می حفظ سال

 پیوندی مواد بعنوان که اند، داده نشان را این قابلیت ها MIP خاص، شرایط تحت. شوند می یاد " پالستیکی های بادی آنتی

 را ها MIP استحکام، بهمراه آنها، کاربرد. عمل کنند کاتالیست و انتقال کننده تسهیل غشاءهای راکتورها، میکرو انتخابگر،

 اصلی مراحل ۲ شکل در. است کرده پزشکی معاینات و صنعتی کاتالیست جداسازی، علم در آنها کاربرد برای کاندیدایی

 [۱۱-۱5. ]است شده داده نشان مولکولی قالب پلیمر یک ساخت

 

 MIPs: اساس مراحل ساخت 2شکل  

 یبرا یا ژهیو یها رندهیوجود دارد. به عنوان مثال گ کیولوژیب نهی( در زمMIPsبر استفاده از ) یادیز اریامروزه توجه بس

داروها در محلول  یو شناسائ یریاندازه گ یبرا ایداروها  یعملکرد و کارائ یبه منظور بررس دیجد یداروئ باتیترک یغربالگر

( با MIPsراستا حتى ) نیمواد مخدر کاربرد دارد. در ا یریاندازه گ یبرا یحت ایو  راربدن مانند خون و اد کیولوژیب یها

و  یاتیکامال عمل ۲۰۰۲است و از سال  سهیقابل مقا یمونواسیا یها کیژن در تکن یمونوکلونال و آنت یباد یبرهم کنش آنت

و اندازه  یبخصوص به منظور جداساز زینه آنالیدر زم افتهیو توسعه  شرفتهیپ اریبس یا لهی( وسMIPsشده است. ) یکاربرد

 شرفتی. بعالوه با پباشدیم دهیچیپ یلیخ کسیدر ماتر یحت یکیولوژیفعال ب یمواد گوناگون از جمله داروها و مولکولها یریگ
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شاهد  ار یادیز یاریبس یبتوان کاربردها MIPsاز  زین دیو جد نینو یها نهیتوقع داشت در زم توانیم مرهایدانش سنتز پل

 .میباش

 MIPs ساخت روشهای انواع

 و شکل ، سایز به تشخیصی توان. است پلیمر یک در تشخیصی های سای ایجاد برای مفیدی بسیار روش MIPs تکنیک

 پلیمری شبکه عاملی گروههای و هدف مولکول بین کنش برهم البته که دارد بستگی هدف مولکول به اتصال های سای

 در که است برخوردار ای ویژه اهمیت از مناسب MIP به دستیابی در عاملی مونومرهای نتیجه در. است فاکتور مهمترین

 .کرد سنتز میتوان روش سه به را MIP.است شده پرداخته موضوع این به ۲۰۰۹ تا ۲۰۰5 سالهای

 
 : معرفی چند پلمیر قالب مولکولی با روش کئوواالنسی1جدول 

 نیازمند که باشد این آن مهمترین شاید دارد، کوواالنسی غیر های روش به نسبت مزیت چندین آرایش پیش کوواالنسی روش

 به پلیمری ماتریکس و آنالیت بین اختصاصی غیر پیوندهای تعداد که شود می باعث این نیست، اضافی عاملی مونومر هیچ

 این، بر عالوه. آید می وجود به معین پیوندی سایت و آنالیت بین مورد این در اختصاصی غیر برهمکنش یک. برسد حداقل

 تمایالت با پیوندی های سایت توزیع این بنابر کنند می ایجاد را شده طراحی بخوبی پیوندی های سایت کوواالنسی زنی قالب

 و امونومر الگو کمپلکس سنتز برای الزم اضافی مراحل شامل تکنیک این بالقوه معایب شود می کم الگو مولکول به متغیر

 میگردد تشکیل کوواالنت پیوندهای تشکیل باز طریق از که مجدد پیوند اگر. باشد می پلیمر از الگو مولکول شیمیایی گسست
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. نیست مناسب کروماتوگرافی جداسازی نظیر کاربردها برخی برای و باشد آهسته پیوند باز سرعت بایستی پذیرد، صورت

. است پلیمریزاسیون فرایند در عاملی منومر و هدف مولکول بین کئوواالنسی باندهای تشکیل نیازمند کئوواالنسی پروتوکل

 همین به. شوند شکسته کوواالنسی باندهای که است ضروری سنتز از پس پلیمری ماتریکس از هدف مولکول حذف برای

 .گردد استفاده شستشو برای ویژه شیمیائی مواد از یا و شود رفالکس کسوله سو استخراج یک در پلیمر بایستی معموال منظور

 آن های کاربرد و بیوتکنولوژی

 قلمرو و محدوده بتوان که نیست کاربردی یا پایه علم یک بیوشیمی مهندسی یا ژنتیک شناسی، زیست همانند بیوتکنولوژی

 با علوم این تالقی و همپوشانی اثر در که است مختلف علوم از مشترک ای حوزه شامل بیوتکنولوژی کرد تعریف بسادگی آنرا

 علوم از یک هیچ با شیمی مهندسی ژنتیک، مهندسی مولکولی، شناسی زیست معادل بیوتکنولوژی. است آمده بوجود یکدیگر

( زیستی) حیاتی محصول یک بهینه تولید به بخشیدن تحقق جهت در علوم این میان پیوند بلکه نیست؛ موجود مدرن و سنتی

 .باشد می باال بسیار کارایی با دقیق و نوین بروشهای زیستی فرآیند یک انجام با

 بویژه شناسی زیست مانند زیاد قدمت با بعضا علومی آنرا تناور های ریشه که کرد شبیه درختی به توان می را بیوتکنولوژی

 گیاه بیوشیمی، مهندسی شیمی، مهندسی شیمی، ایمونولوژی، بیوشیمی، میکروبیولوژی، ژنتیک، مولکولی، شناسی زیست

 تازگی به بیش و کم که درخت این های شاخه دهند لیکن می تشکیل...  و کامپیوتر داروسازی، جانورشناسی، شناسی،

 که بوده متنوع و متعدد بسیار آورند می وجود به را بیشتری فرعی های شاخه خود رشد با لحظه هر و اند گرفته روئیدن

 .سازد می ناممکن را نوشته این در آنها کامل کردن فهرست

 و پزشکی های دانش کاربرد مفهوم به ارکی کارل سوی از ۱۹۱۹ سال در بار نخستین فناوری زیست یا فناوری زیست واژه

 آفرینش، در بشر هوشمندانه کنش گونه هر کلی طور به. شد برده کار به بشر ساخت های فناوری در آن مقابل اثر و زیستی

 این حیطه در مولکولی سطح در آنها دستکاری طریق از ویژه به جانداران، از استفاده با گوناگون های فراورده عرضه و بهبود

 نام با ایران در رو این از دانش این. گیرد می قرار فناوری، زیست حاضر؛ سده فناوری ترین اقتصادی و ترین پاک ترین مهم

 های واژه جمله از فناوری زیست. شناسند می نام همین با را آن نیز جهان نقاط سایر در که شود می شناخته فناوری زیست

 زیست. برند می کار به مردم برای چیز همه مفهوم به نادرست یا درست را واژه این. است اخیر های سال صدای و سر پر

 تعریف. اند دانسته خدماتی یا تولیدی صنایع در زیستی فرایندهای یا ارگانیسم گیری کار به کلی تعریف یک در را فناوری

 در را تولید های فناوری و شناسی میکروب شیمی، زیست یکپارچه کاربرد که دانشی از است عبارت نوین پدیده این ساده

 زنده موجودات از که فنونی: اند کرده تشریح چنین را فناوری زیست دیگر تعریف در. کند می مطالعه زیستی های سامانه

 استفاده ویژه کاربردهای برای ها میکروارگانیسم صفات تغییر و حیوانات با گیاهان کیفی ارتقا محصوالت، تغییر با ساخت برای

 پیش و سال ۳۰ حدود و ۱۳۶۰ دهه از. است ای رشته بین دانشی خود ذاتی های ویژگی لحاظ به فناوری زیست. کند می

 و شدند تربیت هدف این با دانشجویانی و شد ایجاد ایران های دانشگاه در مولکولی ژنتیک و ژنتیک های رشته که زمانی از

 و محققان و کرد پیدا اهمیت ایران در فناوری زیست زمان این از. شدند اعزام خارج کشورهای به دانشجویان از تعدادی

 زمینه در نوترکیب تکنولوژی کاربردی اهمیت امروزه،. کردند پیدا گرایش مولکولی ژنتیک و ژنتیک های رشته به دانشجویان

 پیش از بیش غذایی و کشاورزی محصوالت کیفی و کمی بهبود نیز و ها بیماری تشخیص و درمان واکسن، و دارو ساخت
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 در خود کاربردی و آموزشی های فعالیت پیشرفت و گسترش برای جهان کشورهای اغلب اساس، این بر. است شده آشکار

 اجرا و تهیه مدون هایی برنامه پیش، دهه یک به نزدیک نیز از ما کشور در. اند کرده سیاستگذاری و ریزی برنامه زمینه این

 هستیم آنها از برخی نشستن بار به شاهد اکنون هم که است شده

 در و کند می فرق مختلف دانشمندان و متخصصین دیدگاه حسب بر نیز مختلف های شاخه به بیوتکنولوژی بندی تقسیم

 را بیوتکنولوژی از ای شاخه نام و کنند می استفاده بیوتکنولوژی با مختلف علوم پیوند و تالقی از بندی تقسیم رایجترین

 با است آمده بوجود پزشکی علم با بیوتکنولوژی تالقی از که پزشکی بیوتکنولوژی مانند. کنند می وضع ترتیب بدین

 بیوتکنولوژی داروئی از توان می ترتیب بدین. دهد می نشان را کشاورزی در بیوتکنولوژی کاربرد که کشاورزی بیوتکنولوژی

 بیوانفورماتیک غذائی بیوتکنولوژی محیطی بیوتکنولوژی ، قانونی پزشکی یا قضائی بیوتکنولوژی ، دریا بیوتکنولوژی ، میکروبی،

 همپوشانی عمل در متعدد های شاخه این. برد نام...  و تشخیصی بیوتکنولوژی......  نفت بیوتکنولوژی ، صنعتی بیوتکنولوژی ،

 ضرس به نیز مورد این در توان نمی بیوتکنولوژی بودن جانبه همه ماهیت بدلیل باز و دارند زیادی متقاطع پیوندهای و ها

 اقتصاد، که، است بحدی یکم و بیست قرن در بیوتکنولوژی کاربرد گستردگی. نمود تعیین آنها برای را هائی محدوده قاطع

 خود شگرفت تأثیر تحت را بشر زندگی های جنبه سایر و تغذیه صنعت، کشاورزی، آموزش، زیست، محیط درمان، بهداشت،

 [.۲۰-۱۶]اند کرده نامگذاری بیوتکنولوژی قرن را یکم و بیست قرن جهان اندیشمندان دلیل بهمین. داد خواهد قرار

  ب هپاتیت نوترکیب واکسن و ب هپاتیت

 که هایی هپاتیت بین از. ببرد بین از را آن تواند می و کند می جدی مشکل دچار را کبد که است ویروسی بیماری هپاتیت،

. اند کرده ایجاد را زیادی مشکالت ما کشور برای اول نوع سه اند، شده شناخته غیره وE ،D ،C ،B ، A های نام به تابحال

 نوع این. است یرقان همانند آن عوارض و شوند می منتقل آلوده غذایی مواد طریق از E نوع مثل ها هپاتیت انواع از بعضی

 سختی زردی افراد از بعضی) است مختلف هپاتیت نوع این به افراد واکنش چند هر شود؛ می درمان خود به خود مدتی از بعد

 عارضه رسیم می ب هپاتیت به وقتی اما(. برد نمی بین از را کبد خوشبختانه ولی باشد می درمان نیازمند که دهند می نشان

 را کبد نشود درمان اگر و است شدیدتر آن عوارض و کند می پیدا انتقال و تزریقات خون طریق از بیماری این. است بیشتر

 برنامه در ب، هپاتیت نوترکیب واکسن تزریق ما کشور در. برسد هم کبد سرطان به است ممکن حتی کند، می مشکل دچار

 به بزرگساالن از ابتالء خطر کنند نمی دریافت را واکسن این بالغ افراد چون اما. است گرفته قرار اطفال سازی ایمنی ملی

 ها تاالسمی ها، هموفیلی مانند کنند، می دریافت خون مکرر طور به که کسانی و ها زندانی و معتادان در. دارد وجود دیگران

 می چک دائم بطور ویروس سه روی را ها خون تمام خون انتقال سازمان اکنون هم. دارد بیشتری شیوع بیماری این غیره و

 B هپاتیت های بیماری به نسبت را او وضعیت که شود می پست او برای ای برگه برود خون انتقال به کسی اگر یعنی. کند

 بیماری این گرفتار مزمن صورت به فردی اگر که است این ب هپاتیت مورد در عمده مشکل. نماید می مشخص ایدز و C و

 آنها بدن ترشحات و باشند می بیماری ناقل سالم، ظاهر رغم على افراد گونه این. دهد نمی نشان خود از بارزی عالئم شود

 توجه با. باشد می ما کشور و جهان بهداشتی مشکالت بزرگترین از یکی ب هپاتیت ویروس با عفونت. نماید می دفع ویروس

 از شواهدی نفر میلیارد ۲ از بیش و اند شده آلوده ویروس این به جهان مردم ٪۳۷ حدود جهانی بهداشت سازمان گزارش به

. هستند ویروس این ناقل و مبتال مزمن هپاتیت به نفر میلیون 4۰۰ حدود و دارند را ویروس این با کنونی یا قبلی عفونت
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 مناطقی در جهان جمعیت چهارم سه. میکنند فوت بیماری این بدلیل نفر میلیون ۲ حدود ساالنه که شود می زده تخمین

 بدون که افتد می اتفاق کودکی اولیه سنین در معموال عفونت. کنند می زندگی ، هستند عفونت از باالیی سطح دارای که

 . رود می پیش شده مزمن سمت به اغلب و است عالمت

 بعد ناک خطر عامل دومین عنوان به ، سرطانزا عامل این و است کبدی اولیه سرطان ٪۸۰ تا ٪۶۰ ب عامل هپاتیت ویروس

 شرقی جنوب و شرق در مردان در سرطان اثر در مرگ علت سه از یکی کبد اولیه سرطان. است مطرح جهان در سیگار از

 ٪۳۰-۳5 حدود و هستند ب هپاتیت ویروس حامل ایران جمعیت ٪۳ حدود. باشد می آفریقا مرکز و پاسیفیک حوزه ، آسیا

 و مزمن هپاتیت دچار ٪۱5 میان آن از که دهند می نشان سرولوژیک آزمایشات طریق از را ویروس به ابتالی شواهد افراد

 کنند. می فوت ب هپاتیت با مرتبط علل و نتیجه در نفر هزار ۸-۱۰ حدود هستند سیروز به ابتال مستعد

 مزمن میزان کودکی دوره در ابتال صورت در متاسفانه که است متفاوت شدن مزمن میزان بیماری به ابتال سن به توجه با

 توسط بیماری این پیشگیری ، باشد نمی پذیر امکان و دار توسط ویروسی هپاتیت درمان که آنجا از.  باشد می باال بسیار شده

 سراسر در بهداشتی عمده معضالت زمره از هم هنوز ویروسی هپاتیت.  است برخوردار خاصی اهمیت از ، موثر و مفید واکسنی

 عفونت "اختصاصا که باشد می C و B ،Aهپاتیت  ویروس خانواده اعضاء از برخی بیماری این عامل. رود می شمار به جهان

. است عفونی عامل مهمترین ب هپاتیت ویروس ها، گروه این بین در البته.  نمایند می ایجاد انسان در را باری مرگ ویروسی

 می ظاهر کلینیکی عالئم بدون "غالبا آن مزمن نوع.  شود می ایجاد مزمن و حاد بصورت ویروسی هپاتیت عفونت "معموال

 دندان ، پزشکی آلوده وسایل طریق از ویروس این. گشت خواهد ب هپاتیت مزمن ناقلین ایجاد به منجر نهایت در که ، شود

 از توانند می باردار آلوده زنان بعالوه. شود می منتقل سالم اشخاص به ، ناقلین جنسی تماس و آلوده خون انتقال ، پزشکی

 بسیار بستگی بیماری این بالینی عالئم کاهش یا و شدت البته. نمایند منتقل نوزاد به را ویروس زایمان یا و جفت طریق

 .دارد سالم افراد ایمنی سیستم به زیادی

 شکل به را بیماری بزرگساالن درصد ۱۰ از کمتر. شود می کبد سرطان ب باعث هپاتیت متعدد علمی گزارشات اساس بر

 ۲۰ به نوجوانان در و درصد ۹۰ به اند شده آلوده تولد حین در که کودکانی در رقم این که حالی در دهند، می نشان مزمن

 که افرادی مثال برای.  دارد ایمنی دستگاه سالمت به بستگی بزرگساالن در ویروس به ابتال خطر.  رسد می درصد ۳۰ تا

 بیشتر ، است شده تضعیف ایدز و درمانی شیمی ، کلیوی مشکالت و دیالیز ، عضو پیوند مانند دالیلی به آنها ایمنی دستگاه

 این از و اند شده آلوده هپاتیت به ایدز به مبتال افراد درصد ۹۰ که است داده نشان گزارشات. شوند می مبتال سالم افراد از

 .دهند می نشان مزمن شکل به را آن درصد، ۱5 تعداد

 ، موثر و مفید واکسنی توسط بیماری این پیشگیری ، باشد نمی پذیر امکان و دار توسط ویروسی هپاتیت درمان که آنجا از

 لیپید و گلیکوپروتئین ، پروتئین شامل طبیعی طور به ،"هپاتیت ویروس سطحی ژن آنتی.  است برخوردار خاصی اهمیت از

 را ویروس ژنیک آنتی و خواص ایمونوژنتیکی که است شده تشکیل پپتید پلی شش از ویروس این سطحی پروتئین.  است

 ب هپاتیت واکسن ، نمود دریافت مصرف مجوز جهانی بهداشت سازمان از که واکسناولین  ۱۹۸۲ سال در. دارند بعهده

 تشکیل پپتید پلی دو از واکسن این. بود مزمن ناقلین پالسمای از شده استخراج ویروس سطحی ژن آنتی ذرات از شده مشتق

 ژن آنتی سازی خالص مشکالت و ناقلین پالسمای کمبود. آمد بازار به درهام و شارپ - مرک کمپانی توسط که بود شده
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 در شده تولید ب هپاتیت واکسن. کنند تولید نوترکیب DNA تکنولوژی طریق از را واکسن این شد باعث پالسما از سطحی

 واکسن "ضمنا. بود پالسمائی واکسن مشابه کامال ایمنی سیستم تحریک نظر نقطه از اما است خالص پپتید پلی فقط مخمر

 مشکالت اما گرفت تولید مجوز فرانسه در و است موثر و مفید نیز پستانداران سلول در نوترکیب DNA طریق از شده تولید

 البته. گردد رایج مخمر در شده تولید ب هپاتیت واکسن مصرف جهان سراسر در تا گردید سبب کم رشد و سازی خالص

 توان باکتری این اما نمایند تولید نیز( (E.coliاشریشیاکولی  در پالسمید طریق از را واکسن نمودند سعی محققین از برخی

 [۲۶-۲۰. ] نداشت را ابعاد این با پروتئینی ذرات ایجاد

 گیرینتیجه  

 از هدف که آنجا از .ندارد وجود آلی های حالل جمله از ها حالل از بسیاری از استفاده امکان ها پروتئین ماهیت به توجه با 

 شناسایی برای اینکه به توجه با و باشد ب هپاتیت پروتئین تخلیص هم و شناسایی هم میتواند مولکولی قالب پلیمر این ساخت

 گرفته تصمیم دارد وجود ژن آنتی - بادی آنتی واکنشهای اساس بر الیزا مانند دقیقی و حساس بسیار روشهای پروتئین این

 تخلیص مراحل در. شود استفاده ب هپاتیت پروتئین خلوص درجه افزایش برای شده ساخته و طراحی پلیمر این از تا شد

 ستون از استفاده با مهم امر این حاضر حال در. است درصد ۹۰ از بیش ضرورتا خلوص درجه به رسیدن هدف پروتئین این

 این در کنون تا. است برخوردار نیز باالیی بسیار قیمت از و است دادتی وار ستون این اما است پذیر امکان افینیتی ایمونو

 کاهش منظور به ایمونوافینیتی ستون از قبل تکنیک این از میتوان و است شده پذیر امکان ۸۳.۷خلوص  به دستیابی پژوهش

 در را آن و بخشید بهبود را شرایط این بتوان دور چندان نه ای آینده در است امید. کرد استفاده ستون این به ورودی بار

 .نمود کاربردی کامال صنعتی مقیاس
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