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 و Salmonella های باکتری های گونه از بعضی  علیه IpaD , ,InvH حاوی نوترکیب پروتئین ساخت و طراحی

Shigella. 

 3، شهرام نظریان2،سید لطیف موسوی1فهیمه سادات امامی

 دانشکده علوم پایه، دانشگاه شاهد،تهراندانشجوی ارشد رشته بیوتکنولوژی میکروبی، -2

 استاد بیوتکنولوژی،دانشکده علوم پایه، دانشگاه شاهد، تهران-1

 استاد بیوتکنولوژی، دانشکده زیست شناسی، دانشگاه امام حسین )ع(، تهران-3

 

 مقدمه و اهداف

اد سالخورده به ویژه در کشورهای در حال توسعه میشوند. واکسن های شیگال و سالمونال باعث مشکالت جدی در بسیاری از موارد از جمله نوجوانان و افر

پاسخ  د کهزنده ضعیف شده پاسخ ایمنی حفاظتی ایجاد میکنند اما ریسک االی التهاب را به همراه دارند. پروتئن های کایمر حامل ایمونوژن هایی هستن

یکی از فاکتورهای ویروالنس در شیگال میباشد. این  ipaDواکسن مناسب هستند. ژن برای طراحی کاندید  incilicoایمنی را افزایش میدهد. ابزارهای 

یکی از مهمترین بخش های سیستم ترشحی  invHپروتئین برای حمله به سلول های میزبان و زندگی داخل سلولی در این ارگانیسم ضروری میباشد. ژن 

لول های اپیتلیال بازی میکند. ما در این مطالعه یک ایمونوژن کایمر نوترکیب متشکل از نوع سه است که نقش مهمی در اتصال باکتری و ورود آن به س

 علیه شیگال و سالمونال توسعه دادیم. invHو  ipaDپروتئن های 

 روش اجرا

داری، انحالل پذیری و طراحی گردید. ساختارهای دوم و سوم پروتئین کایمر و دیگر ویژگی ها مانند پای invHو  ipaDژن کایمر سنتزی کد کننده 

ده نآنتی ژنیسیته مورد بررسی قرار گرفت. مدلسازی  برای پیش بینی ساختار سه بعدی پروتئین انجام شد. اپی توپ های خطی و ساختاری تحریک کن

 بررسی شد. SDS-PAGEالقاء و به وسیله  IPTGتعیین شد. بیان پروتئن نوترکیب با استفاده از  Bسلول های 

 یافته ها

درصدی می باشد. بررسی های بیوانفورماتیکی اپی توپ های خطی و ساختاری در توالی پروتئن را پیش  E.coli 50.05 حتمال بیان محلول سازه درا

القا  IPTGاستفاده شده است. بیان پروتئین با  E.coliبه این معناست که کدون های مناسبی برای بیان در  %41تا  CAIبینی کرد. افزایش شاخص 

 نشان دهنده  میزان  باالی بیان پروتئین نوترکیب بود. SDS_PAGEروی  31kDشد و باند پروتئین 

 نتیجه گیری

 پروتئین کایمر می تواند به عنوان کاندید مناسب برای توسعه  ایمنوژن علیه شیگال و سالمونال استفاده شود.
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