
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

11 

 نوروژنتيك االنهسهفتمين همايش 
 بخش سخنراني

هاي بيماران كننده از دميليناسيون نرونتوليد و خالص سازي فاكتور تنظيمي ميليناسيون و ممانعت
 در ميزبان پروكاريوتي MSمبتال به 
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 چكيده
با تأثير بر تمايز  1984است. اين پروتئين اولين بار در سال  6-ي سيتوكائين هاي اينترلوكيننوادهپروتئيني از زير خاگليكو LIFفاكتور مقدمه: 

هاي جنيني و بزرگساالن، در ئين مذكور داراي فعاليت بيولوژيك وسيعي در بافتگليكوپروت موشي شناخته شد. M1هاي لوكميايي رده سلول
است. اين فاكتور داراي  MSها در كانديدي تراپوتيك در كاهش روند تخريب نرون LIFفاكتور  باشد.موجود زنده و در محيط آزمايشگاه مي

باشد. مطالعات مي MSهاي حيواني رد آسيب به سيستم عصبي و در مدلها در مواپتانسيل تراپوتيك در محدود نمودن تخريب اليگودندروسيت
هاي واكنش پذير اكسيژن توليد شده  توسط ماكروفاژها كه به پاسخي ضدالتهابي بدل و گونه -αTNFتوليد  LIFاند كه نشان داده آزمايشگاهي

باشد. از اين رو اقدام به وژيكي داراي عملكردهاي متنوعي نيز مياز نظر بيول LIFفاكتور ممانعت كننده لوكميايي دهد. شوند را كاهش ميمي
 سازي آن شد. همسانه سازي ژن انساني اين فاكتور در اشرشيا كولي، بيان و خالص

از تحقيق قيل در اختيار  His-Tagو ترادف  lifداراي ژن (+)pET28 ترانسفرم شده با وكتور  BL21سويه E.coliباكتري ها: مواد و روش
ن قرارگرفت. با تغيير پارامترهايي از قبيل غلظت ماده القا كننده و دماي محيط كشت، ميزان زمان كشت پس از القا، بيان حداكثري در ميزبا
 ا ازپروكاريوتي به دست آمد. پس از يك دوره كشت باكتري و بيان ژن نوتركيب، بعد از تيمار آنزيمي و مكانيكي جهت آزاد سازي محتويات سلول ه

و وسترن بالت جهت تأييد خالص SDS PAGE روي براي تخليص تخصصي فاكتور نوتركيب استفاده شد. بررسي  -ستون كروماتوگرافي نيكل
 سازي اين محصول استفاده شد. 

ن بالتينگ و وستر SDS PAGEبا موفقيت از ميزبان پروكاريوتي استخراج و خالص سازي شد.  كننده نوتركيب انسانيفاكتور ممانعتنتايج: 
 تأييدي بر صحت خالص سازي اين فاكتور بود.

هاي سلولي گام بعدي در تحقيقات پيش رو خواهد بود. از نظر اقتصادي گيري: سنجش فعال بودن اين فاكتور خالص سازي شده با تيمار ردهنتيجه
توان تحقيقات داشتن اين محصول در داخل كشور مي توان گفت كه ارزش اين فاكتور بيش از طال است. با در دستو در يك مقايسه اجمالي مي

 هاي سرطاني انجام داد. هاي حيواني و انساني و همچنين زمينهفراواني در زمينه مولتيپل اسكلروزيس در مدل

 
ت دي:  كلما  .يي انسانيتخليص پروتئين نوتركيب، فاكتور ممانعت كننده لوكميا ˓بيان مطلوب ژن ˓همسانه سازي ˓مولتيپل اسكلروزيسكلي
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