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بیان سطح باالی آلرژن های گیاه سلمه تره در مخمر پیکیا 
پاستوریس برای اهداف تشخیصی

سید حسن آیتی1 ، ملیحه مقدم2، سیروان زارع1، وحید یعقوبی1، مجتبی سنکیان2

مقدمه: روش رایج در تشخیص آلرژی نوع یک بر اساس شناسایی آنتی بادیIgE اختصاصی ضد آلرژن با استفاده از عصاره ی طبیعی 
می باشد. این روش دارای معایب زیادی) مانند مشکل استاندارد سازی و ترکیبات آلرژنی و غیر آلرژنی مخلوط( می باشد که استفاده 
از آلرژن های نوترکیب این مشکالت را حل کرده است. در این مطالعه ما با بیان یک مولکول هیبرید آلرژنی شامل سه آلرژن اصلی 
سلمه تره شامل Che a1 وChe a2, Che a3 در سیستم بیانی مخمر پیکیا پاستوریس و اشرشیا کلی به مقایسه میزان آلرژنیسیته 

ی محصول این دو سیستم بیانی پرداختیم.
روش کار: مولکول DNA شاملbp 1182 در دو پالسمید pPICZα A و pET21b)+(  کلون شد و به ترتیب در مخمر 
متیلوتروف پیکیا پاستوریس و BL21 کدون پالس بیان شد. پتانسیل تشخیصی آلرژن های نوترکیب و آلرژن طبیعی با تست پریک 
در 32 بیمار حساس مقایسه شد. میزان واکنش دهی به IgE اختصاصی در عصاره طبیعی و آلرژن های هیبرید نوترکیب به وسیله ی 

تست وسترن مشخص شد.
نتایج: نتایج حاصل از SDS-PAGE نشان داد که مولکول هیبرید نوترکیب به صورت محلول با وزن مولکولی حدودkd46 بیان 
شده است. نتایج درون بدنی نشان داد که ساختار ثانویه در مولکول هیبرید نوترکیب بیان شده در پیکیا تشابه بیشتری به آلرژن طبیعی 

دارد. ظرفیت اتصال به IgE در آلرژن حاصل از پیکیا بیشتر از محصول تولید شده در اکلی بود.
نتیجه گیری:  IgE reactivity مناسب محصول پیکیا پاستوریس نشان داد که سیستم بیانی کارآمد پیکیا می تواند جایگزین خوبی 

برای عصاره طبیعی آلرژن به منظور تشخیص باشد.
کلمات کلیدی: تشخیص آلرژن، هیبرید پروتئین، پیکیا پاستوریس، گیاه سلمه تره
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