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همسانهسازی و بیان توالی کد کننده  ABRaAدر باکﺘﺮی اﺷﺮﺷیاکﻠی
Cloning and expression of the sequence coding ABRaA in
Escherichia coli.
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ابرين يک پروتئين گياهی سمی از خانواده پروتئينهای بازدارندهی ريبوزومی و با ماهيت
گليکوپروتئينی است .اين پروتئين شامل دو زنجيره متفاوت  Aو  Bاست ،زنجيره  Aبا وزن  33کيلو
دالتون و با فعاليت ان -گليکوزيدازی  rRNAو زنجيره  Bبا وزن حدود  32کيلو دالتون و با
خاصيت لکتينی که نقش آن تسهيل جذب زنجيره  Aبه داخل سلول ميزبان است .در اين مطالعه،

واژههاي كليدي


جداسازی توالی  DNAکدکننده زنجيره  Aابرين از گياه  Abrus precatoriusبا استفاده از

ابرین

تکنيک  PCRانجام و در تی وکتور همسانهسازی شد .توالی حاصل بهطول  723 bpبهعنوان اولين

پروتئين نوتركيب

توالی ژنومی زنجيره  Aابرين با شماره دسترسی  MF573784در پايگاه  NCBI GenBankثبت
شد .در ادامه ساختار مولکولی و ويژگیهای بيوشيميايی آن مورد بررسی قرار گرفت .بررسی

همسانه سازي

ساختارهای دوم و سوم توالی پروتئينی  ABRaAبا وزن مولکولی  22/37کيلو دالتون ،نشان داد

وسترن بالت

که اين پروتئين از نظر ساختاری مشابه با توالی پروتئينهای بازدارندهی ريبوزومی نوع  IIگياهی
میباشد .بيان پروتئين نوترکيب در سويه ( BL21 )DE3انجام و صحت آن با استفاده از آزمون
لکهگذاری وسترن بالت تائيد شد.

همسانهسازی و بيان توالی کد کننده  ABRaAدر...

هوشنگ علیزاده و همکاران

گلیکوپروتئینها و گلیکولیپیدهای هستند که دارای  1 -βو

مقدمه
پروتئینهای بازدارندهی ریبوزومی ( ، )RIPsخانوادهای از آنزیمها

متصل به رزیدوهای گاالکتوز میباشند ،با اتصال زنجیره  Bبه این

با فعالیت ان -گلیکوزیدازی هستند که باعث آزاد شدن یک

گیرندها ،زنجیره  Aابرین ،وارد سلول میشود (.)Olsnes 2004

Stirpe

هنگامیکه زنجیره  Aسم ابرین بهصورت اندوسیتوز وارد سلول

RIP .)1992ها بر اساس ساختار اولیه به دو گروه تقسیم میشوند.

میشود ،اثرات سمی آن برروی ریبوزوم  60Sمنجر به مهار

RIPهای نوع  Iکه آنزیمهای تک واحدی با وزن تقریبا  03کیلو

فاکتورهای طویلسازی  EF-1و  EF-2و جلوگیری از سنتز

دالتون و با فعالیت ان -گلیکوزیدازی هستند و همچنین

پروتئین شده ،و نهایتا منجر به مرگ سلولی میشود .در واقع

Barbieri et al.

فرآیند مهار سنتز پروتئین شامل غیرفعالسازی کاتالیتیکی ریبوزوم

RIP .)1993های نوع  ،IIشامل دو دمین متفاوت هستند ،یک

است که توسط زنجیره  Aسم ابرین انجام میشود ،این عمل با

زنجیره  Aفعال  03کیلو دالتونی با فعالیت ان -گلیکوزیدازی

حذف یک آدنین کلیدی از توالی  GAGA loopحفاظت شده در

 rRNAو یک زنجیره  Bبا وزن حدود  01کیلو دالتون و با

جایگاه  28S rRNA 02زیرواحد  60Sریبوزوم ،انجام میشود.

خاصیت لکتینی که نقش آن تسهیل جذب زنجیره  Aبه داخل

 rRNAپورینزدایی شده پس از آن ،دیگرقادر نیست به فاکتور

سلول میزبان است .این دو زنجیره توسط یک پیوند دیسولفیدی

طویل سازی پروتئین ( ،)EF-2متصل شود ،این امر منجر به توقف

بهصورت کوواالن بهم متصل میشوند (.)Hegde et al. 1991

سنتز پروتئین و نهایتا مرگ سلول میشود

(Karande et al. 2017

مهمترین RIPهای گیاهی نوع  IIعبارتند از :ریسین ،2ساپورین،0

; .)Audi et al. 2005در واقع القاء مرگ سلولی برنامه ریزی شده

گلونین و ابرین .)Ferreras et al. 2011( 1ابرین یک پروتئین

توسط ابرین میتواند نتیجهی فرآیند آسیب به  DNAبهعلت آزاد

سمی است که از گیاه  Abrus precatorius L.بهدست میآید

شدن آدنین از چندین جایگاه باشد ،که این امر منجر به ایجاد

( A.precatorius .)Carlini et al. 2002گیاهی است چند ساله و

جایگاههای فاقد پورین /فاقد پیریمیدن شده و باعث تضعیف

از خانوادهی لگوم  ،زیستگاه اصلی این گیاه مناطق جنگلی نواحی

ستون قند -فسفات  DNAمیشودRIP .ها آدنین را نه تنها از

گرمسیری مانند شمال استرالیا ،جنوب شرق آسیا ،ناحیه گرمسیری

 ،RNAبلکه از  ،DNAدم پلی  Aو کالهک  mRNAنیز حذف

آسیا و غرب اقیانوس آرام است .در طب سنتی از ترکیبات این

میکنند ( .)Reyes et al. 2012بنابراین میتوان از ابرین بهعنوان

گیاه برای درمان جراحتهایی که توسط حیواناتی چون سگ،

یک القاء کننده مرگ سلولی برنامهریزی شده ،در از بین بردن

گربه و موش ایجاد میشود ،استفاده میشود .از این گیاه عالوه بر

سلولهای سرطانی استفاده نمود .در روشهای جدید ،از

درمان بیماری هاری ،در درمان بیماریهای چون پیسی و کزار نیز

پروتئینهای سمی ،در طراحی و ساخت ایمنوتوکسین استفاده

نوکلئوتید آدنین از زیرواحد ریبوزومی  60Sمیشوند (

فراوانترین نوع RIPهای موجود در طبیعتاند (

استفاده میشود ( .)Taur et al. 2017تمام بافتهای گیاه

A.

9

میشود (.)Polito et al. 2011; Fuchs and Bachran 2012

 precatoriusسمی است ولی بذرها به علت داشتن باالترین میزان

دسترسی محدود برای تهیه پروتئین سمی ابرین ،روشهای پیﭽیده

سم ،بیشتر مورد توجه قرار گرفتهاند (.)Nwodo et al. 2012

استﺨراج ،خالصسازی این پروتئین از گیاه و مقرون به صرفه

مکانیزم عمل این پروتئین سمی به این صورت است که ابتدا

نبودن این روشها سبب شد تا در پی بیان این پروتئین دارویی در

زنجیره  Bبا ماهیت لکتینی بهطور اختصاصی به گیرندههای

باکتری بهمنظور کاهش هزینه و دسترسی بهتر این دارو باشیم .با

سطحی سلولهای یوکاریوتی متصل میشود ،این گیرندهها

توجه به اینکه سیستمهای پروکاریوتی جهت سنتز پروتئینهای

1
2

Ribosome inactivating protein
Ricin
3
Saporin
4
Gelonin
5
Abrin
6
Leguminosae

292

ژنتيک نوین /دوره سيزدهم /شماره  /2تابستان 9317

نوترکیب کوچک دارای مزایایی زیادی مانند رشد سریع سلولی،
تولید سطوح باالیی از رهاسازی پروتئین در محیط کشت ،کمک
Apoptosis
Immunotoxins
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به شکلگیری ساختار پروتئین ،امکان دستورزی ژنتیکی وکتور
بیان ،صرفه جویی در هزینه و جمع آوری پروتئینهای ترشح شده
در محیط کشت میباشند ( ،)Li et al. 2007در این تحقیق
جداسازی توالی کدکننده زنجیره  Aابرین از ژنوم گیاه
 precatoriusو بیان این پروتئین در سیستم پروکاریوتی

A.

E.coli

مورد توجه قرار گرفت.
شکل  -1الف) رشد بذرهای جوانه زده  Abrus precatoriusپس از دو هفته در

مواد و روشها

ژرمیناتور  21درجه سانتیگراد (  1ساعت روشنایی ،ساعت تاریکی) .ب)

بهمنظور جداسازی توالی کدکننده زنجیره  Aپروتئین ابرین

1

رشد گیاه  Abrus precatoriusپس از دو ماه.

( ،)ABRaAبذر گیاه  A. precatoriusتهیه و کشت داده شد .ابتدا
بذرها استریل شده ( )Mahmoodi et al. 2014و سپس برای از
بین بردن خواب بذر ،بذرها به مدت  03دقیقه در آب  133درجه
سانتیگراد قرار داده شدند .سپس بذرها در ژرمیناتور  21درجه
سانتیگراد قرار گرفتند ( .)Prakash et al. 2013پس از دو هفته
بذرهای جوانه زده به محیط کوکوپیت ،پیت و پرلیت با نسبتهای
 :2:1انتقال داده شدند و بعد از گذشت دو ماه از رشد گیاه
(شکل ،)1-استﺨراج  DNAژنومی از برگهای گیاه به روش
 CTABبا اندکی تغییرات انجام گرفت (

Doyle and Doyle

.)1987

آغازگرهای اختصاصی بر اساس توالی  cDNAکد کننده

برای تکثیر توالی  DNAکدکننده  ،ABRaAواکنش  PCRبا
غلظت نهایی  1/میلیموالر  3/2 ،MgCl2میلیموالر 3/ ،dNTP
میکروموالر آغازگر 2 ،میکرولیتر بافر ( )10Xو یک واحد آنزیم
 Taq DNAپلیمراز برای تکثیر انجام شد .برای دستیابی به دمای
بهینه ،تکثیر به صورت شیب دمایی از  11تا  1درجه سانتیگراد
صورت گرفت تا دمای مناسب آغازگرها تعیین شود .به این
منظور واسرشتهسازی اولیه در دمای  7 °Cبه مدت

دقیقه و

 00چرخه حرارتی شامل مرحله واسرشتهسازی در دمای  7 °Cبه
مدت  1ثانیه ،اتصال آغازگر در دمای  11 - 1 °Cبه مدت 1

abrin A-

 chainاز مرکز ملی اطالعات بیوتکنولوژی ( )NCBIبا شماره
دسترسی ( ،)X76720با استفاده از نرمافزار  Prmer3طراحی

ثانیه و زمان بسط  DNAدر دمای  92°Cبه مدت  3ثانیه و
همچنین مدت زمان بسط نهایی  13دقیقه در نظر گرفته شد .در
ادامه آنزیم  Pfu DNAپلیمراز برای تکثیر قطعه جهت استفاده در

شدند:

همسانهسازی بهکار گرفته شد .برای این منظور غلظت نهایی

Forward:
΄5GAATTCGGATCCGAAGATAGGCCCATCAAGTTTT
΄CCACTG- 3

اجزای واکنش  PCRبا حجم نهایی  21میکرولیتر شامل 13

Reverse:
΄5CTCGAGATTTGGCGGATTGCAGACAAAAAGCATC
΄- 3

(در سمت ʹ 1آغازگر پیشرو بهترتیب از جایگاههای برشی
آنزیمهای  EcoRI- BamHIو در سمت ʹ 1آغازگر پیرو از جایگاه
برشی آنزیم  XhoIاستفاده شد .آغازگرها توسط شرکت

Bioneer

نانوگرم  DNAالگو 1/1 ،میکروموالر آغازگر 3/2 ،میلیموالر
 ،dNTPیک واحد آنزیم ()Bio Basic, Canada

Pfu

 DNAPolymeraseو  2/1میکرولیتر بافر ( )10Xانجام شد .برنامه
حرارتی  PCRشامل واسرشتهسازی اولیه به مدت

دقیقه در

دمای  7 °Cو  00چرخه حرارتی شامل مرحله واسرشتهسازی در
دمای  7 °Cبه مدت  03ثانیه ،اتصال آغازگر در دمای  1 °Cبه
مدت  1ثانیه و زمان بسط  DNAدر دمای  92°Cبه مدت دو

کره جنوبی ساخته شدند).

دقیقه و همچنین بسط نهایی به مدت  13دقیقه در نظر گرفته شد.
محصول  PCRبر روی ژل آگارز یک درصد به مدت  1دقیقه
ABRaA :Abrin-a A chain

1
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ژل Wizard SV

سیکل  11ثانیهای) انجام شد و پروتئینهای حاصل با استفاده از

( Gel and PCR Clean-Up System )Promega, USAاستﺨراج

 13SDS-PAGEدرصد بررسی شدند .تﺨلیص پروتئین نوترکیب

شد .قطعه حاصل پس از افزودن تک نوکلئوتید  Aدر تیوکتور

با استفاده از کیت ( Ni-NTA Agaros )Qiagen, Germanyانجام

( pTG19 )Vivantis, Malaysiaطبق دستورالعمل آن شرکت

شد .برای تأیید پروتئین مورد نظر روش وسترن بالت با استفاده از

Takara,

آنتی بادی هیستیدین در رقت  1:0333و آنتی بادی اختصاصی با

 T4 DNA Ligase)Japanانجام شد و سپس به روش شوک

رقت  1: 33انجام گرفت .توالی نوکلئوتیدی حاصل از توالییابی

حرارتی انتقال سازه به سلولهای مستعد باکتری  ،E.coliسویه

با استفاده از برنامه  Expasyمورد ترجمه قرار گرفته و

 DH5αصورت گرفت ( .)Sambrook and Russell 2001برای

خصوصیات بیوشیمیایی توالی اسیدآمینه بهدست آمده ،شامل

غربال سلولهای حاوی پالسمید نوترکیب ،ازمحیط کشت حاوی

شاخصهای آلیفاتیک ،آبگریزی و ناپایداری با استفاده از

آنتی بیوتیک آمپی سیلین (با غلظت  133میلیگرم در لیتر) استفاده

برنامههای  ProtParamو  ProtScaleبه روش

(Doolittle )1982

شد .کلونهای نوترکیب بهدست آمده بر روی محیط انتﺨابی

 and Kyteمورد بررسی قرار گرفت (.)Gasteiger et al. 2005

آمپیسیلین ،از طریق کلونی  PCRتایید شدند و بهمنظور تایید

همﭽنین پیشبینی موقعیت درونسلولی پروتئین کد شده توسط

نهایی استﺨراج پالسمید مطابق روش لیز قلیایی انجام شد

توالی  ABRaAبا استفاده از برنامه Briesemeister et al. ( YLOC

( )Sambrook and Russell 2001و هضم آنزیمی طبق

 )2010انجام گرفت .ساختارهای دوم و سوم توالی پروتئینی

دستورالعمل شرکت فرمنتاز ،جهت اطمینان از وجود قطعه صورت

 ABRaAبا استفاده از برنامه  I-TASSERتعیین شد .همچنین

Seqlab

توالی اسیدآمینه بهدست آمده بهمنظور یافتن توالیهای پروتئینی

همسانهسازی شد .واکنش الحاق با استفاده از آنزیم (

گرفت .توالییابی  DNAپالسمید نوترکیب توسط شرکت
آلمان انجام گرفت.

مشابه در بانکهای اطالعاتی با استفاده از الگوریتم  BLASTدر

پس از تایید توالی کد کننده  ،ABRaAبرای ساخت سازه جهت

مرکز ملی اطالعات بیوتکنولوژی ( )NCBIمورد جستجو قرار

تولید پروتئین مورد نظر در باکتری ،قطعه مورد نظر با برش

گرفت و تعدادی توالی از منابع مﺨتلف که بیشترین شباهت

 BamHI/XhoIدر ناقل بیانی ( pET28a+ )pETABRaAقرار

(باالتر از  13درصد) را با توالی پروتئینی مورد نظر داشتند،

(Bl21 )DE3

انتﺨاب شدند .همردیفی چندگانه توالی پروتئینی  ABRaAبا

مطابق دستورالعمل ( )Sambrook and Russell 2001صورت

استفاده از نرمافزار  Clustal Omegaانجام شد .بررسی وجود

گرفت .تک کلونها از سویه ( Bl21 )DE3حاوی سازه مورد نظر

سیگنال پپتید ،با کمک برنامه  SignalP 4.1انجام شد.

گرفت .سپس انتقال  pETABRaAبه میزبان بیانی

بهصورت کشت شبانه در محیط کشت  LBحاوی کانامایسین در
دمای  09درجه سانتیگراد قرار گرفتند .روز بعد کشت شبانه با
محیط تازه به نسبت 1:23رقیق شد و پس از رسیدن به

OD600

 3/0تا  ،3/1به محیط کشت باکتری  IPTG1با غلظت 3/
میلیموالر اضافه شد .نمونهها در دمای 09درجه سانتیگراد قرار
گرفتند و پس از  1ساعت نمونهبرداری انجام گرفت .پس از القای
بیان ،پروتئینهای حاصل بر روی  SDS-PAGEتفکیک شدند
( .)Sambrook and Russell 2001باکتریها در شرایط 333×g
به مدت  9دقیقه رسوب داده شدند .استﺨراج پروتئین کل از
باکتری با استفاده از دستگاه فراصوت با امواج صوتی( 73 wسه
Isopropyl B-D-thiogalactopyranoside
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نتایج و بحث
طبق نتیجه حاصل از واکنش زنجیرهای پلیمراز که به صورت
شیب دمایی  11تا  1درجه سانتیگراد ،و با آنزیم

Taq DNA

پلیمراز انجام شد ،قطعه  ABRaAدر دمای  1درجه سانتیگراد
تکثیر شد (شکل -2الف) .بهمنظور تکثیر با آنزیم  Pfuپلیمراز
دمای  1درجه سانتیگراد بهعنوان دمای تکثیر انتﺨاب شد .قطعه
مورد استفاده  ABRaAبرای همسانهسازی در تی وکتور

pTG19

در حضور آنزیم  Pfuپلیمراز تکثیر شد (شکل -2ب).
کلونهای رشد کرده بر روی محیط انتﺨابی از طریق کلونی

PCR

با پرایمرهای اختصاصی ،هضم آنزیمی و در نهایت با توالییابی

همسانهسازی و بيان توالی کد کننده  ABRaAدر...

هوشنگ علیزاده و همکاران

مورد تایید قرار گرفتند (شکل .)0نتیجه حاصل از توالییابی

همچنین در توالی اسید آمینه این پروتئین یک اسید آمینه سیستئین

 ABRaAو بررسی همردیفی آن نشان داد که قطعه همسانهسازی

و سیزده اسید آمینه آسپاراژین وجود دارد که در فرآیند ان-

شده ،ژن کدکننده زنجیره  Aابرین است (شکل ) .بنابراین توالی

گلیکوزیالسیون نقش دارند .همچنین مشﺨص شد که این پروتئین

 DNAژنومی کد کننده  ABRaAبا شماره دسترسی

MF573784

فاقد پپتید نشانه است ،چون برای وجود پپتید نشانه باید نمرهی

D

برای اولین بار در پایگاه توالی نوکلئوتیدی  NCBI GenBankثبت

از  3/ 1بیشتر باشد که برای پروتئین فوق عدد  3/377ثبت شد

شد .طول این توالی 910 bpبوده و یک پروتئین با  211اسید آمینه

که بر عدم حضور پپتید نشانه داللت دارد (

را کد مینماید .بررسی خصوصیات بیوشیمیایی پروتئین بهدست

.)2004

Bendtsen et al.

آمده نشان داد که وزن مولکولی محاسبه شده و نقطه آیزوالکتریک
پیشبینی شده توالی پروتئینی ژن  ABRaAبا فرمول مولکولی
 C1233H1948N356O387S4بهترتیب برابر  2 /39کیلو دالتون و

1/

است .همﭽنین شاخص ناپایداری این پروتئین در لوله آزمایش
 1/ 0بود که نشان دهندهی ناپایداری این پروتئین است .ضریب
آلیفاتیک پروتئین که بیانگر حجم اشغال شده توسط زنجیره جانبی
اسیدآمینه های  Leu ،Val ،Alaو  Ileمی باشد 9/ 1 ،تعیین شد
که نشاندهنده مقاومت حرارتی باالی این پروتئین است (

Ikai

 .)1980شاخص آبگریزی 1محاسبه شده نشان داد که توالی
پروتئینی کد شده توسط  ABRaAبهمیزان زیادی آب دوست بوده
و از مجموع کل اسیدهای آمینه 27 ،اسید آمینه دارای بار منفی
( )Asp+Gluو  21اسید آمینه با بار مثبت ( )Arg+Lysبودند.
شکل  -بررسی همردیفی توالی نوکلئوتیدی ژن  ABRaAبا توالی نوکلئوتیدی
 cDNAکدکننده زنجیره  Aابرین با شماره دسترسی

X76720

شکل  -0تائید حضور قطعه  ABRaAدر تی وکتور و نمایش بر روی ژل آگارز
یک درصد .الف) شمارههای  2و  0مربوط به کلونی  PCRبرای قطعه

ABRaA

و شماره  1شاهد منفی (بدون الگو) میباشد .ب) شماره  1هضم آنزیمی

شکل  -1تائید حضور قطعه  ABRaAدر ناقل  pET28a+و نمایش بر روی ژل

تیوکتور حاوی قطعه  ABRaAبهطول  910جفتباز با آنزیمهای

آگارز  1/1درصد .الف) شمارههای  0 ،2و

 .BamHI/XhoIجهت انتقال قطعات به ناقل  pET28a+و شماره  2پالسمید

پالسمیدهای  pETABRaAحاوی قطعه  ABRaAو شماره  1شاهد منفی (بدون

100 bpPlus DNA Ladder

الگو) میباشد .ب) شماره  1و  2هضم آنزیمی  pETABRaAبا آنزیمهای

برش نﺨورده حاوی قطعه  L .ABRaAنشانگر (

مربوط به کلونی

PCR

 .BamHI/XhoIشماره  0پالسمید برش نﺨورده حاوی قطعه  L .ABRaAنشانگر

.)Sinaclon

).(100bp DNA ladder Sinaclon

Hydropathy

1
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پروتئینهای القا شده در سویه ( Bl21 )DE3بر روی

SDS-

 PAGEده درصد تفکیک شدند (شکل ) .مطابق انتظار پروتئین
موردنظر با وزن  2 /39 kDaبیان شد .با توجه به شکل پروتئین
نوترکیب حاصل بهصورت محلول و همﭽنین پروتئین بادی
بهدست آمد .طبق پیش بینی برنامه  ProtScaleو بر اساس آب
دوستبودن پروتئین ،انتظار میرود که پروتئین بهصورت محلول
شکل  -نتیجه بیان و خالص سازی  ABRaAاز القای باکتری

)BL21 (DE3

حاوی سازه  pETABRaAو تفکیک بر روی ژل اکریالمید  13درصد .الف)
شماره  1پروتئین نمونه شاهد (پروتئین باکتری بدون سازه) ،شماره  2نمونه
پروتئین کل واسرشته و نمونه  0نمونه پروتئین کل محلول استﺨراج شده با
فراصوت .ب) شمارههای 1و  2نمونههای پروتئین خالص شده  ABRaAبا
استفاده از روش کروماتوگرافی جذبی  Ni-NTAآگارز ،شماره  0پروتئین کل
طبیعی استﺨراج شده با استفاده از فراصوت M .نشانگر (

Prestained Protein

.)marker Sinaclone

تولید شود .اما بﺨش زیادی از پروتئین بهصورت پروتئین بادی
مشاهده شد که در غلظت باالی پروتئین در  E.coliامری طبیعی
میباشد ( .)Wilkinson and Harrison 1991پروتئین نوترکیب
خالص شده با ستون نیکل به روش بردفورد تعیین غلظت شد

( .)Bradford 1976بیان پروتئین مورد نظر به کمک روش لکه-
گذاری وسترن با به کار گیری آنتیبادی هیستیدین و همچنین
آنتیبادی اختصاصی مورد تائید قرار گرفت (

Sambrook and

( )Russell 2001شکل -9ب) .نتیجه موفقیتآمیز وسترن نشان
میدهد که میانکنش اختصاصی بین پروتئین نوترکیب و آنتیبادی
اختصاصی صورت گرفته است (شکل  -9ج).
بررسی توالی آمینواسیدی نشان داد که توالی کدکننده

ABRaA

مانند توالی پروتئینی ژن ( Abrin-a A chainشماره دسترسی
 )1ABR_Aدارای یک اسیدآمینه  Cysدر موقعیت حفظ شده
 Cys247است این آسیدمینه نقشی کلیدی در ایجاد پیوند
دیسولفیدی بین زنجیره  Aو زنجیره  Bابرین دارد

(et al. 1995

 ،)Tahirovهمچنین توالی پروتئینی کد شده توسط

ABRaA

دارای یک جایگاه فعال با  1اسیدآمینه ثابت ،Tyr113 ،Tyr74
pETABRaA

 Try198 ،Arg167 ،Glu164و  1اسیدآمینه در موقیعیتهای حفظ

و آزمون وسترن بالت برای تایید پروتئین مورد نظر .الف) نتیجه وسترن بالت

شده  Glu195 ،Gln160 ،Arg124 ،Asn72و  Asn196است.

با آنتیبادی آنتی هیستیدینتگ .ب) شماره  1نتیجه وسترن بالت با آنتیبادی

بررسیها نشان میدهند که  1اسیدآمینه ثابت ،Tyr113 ،Tyr74

M

 Arg167 ،Glu164و  Try198در جایگاه فعال زنجیره  Aابرین،

شکل  -9نتیجه بیان  ABRaAاز القای باکتری  BL21حاوی سازه

آنتی اختصاصی  ،ABRaAشماره  2پروتئین شاهد (باکتری بدون سازه).
نشانگر (.)Prestained Protein marker Sinaclone

در همه RIPها حالت حفاظتشده دارند (

بهمنظور بررسی بیان پروتئین مورد نظر ،قطعهی  ABRaAدر
ناقل  )pETABRaA( pET28a+الحاق شد ،با انجام کلونی

PCR

و هضم آنزیمی ناقل  pETABRaAبا دو آنزیم ،BamHI/XhoI
حضور قطعه تایید شد (شکل.)1

;Kimura et al. 1993

 .)Mlsna et al. 1993همچنین گزارش شدهاست که  Glu164و
 Arg167این پروتئین مستقیما در فعالیت کاتالیزوری هیدرولیز
کردن پیوند ان – سی گلیکوزیداسیون نقش دارند

(et al. 1995

 )Tahirovبررسیها نشان میدهند که دو اسیدآمینه  Glu164و
 Arg167در ابرین و ریسین ،نقش کلیدی در ممانعت از بیوسنتز
پروتئین ایفا میکنند ( .)Hung et al. 1994پیشبینی موقعیت
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درونسلولی این پروتئین نیز نشان داد محل فعالیت آن مشابه سایر

نتایج بررسی توالی پروتئینی کد شده توسط  ABRaAبا تعدادی

زنجیرههای  Aموجود در ساختار RIPهای نوع  ،IIستوپالسم

از توالیهای پروتئینی زنجیره  Aنشان داد که باالترین تشابه را با

میباشد

(.)Pascal et al. 2001

ژن  Abrin-a A chainبه میزان

درصد یکسانی دارد (شکل

نتایج حاصل از  BLASTpتوالی پروتئینی کد شده توسط

 .)7با بررسی تشابه ساختار دوم زنجیره  Aابرین کد شده توسط

 ABRaAبا توالیهای پروتئینی مشابه موجود در پایگاه اطالعاتی

توالی  ABRaAمشﺨص شد که این پروتئین دارای  7اسیدآمینه

 ،NCBIجهت بررسی همردیفسازی چندگانه در جدول  1آمده

اسیدآمینه در پیچ 2/07( β

در مارپیچ  0 /21( αدرصد)،

درصد) و  7آمینو اسید در مارپیچ تصادفی (  07/3درصد) است

است.

(شکل .)13

شکل  -7همردیفسازی چندگانه توالی پروتئینی کد شده توسط  ABRaAبا توالیهای پروتئینی مشابه با میزان شباهت باالتر از  13درصد (ذکر شده در جدول )1-با
استفاده از نرمافزار .ClustalX
جدول  -1مشﺨصات توالیهای پروتئینی مورد استفاده برای تهیه همردیفی چندگانه بههمراه شماره دسترسی موجود در پایگاه اطالعات توالی
(NCBI)www.ncbi.nlm.nih.gov
ردیف

نام علمی گیاه

میزان E-value

1

Abrus precatorius

4e-158

%

2

Abrus precatorius

2e-125

% 7

0

Abrus precatorius

2e-125

% 7

Abrus precatorius

5e-68

%13

میزان شباهت

نام ژن

شماره دسترسی

Abrin-a A chain

1ABR_A

Chain A, Agglutinin

2ZR1_A

)Chain A, Agglutinin(Apa-I

2Q3N_A

Chain A, Crystal Structure Of
Natural Cinnamomin

2VLC_A

شکل  -13ساختار دوم توالی پروتئینی کد شده توسط ژن  ABRaAبا استفاده از برنامه  SOPMAو مقایسه آن با توالیهای پپتیدی مشابه .مارپیچهای  ،αصفحات ،β
پیچهای  βو مارپیچهای تصادفی بهترتیب با خطوط آبی ،قرمز ،سبز و بنفش نشان داده شدهاند.
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این نتایج با ساختار دوم توالی پپتیدی سایر ژنها نشان داد که
پروتئین ( Abrin-a A chainبا شماره دسترسی  (1ABR_Aدارای
β

 7اسیدآمینه در مارپیچ  07/3 ( αدرصد) ،آمینو اسید در پیچ
( 2/07درصد) و  130آمینو اسید در مارپیچ تصادفی ( 1/3
درصد) ،پروتئین  Chain Aگلوتنین (با شماره

دسترسی(2ZR1_A

دارای  7اسیدآمینه در مارپیچ  07/12( αدرصد) 9 ،اسیدآمینه در
پیچ  0/ 2( βدرصد) و  131اسیدآمینه در مارپیچ تصادفی (3/90

شکل -11

درصد) و پروتئین  a-chainگیاه ( Natural Cinnamominبا

مدلهای

شماره دسترسی  (2VLC_Aنیز دارای  7اسیدآمینه در مارپیچ

α

( 09/7درصد) 1 ،اسیدآمینه در پیچ  2/32( βدرصد) و 13
اسیدآمینه در مارپیچ تصادفی (  1/7درصد) ،دارای باالترین
تشابه بودند.
پیشبینی ساختار سه بعدی پروتئین توالی پروتئینی کد شده توسط
 ABRaAنشان داد که ساختار سهبعدی این پروتئین مشابه با
ساختار سه بعدی پروتئین  abrin a a-chainشناسایی شده توسط
( )Tahirov et al. 1995میباشد .این پروتئین  abrin a a-chainاز
سه دمین تشکیل شدهاست که دمین  1شامل اسیدآمینههای  1تا
 137بوده و از صفحه  βو  2مارپیچ  αتشکیل شدهاست ،دومین
 2نیز شامل اسیدآمینههای  113تا  179بوده و از  1مارپیچ

α

تشکیل شدهاست ،بررسیها نشان میدهند توالی اسیدآمینهای
دمین  2در زنجیره  Aابرین و ریسین بهشدت حفاظت شدهاست
که توالی این دمین با توالی دمین  2کد شده توسط  ABRaAکامال
مطابقت داشت ( .)Tahirov et al. 1995دومین سوم که شامل
اسیدآمینههای  17تا  211میشود و از  2صفحه  2 ،βمارپیچ α
و یک مارپیچ تصادفی تشکیل شدهاست (شکل.)11

سه بعدی توالی پروتئینی کد شده توسط توالی  ABRaAبا استفاده از برنامه

I-

.TASSER

نتیجهگیری کلی
در این بررسی توالی  DNAکدکننده زنجیره  Aابرین جداسازی و
پس از تایید توالییابی و بررسی خصوصیات ساختاری و
بیوشیمیایی با استفاده از نرمافزارهای مﺨتلف و تایید نهایی با
استفاده از آنتی بادی اختصاصی ،این توالی برای اولین بار در
پایگاه اطالعاتی  NCBIثبت شد .در این پروتئین شباهت باالیی
در ساختار دوم با پروتئینهای بازدارنده ریبوزومی نوع  IIمشاهده
شد ،این پروتئین مشابه با ریسین و سایر پروتئینهای بازدارنده
ریبوزومی نوع  IIدارای  1اسیدآمینه ثابت در جایگاه فعال و 1
اسیدآمینه در موقیعیتهای حفاظت شده بود.
یکی از کاربردهای پروتئین سمی ابرین ،استفاده هدفمند از این
پروتئین در درمان سلولهای سرطانی میباشد که بهمنظور دریافت
اختصاصی سم توسط سلولهای سرطانی ،نیاز به استفاده از
توالیهای اختصاصی یا بﺨشهای برای هدفمندی و ارسال سم
به دورن سلول میباشد (.)Fuchs et al. 2012
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