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ارزیابی بیان ژن فاکتور سلولهای بنیادی ( )SCFبا کمک وکتور pBudCE4.1
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چکیده
زمینه و هدف :فاکتور سلول بنیادی ( )SCFیک سایتوکاین خونی است که می تواند از طریق تأثیر بر روی سلولهای مولد خونساز در تمایز سلولهای
پیشساز خونی ،بقاء ،تکثیر و تمایز ماست سل ها و همچنین افزایش تکثیر و تهاجم سلولهای توموری بااهمیت باشد و نقش درمانی آن در بهبود
بیماریهایی نظیر آلزایمر و سکته های قلبی در حال بررسی و تحقیق است .هدف از این تحقیق کلونسازی ژن  SCFبهوسیله حامل بیانی  pBudCE4.1با

بهینهسازی کدون در سلولهای تخمدان همستر چینی ( )CHOبود.
مواد و روشها :در این مطالعه تجربی توالی  SCFبعد از بهینهسازی کدون برای سلولهای  CHOو تغییر دادن محتوی  G+Cبه میزان بهینه بهصورت

نتایج :حامل بیانی نوترکیب  pBudCE4.1/SCFساخته شد و با تکنیک  ، PCRهضم آنزیمی و تعیین توالی مورد تائید قرار گرفت .نتایج  RT qPCRنشان
داد که ژن  SCFپس از بهینهسازی کدون در سلولهای  CHOمیتواند بیان شود.
نتیجهگیری :نتایج نشان داد که بهخوبی میتوان نسبت به همسانهسازی ژن  SCFاز طریق حامل بیانی  pBudCE4.1اقدام کرد و این حامل بیانی میتواند
یک حامل مناسب برای بیان ژن  SCFدر سلولهای  CHOباشد.
کلمات کلیدی :بهینهسازی کدون ،فاکتور سلول بنیادی ( ،)SCFسلولهای تخمدان همستر چینی ( )CHOکلونینگ
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فاکتور سلولهای بنیادی ( )Stem Cell Factor, SCFکه
بهعنوان فاکتور  )Steel Factor, SLF( steelو لیگاند رسپتور c-
 kitنیز شناخته میشود ،یک سایتوکاین خونی است که بااتصال
به رسپتورهای  c-Kitیک سری اثرات بیولوژیکی به راه
میاندازد SCF .به دو فرم محلول و متصل به غشاء وجود دارد
که توسط سلولهای فیبروبالست و سلولهای اندوتلیال در
سراسر بدن بیان میشود و در ترویج تکثیر ،مهاجرت ،بقاء و
تمایز سلولهای خونساز اولیه ،مالنوسیت و سلولهای زایا
دخالت دارد ( .)1ژن آن در موش بر روی کروموزوم  10و در

انسان بر روی کروموزوم  12قرار دارد SCF .در انسان ،موش و
رت توسط  9اگزون کد میشود .جهشهایی در ناحیهی لوکوس
 SLیا لوکوس  Wکه  SCFو  c-Kitرا به ترتیب کد میکنند
شناسایی شده است ( .)3-1فرم  SCFمتصل به غشاء شامل
دمینهای خارج سلولی ،دمین گذرنده از غشاء و ناحیهی
درونسلولی است که دمین خارج سلولی بهسرعت میشکند و
 SCFمحلول  165آمینواسیدی را به وجود میآورد .نسخهی
کوتاهتر فاقد اگزون  6بهصورت متصل به غشاء میماند .هر دو
 SCFمحلول و متصل به غشاء به  c-Kitمتصل میشود و
فعالیت تایروزین کینازی آنها را فعال میکنند اما تفاوتهای
کمی و کیفی در نحوهی سیگنال دهی دارند .پروتئازهایی که
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سنتتیک ساخته شد و در وکتور بیانی  pBudCE4.1ساب کلون شد .سپس ژن  SCFبه همراه پالسمید موردنظر به درون سلولهای  CHO-K1ترانسفکت
شد و با استفاده از  RT qPCRمیزان بیان ارزیابی گردید.

احسان حیدری سورشجانی و همکاران

(Hematopoietic Stem and Progenitor cells, HSCS/
) HPCsسلولهای مغز استخوانی هستند که سلولهای خونی را
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مواد و روشها
کلون نمودن توالی کدکننده  SCFدر حامل بیانی
توالی ژن کد کننده پروتئین  SCFبر اساس ژن ثبتشده در
بانک ژن ( )M59964.1به دست آمد و پس از بهینهسازی
کدون از طریق سرورهای  Genscriptو  IDTبرای میزبان
 Cricetulus greseusبهصورت پالسمید  pGHn/SCFاز شرکت
 Generayبهواسطه گری شرکت ندای فن خریداری شد و در
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تولید میکنند .بقاء ،تکثیر و تمایز  HSCS/ HPCsتوسط
فاکتورهای رشد خونساز کنترل میشود.
 SCFو عامل محرک کلنیهای گرانولوسیت
) (Granulocyte-colony stimulating factor, G- CSFاعضای
ضروری از خانوادهی فاکتور رشد خونساز است .نشان داده شده
است که  SCFو  G-CSFبهشدت در تنظیم تکثیر ،تمایز و
تحرک  HSC/ HPCدرگیر هستند ( .)6عالوه بر اثرات  SCFو
 G-CSFبر روی سیستم خونساز ،مطالعات نشان میدهد که
 SCFو  G-CSFنیز ممکن است در سیستم عصبی مرکزی
نقش ایفا کنند .بسیاری از مطالعات اخیر مشخص کرده که
تجویز هریک از فاکتورهای  SCFو  G-CSFبهتنهایی در
سکتهی مغزی ایسکمیک اثرات سودمند دارد (.)7
باوجوداینکه جهشهای مترادف پیامدهای قابلتوجهی برای
فرآیندهای سلولی در تمام گونهها دارد ،درنتیجه درک درستی
از تمایل کدونی ( )Codon-usageنقش محوری در تکامل

مولکولی و بیوتکنولوژی دارد و منجر به کشف الگوهای جدیدی
در مورد سنتز پروتئین شده است .هنگامیکه در پدیده
دژنراسیون طبیعی کد ژنتیکی کشف شد دانشمندان از درستی
نقش جهشهای مترادف متعجب و متحیر بودند ( .)8مرکز
زیستشناسی مولکولی  dogmaنشان میدهد که جهش
مترادف (جهشهایی که کدهای آمینواسید را تغییر نمیدهد)
هیچ تأثیری بر روی توالی پروتئین و بنابراین هیچ تأثیری بر
عملکرد سلولی ،تناسباندام ارگانیسمی یا تکامل ندارد.
بااینحال ،در بیشتر توالی ژنوم ،کدونهای مترادف در فرکانس
باال استفاده میشود ،این پدیده تمایل کدونی نامیده میشود و
در حال حاضر بهعنوان شکل دادن به بیان ژن و عملکرد سلولی
از طریق اثرات آن بر فرآیندهای متنوع ،اعم از پردازش RNA
برای ترجمه پروتئین و تاخوردگی پروتئین که بسیار مهم
هستند ،شناخته میشوند .بهطور طبیعی وجود تمایل کدونی
فراگیر است و در بسیاری از گونهها بسیار قوی است .جهشهای
مترادف در تنظیمات کاربردی مهم هستند و همچنین استفاده
از کدونهای خاص میتواند بیان ژن را بیش از هزار برابر
افزایش دهد .قویترین عامل تعیینکننده تمایل کدونی در
سراسر گونهها محتوای  GCژنومی است .درواقع ،تفاوت در
کدون بین گونههای باکتریایی میتوان با دقت از محتوای
نوکلئوتید در مناطق غیرکدینگ پیشبینی کرد .برخالف انتظار
اولیه محتوی  GCاز ژنوم باکتریایی یا ژن کد کنندهی پروتئین
با دمای رشد بهینه ارتباطی ندارد (اگرچه جالبتوجه است،
RNAهای ساختاری چنین همبستگی را دارند) ( .)9با توجه به
نیاز کشور ما به پروتئین نوترکیب  SCFو اهمیت و کاربرد این
پروتئین در مطالعات تحقیقاتی و جنبههای دارویی آن ،این
پژوهش باهدف معرفی کردن بهینهسازی کدون برای تولید
 SCFبا استفاده از حامل بیانی  pBudCE4.1در سلولهای
 CHOطراحی شد.
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مسئول برش  SCFمتصل به غشاء است شامل متالوپروتئاز 9-
ماتریکس ( )2( Chymase-1 ،)Matrix metalloprotease-9و
همچنین برخی از اعضای خانوادهی پروتئینهای غیر جامعیت
دهنده (دیس اینتگرین) و متالوپروتئیناز ( A Disintegrin and
 )Metalloproteinase, ADAMازجمله  ADAM 17و ADAM
 33است ( .)3جالبتوجه است که  ADAM 19بهعنوان یک
تنظیمکنندهی منفی برای آزادسازی  SCFعمل میکند (.)1
 SCFمحلول بهصورت ساختارهای همودایمر وجود دارند که دو
تا از این مونومرها بهصورت سربهسر با یکدیگر واکنش داده و
کمی پیچخورده و دایمری بلند را تشکیل میدهد .دایمر شدن
 SCFیک فرآیند دینامیکی است که نقش مهمی در دایمر
شدن و فعالیت  c-Kitبازی میکند .توالی آمینواسیدی شکل
حالل  SCFدارای وزن تقریبی  18/500تا  40/000کیلو
دالتون دارد .نتیجه بیان  SCFانسانی در سلولهای تخمدان
هامستر ( )CHOتولید پروتئینی با وزن مولکولی  28/00تا
 40/000کیلودالتونی است که نشان میدهد سنگینتر و
گلیکوزیالسیونهای آن بهصورت هتروژنی است که تقریباً 30
درصد وزن آن را کربوهیدراتها تشکیل میدهد ( .)4این
کربوهیدراتها دارای اتصاالت -Nگلیکوزیلی و -Oگلیکوزیلی
است که هردوی آنها با سیالیک اسید اتصال یافتهاند (.)5
سلولهای بنیادی خونساز یا سلولهای پیشساز خونساز
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ابتدای ' 3ژن ،جایگاه شناسایی آنزیم  Sal Iو در انتهای ' 5آن
جایگاه شناسایی  BamH Iتعبیه شده بود .وکتور بیانی
 pBudCE4.1جهت کلون نمودن توالی کد کننده  SCFمورد
استفاده قرار گرفت .این پالسمید حاوی ژن مقاومت به زئوسین
است .پالسمید  pGHn/SCFبعد از ترانسفورم و تکثیر شدن در
باکتری  E.Coliمستعد از نوع شیمیایی به نام One shot
) Top10 (Invitrogen, Carlsbad, CAبر روی محیط کشت
حاوی آمپیسیلین غربالگری شد و پس از استخراج پالسمید
از طریق کیت استخراج پالسمید Nano-Plus Plasmid Mini
) ،Extraction Kit (Bioneer, Koreوکتورهای نوترکیب حاوی
 SCFبا برش توسط آنزیمهای  BamH Iو Fermentas, ( Sal I
 )Germanyدر شرایط اختصاصی و همچنین  PCRبا
پرایمرهای طراحی شده ( M13جدول  )1جداسازی و انتخاب
شدند .وکتورهای نوترکیب انتخاب شده با آنزیمهای اختصاصی

ارزیابی بیان ژن فاکتور سلولهای بنیادی ( )SCFبا کمک وکتور pBudCE4.1

) (Bioneer, Koreاستخراج و جهت تعیین توالی به شرکت
تکاپوزیست ارسال گردید.
کشت سلولی و ترانسفکت کردن حامل نوترکیب
 pBudCE4.1/SCFبه سلولهای  CHOو تولید رده
سلولی پایدار
سلولهای CHO-K1بعد از دفریز شدن در کف یک
فالسک بین  2-3ویال  3004توزیع شد .مرحله تکثیر پس از
کنترل سلولها از جهت مورفولوژی ،تعداد و عدم آلودگی
سلولها مرحله پاساژ دادن در فالسک  T-75انجام گردید .بعد
از شمارش سلولی حدود  6/25 ×105سلول  CHO-K1به
فالسک  6 wellپوشیده شده از ژالتین منتقل شدند و بعد از
گذشت یک روز ،ترانسفکت با استفاده از لیپوفکتامین LTX
( )Invitrogen, Carlsbad, CAطبق دستورالعمل مربوطه با
حامل نوترکیب  pBudCE4.1/SCFانجام شد .برای تولید

جدول  -1پرایمرهای استفاده شده در این مطالعه
اتصال)(ºC

پرایمر ریورس (معکوس)
)׳–3׳(5

119

47

AACTCTTCGGGTGTGAAC

ATCGACAAGCTGGTGAAC

121

58

CTCAGGAGGAGCAATGATCTTGAT

CGTGACATTAAGGAGAAGCTGTGC

795

63

GAGCGGATAACAATTTCACACAGG

GCCAGGGTTTTCCCAGTCACG A

’PolAsv40-R: 5’-TCAAGCCTCAGACAGTGGTTC-3

غربالگری شدند و چند کلنی بهصورت خالص تکثیر و پالسیمد
آنها توسط کیت Nano-Plus Plasmid Mini Extraction kit
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GAPDH

M13

ردههای سلولی پایدار پس از گذشت  48ساعت بعد از مرحله
ترانسفکت کردن ،سلولهای ترانسفکت شده با آنتیبیوتیک
زئوسین به مدت  1ماه با غلظت  60µg/mlتیمار شدند تا اینکه
کلونیهای مقاوم ظاهر شدند.
آنالیز  RT-qPCRو RT-PCR

از فالسک مفروش به سلولهای غربالگری شده ،سلولها با
تیمار بهوسیلهی تریپسین جدا شده و مجموع  RNAبا استفاده
از محلول ترایزول ( )Invitrogen, Carlsbad, CAدر سه گروه
سلولی (سلولهای ترانسفکت شده با وکتور ،pBudCE4.1
سلولهای ترانسفکت شده با وکتور نوترکیب
 pBudCE4.1/SCFو سلولهای  )CHOجدا شد .کیفیت
RNAهای استخراج شده با ژل  1درصد بررسی و میزان جذب
نوری آنها با دستگاه نانو دراپ (ترمو آمریکا) اندازهگیری
گردید .جهت حذف آلودگی به  DNAژنومی با آنزیم DNase I
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تیمار گردید .جایگاه برش هر دو آنزیم در پاییندست پروموتر
سایتومگالوویروس ( )CMVوکتور بیانی  pBudCE4.1است به
گونه که قطعه الحاق شونده بعد از پروموتر  CMVقرار میگیرد.
ژن  SCFانسانی توسط QIAquick Gel Extraction Kit
) (Bioneer, Koreخالصسازی شد و در مرحله بعدی واکنش
الحاق بین وکتور  pBudCE4.1و ژن حاصل از هضم آنزیمی با
استفاده از ) DNA Ligation Kit (Takara Kyoto, Japanانجام
شد .محصول واکنش کلونیگ در باکتری  E.Coliمستعد
ترانسفورم گردید ،کلونیهای صحیح بر روی پلیت LB-Agar
حاوی آنتیبیوتیک زئوسین انتخاب گردیدند .سپس کلنیهای
صحیح با فرآیند کلنی  PCRتوسط پرایمرهای ׳5ʹ-
 CMV-F: CGCAAATGGGCGGTAGGC GTG-3و

SCF
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اندازه محصول
)(bp

دمای

پرایمر فوروارد (مستقیم)
)׳–3׳(5

ژن

احسان حیدری سورشجانی و همکاران

از روش  One T-testو با استفاده از نرمافزار  SPSSانجام شد.
این آنالیزها در سطح معنیداری  P<0.05صورت گرفت.

نتایج
طراحی و بهینهسازی سازه
بهینهسازی در دو بخش قابل بررسی بود که در برگیرندهی
تنظیم تمایل کدونی و افزایش محتوای سیتوزین و گوانین
میشد .افزایش شاخص )Codon adaptation index( CAI
نشاندهندهی افزایش کدونهای مورداستفاده برای بیان این ژن
در سلول  CHOاست .پراکندگی درصد کاربرد کدونهای
مورداستفاده ( )Frequency of optimal Codonبعد از بهینه
شدن به کمترین حد ممکن کاهشیافته و تغییرات با انتخاب
کدونهایی بوده است که در مسیر متابولیسم سلول CHO
بیشترین کاربرد را داشتهاند .انتخاب و تغییر کدون مناسب به
نحوی بوده که محتوای سیتوزین+گوانین از  38/53درصد به
 46/90درصد افزایش یافته است.
پس از سنتز مصنوعی ژن ،تکثیر وکتور نوترکیب
 pGHn/SCFبعد از ترانسفکشن در محیط حاوی آنتیبیوتیک

] [ Downloaded from journal.fums.ac.ir on 2023-01-07

(فرمنتاز ،لیتوانی ،شماره راهنما)  EN0521به مدت  30دقیقه
در  37درجه سانتیگراد تیمار و از آن برای سنتز cDNA
استفاده گردید .برای سنتز  cDNAاز کیت و پرایمرهای
تصادفی شش نوکلئوتیدی Fermentas, ( Random Hexamer
 )Germanyاستفاده شد و سنتز  cDNAطبق دستورالعمل
کیت فوق صورت گرفت.
پسازآن واکنش  RT-PCRبا  5میکرولیتر از  cDNAسنتز
شده 10 ،پیکومول پرایمرهای اختصاصی  GAPDHو SCF
(جدول  )1و  1/25میکرولیتر آنزیم ( SmarTaqسیناژن ،ایران)
در بین سه رده گروه سلولی باال انجام شد .همچنین بهمنظور
بررسی بیان ژن ( RT-qPCR ،SCFسایبرگرین ،تاکارا ،استو
ژاپن ،شماره راهنما )RP81WR :با استفاده از دستگاه thermal
( cycler Roto geneکوربت ،کنکورد ،استرالیا) طبق پروتکل با
پرایمرهای اختصاصی طراحی شده  GAPDHو ( SCFجدول
 ) 1در بین سه رده گروه سلولی باال انجام شد .از ژن خانگردان
 GAPDHبرای نورمالیزاسیون سطح بیان ژن  SCFاستفاده شد.
همه اندازهگیری بهطور مستقل سه بار تکرار شد و بیان ژن
نسبی با استفاده از روش  2 -ΔΔCtمحاسبه گردید.
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ب

الف

شکل  -1الف) هضم آنزیمی بر روی وکتور نوترکیب ( pGHnژل ( )1%چاهک اول الگوی دو باندی از وکتور نوترکیب  pGHnبرش نیافته را نشان میدهد،
با اندازه باند  2907 bpو  564 bpمورد انتظار بود که مشاهده گردید) :M ،مارکر  100 bpب) نتایج ژنومیک با پرایمرهای عمومی  M13 forward primerو
 M13 revers primer PCRکلونیهای رشد کرده برای وکتور  pGHnحامل ژن ( SCFژل )1%

آمپیسیلین غربالگری شد و پس از استخراج پالسیمد
نوترکیب تخلیص شده با آنزیم  BamHIو  salIبهصورت برش
دوتایی هضم آنزیمی انجام و تائید گردید و قطعات مورد انتظار
 pGHnبرش یافته و ژن  SCFبه ترتیب با اندازه باند 2907 bp
pGHn

آنالیز آماری
برای محاسبه میانگین و انحراف معیار و تعیین معنیداری
اختالفات بین گروههای موردنظر در نتایج شبیهسازی و تجربی
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چاهک دوم مربوط به نمونههای برش یافته وکتور نوترکیب  pGHnبا آنزیم  BamH Iو  Sal Iاست (اندازه باند  pGHnنوترکیب برش یافته و ژن  SCFبه ترتیب
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و  564 bpمشاهده شد (طول وکتور  pGHnنوترکیب برش
نیافته  3471 bpاست) (شکل -1الف) و همچنین با انجام PCR
کلنیهای نوترکیب جداسازی و انتخاب شدند (شکل -1ب).
بعد از استخراج ژن هدف از وکتور نوترکیب  ،pGHnالحاق
ژن  SCFبه داخل وکتور  pBudCE4.1برش یافته با آنزیم
 BamH Iو  Sal Iانجام شد و وکتور نوترکیب ساختهشده به
سلول مستعد  E.Coli Top10ترانسفورم گردید.

ارزیابی بیان ژن فاکتور سلولهای بنیادی ( )SCFبا کمک وکتور pBudCE4.1

بیان ژن فاکتور  SCFانسانی بر روی ردههای سلولی
حاوی سازه ژنی نوترکیب و فاقد سازه ژنی نوترکیب RT-qPCR
انجام شد .آغازگر طراحی شده برای ژن فاکتور  SCFانسانی،
توانایی سنتز قطعهای به طول  119جفت باز را داشت .وجود
CHO-K1

بررسی حامل نوترکیب  pBudCE4.1کد کننده SCF

استخراج  RNAاز سلولهای  CHO-K1حاوی ژن
نوترکیب
بهمنظور بررسی بیان ژن در سلولهای پایدار ترانسفکت
شده RNA ،از سه رده سلولی گفته شده استخراج شد .کیفیت
 RNAاستخراج شده توسط ژل اگارز  1درصد (شکل -2ب)
بررسی شد و جذب نوری  RNAاستخراج شده در حدود 1033
نانوگرم بر میلیلیتر بود.
 qPCRو RT-PCR

از نمونههای  RNAاستخراج شده cDNA ،ساخته و با
آغازگرهای اختصاصی فاکتور  SCFانسانی و RT- ،GAPDH
 PCRانجام شد و در گروه سلولی که با وکتور نوترکیب
 pBudCE4.1/SCFترانسفکت شده بود باند موردنظر دیده شد
(داده نشان داده نشده است) .بهمنظور بررسی و مقایسه میزان
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شکل  -2الف) نتایج حاصل از هضم آنزیمی بر روی وکتور نوترکیب
 pBudCE4.1برش یافته شده (ژل ( )1%چاهک اول الگوی دو باندی از
وکتور نوترکیب  pBudCE4.1برش نیافته را نشان میدهد ،چاهک دوم
مربوط به نمونهها ی برش یافته وکتور نوترکیب  pBudCE4.1با آنزیم
 BamH Iو  Sal Iاست (اندازه باند  pBudCE4.1نوترکیب برش یافته و ژن
 SCFبه ترتیب با اندازه باند  4600 bpو  564 bpمورد انتظار بود که
مشاهده گردید) :M ،مارکر  100 bpب) الکتروفورز  RNAاستخراج شده
بر روی ژل آگارز .1%

باند در ناحیهی  119در رده سلولی  CHO-K1حاوی ژن
نوترکیب و عدم حضور این باند در رده سلولی  CHO-K1فاقد
ژن  SCFنوترکیب ،نشاندهنده بیان ژن  SCFدر سطح ژن در
رده سلولی  CHO-K1ترانسفکت شده با ژن  SCFانسانی است.
پس از انجام  RT qPCRبهمنظور بررسی بیان ژن  SCFدر
سطح  ،RNAمنحنی ذوب و تکثیر رسم شد .در شکل ( 3الف و
ب) منحنی ذوب مربوط به  SCFو  GAPDHرا نشان میدهد و
وجود تک منحنی نشاندهندهی اختصاصی بودن تکثیر در
هرکدام است .تکثیر  cDNAبرای mRNAی ژن  SCFو
 GAPDHدر هر سه گروه سلولی مورد مطالعه رسم شد و Ct
هرکدام تعیین گردید (شکل  3ج و د) .با انجام آنالیز آماری و
محاسبه بیان ژن نسبی با استفاده از روش  ،2 –ΔΔCtمیزان بیان
 SCFدر سلولهای واجد وکتور  pBudCE4.1نوترکیب حاوی
قطعه کد کننده  SCFنسبت به سلولهای فاقد وکتور و
سلولهای واجد وکتور  pBudCE4.1فاقد ژن  SCFدر شکل
شماره  4به نمایش گذاشته شده است (.)p<0/001
SCF
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بررسی بیان ژن فاکتور  SCFنوترکیب با استفاده از

RT-

الف

ب

] [ Downloaded from journal.fums.ac.ir on 2023-01-07

به دنبال کلونیگ  cDNAکد کننده  SCFدر داخل حامل
بیانی  pBudCE4.1و پس از غربالگری آن روی محیط
آنتیبیوتیک زئوسین ،هضم آنزیمی بر روی وکتور pBudCE4.1
نوترکیب تخلیص شده با آنزیم  BamHIو  salIبهصورت برش
دوتایی انجام شد و قطعات مورد انتظار  pBudCE4.1برش یافته
و ژن  SCFبه ترتیب با اندازه باند  4600 bpو  564 bpبود که
مشاهده گردید (طول وکتور  pBudCE4.1نوترکیب برش نیافته
 5122 bpاست) (شکل -2الف) .همچنین ترادف یابی این
حامل بعد از استخراج پالسمید نشان داد که توالی کد کننده
 SCFدر جایگاه موردنظر و بدون هرگونه جهش ناخواسته وارد
شده است.
بهمنظور بیان  ،SCFرده سلولی  CHO-K1با وکتور
 pBudCE4.1/SCFترانسفکت گردید .پس از یک ماه کشت
سلولی در حضور آنتیبیوتیک زئوسین ،کلونهای پایدار ایجاد
گردید.
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احسان حیدری سورشجانی و همکاران

الف

ب

ج

شکل  -3نمودار منحنی ذوب مربوط به ژن الف)  SCFو ب)  GAPDHج) نمودار تکثیر مربوط به ژن  SCFو د)

Pbud
SCF

GAPDH

سطح بیان SCF

CHO

د

سلولهای که با وکتور نوترکیب  pBudCE4.1/SCFترانسفکت شده بودند).

بحث و نتیجه گیری

journal.fums.ac.ir

228

] [ DOR: 20.1001.1.22285105.2017.7.2.12.3

با توجه به اینکه اکثر موارد پروتئینهای نوترکیب ازنظر
ساختاری ویژگیهای پروتئین طبیعی را دارند تولید
پروتئینهای نوترکیب با توجه به اهمیت بالینی نیاز جامعه
امروز است .از اینرو به کمک تکنولوژی  DNAنوترکیب
میتوان تولید پروتئینهای نوترکیب را به میزان دلخواه افزایش
داد و با اضافه نمودن برچسبهای مثل دنباله هیستیدینی به
پروتئینهای نوترکیب تخلیص و شناسایی آنها نسبت به
پروتئینهای طبیعی راحتتر انجام میشود (.)10
افزایش توانایی تولید مقدار باالی خالص شده پروتئینهای
نوترکیب یک ضرورت برای حمایت از تالشهای عرصه
مهندسی ژنتیک ساختاری است .تولید پروتئین معموالً از طریق
بیان ژن در باکتری ،مخمر و حشرات و اخیراً کشت سلولی
انجام میگیرد .سیستمهایی مبتنی بر بیان پروتئینهای

نوترکیب در باکتری  E.Coliیکی از قدیمیترین و گستردهترین
سیستمهای بیان است که اجازهی تولید ساده ،سریع و
مقرونبهصرفه از پروتئینهای هدف را میدهد .بااینحال
پروتئینهای یوکاریوتی تولید شده در این سیستم اغلب
انحاللپذیر نیستند و درنتیجه تجمع کرده و ساختارهای
بههمپیچیدهی آنها بههمریخته ( )Misfoldingو یا اینکه عدم
تغییرات پس از ترجمهی الزم برای فعالیت کامل بیولوژیکی
دارند ( .)11سیستمهای مبتنی بر بیان در مخمر بهویژه
آنهایی که از  Saccharomyces cerenisiaو Pichia pastoria
استفاده میکند دارای سیستمهای پیشرفته برای تولید محصول
نسبت به سیستمهای باکتریایی هستند که پروتئینهای
پیچیدهتری را میتوانند بیان کنند و توانایی انجام برخی
تغییرات پس از ترجمه را دارند ( .)13 ،12از سیستم سلولی

] [ Downloaded from journal.fums.ac.ir on 2023-01-07

شکل  -5بررسی بیان ژن  :CHO .SCFسلولهای که ترانسفکت نشده بودند :pBud ،سلولهای که با وکتور  pBudCE4.1ترانسفکت شده بودند:SCF ،
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 )Cellsنقش مهمی در حفظ و نگهداری عروق دارند اما اهمیت
بالینی آنها در بیماریهای قلبی عروقی بهطور کامل مشخص
نشده است ،فاکتور رشد اندوتلیال عروقی  ،Aفاکتور جفت و
 SCFسه عامل رشد است که در بهکارگیری سلولهای عروقی
مهم میباشند .بر اساس مطالعات  Wigrenدر سال  2015بر
روی  384بیمار با مشکل عروق کرونری مشخص شد که سطح
 SCFدر این افراد کاهش مییابد ( Al-Azzam .)18و همکاران
با افزایش بیان ژن  SCFدر خوکهای با انفارکتوس میوکارد،
مشاهده کردند که عملکرد قلب بهبود مییابد (.)21
بنابراین با توجه به نقش مهم  SCFدر پروسه التهاب،
رنگزایی ،اسپرماتوژنز ،بیماریهای قلبی عروقی و عصبی تولید
آن با بیان باالتر میتواند نیازهای موجود در این زمینه را مرتفع
سازد .اخیراً با بهینهسازی کدون و انتخاب حامل بیانی مناسب
به دنبال دست یافتن به بیان باالتر از پروتئین نوترکیب
میباشند .ازاینرو این پژوهش باهدف بررسی بیان ژن SCF
همراه با انجام بهینهسازی کدون در سلولهای  CHO-K1انجام
شد .در این تحقیق از حامل بیانی  pBudCE4.1که یک حامل
مناسب با ایجاد ردههای سلولی نوترکیب پایدار در سلولهای
پستانداران است ،استفاده شد .ژن  SCFپس از سنتز مصنوعی
تحت پروموتور سیتومگال ویروس ( )CMVبه گونهی قرار داده
شد که در انتهای آن توالی برچسب  mycو پلی هیستیدین
( ) 6xHisبرای سهولت در تخلیص قرار داده شود .این وکتور
همچنین دارای ژن مقاومت به زئوسین برای شاخص انتخاب در
سلولهای  E.Coliو ایجاد پایدار ردههای سلولی پستانداران
است ( .)22در مطالعهای در سال  2014در ایران توسط
درخشان و همکاران در دانشگاه علوم پزشکی تبریز نشان دادن
که وکتور ) PET- 266 (+برای کلون کردن  SCFمحلول انسانی
در  E. Coliمناسب است گر چه پروتئینهای تولید شد به دلیل
عدم ایجاد دو پیوند دی سولفیدی فاقد فعالیت بیولوژیکی بوند
( .)23در این مطالعه وکتور نوترکیب  pBudCE4.1/SCFدر
الین سلولی  CHO-K1ترانسفکت شد و درنهایت با استفاده از
 RT qPCRبه بررسی سطح بیان mRNAی ژن  SCFپرداخته
شد .آنالیز بهدستآمده با استفاده از نرمافزار  ،SPSSنشان
دهنده افزایش معنیداری در سطح بیان این ژن در سلولهای
 CHO-K1حامل  pBudCE4.1نوترکیب را نشان داد.
هدف از این تحقیق استفاده از حامل بیانی pBudCE4.1
برای بیان ژن  SCFدر سلولهای  CHO-K1با انجام

] [ DOR: 20.1001.1.22285105.2017.7.2.12.3

مبتنی بر  Baculovirusبرای ترانسفورماسیونهای پایدار در
حشراتی نظیر  (S2) Drosophilaو یا  Frugiperdaبرگخوار
) (SF9ردههای سلولی مشتق شدهاند که بهطور گسترده برای
تولید پروتئینهای نوترکیب پیچیده استفاده میشوند.
بااینحال ،سیستم عاملهای مبتنی بر سلول حشره برای
پیادهسازی دستوپا گیر است و بهدرستی نمیتواند
کمپلکسهای -Nگلیکان که حاوی گاالکتوز و یا واحدهای
اسیدسیالیک است را در طی چند سال تکرار کند ( )15 ،14به
این دلیل بیشتر پروتئینهای نوترکیب برای استفاده پزشکی در
ردههای سلولهای پستانداران مانند  CHOو ردههای سلولی
کلیه جنین انسان ( )HEKتولید میشوند .باالی  %70از
پروتئینهای نوترکیب تجاری از سلولهای  CHOبه دست
میآیند که دارای فعالیت بیولوژیکی درمانی مناسبی هستند.
ازجمله این پروتئینهای نوترکیب میتوان به ،Etanercept
 Trastuzumabو  Rituximabاشاره کرد ( .)16بااینحال
سیستمهای مبتنی بر بیان در  CHOبرای تولید پروتئینهای
درمانی خیلی ایدهآل نیست زیرا در جریان -Nگلیکوزیالسیون
از گلیکوپروتئینهای نوترکیب اپی توپهای آلفا -1-گاالکتوز،
-3گاالکتوز را به ناحیهی ترمینالی (انتهایی) اضافه میکند .این
آنتیژنها میتواند مسئول واکنش آلرژیک شود که منجر به
حوادث بالینی نامطلوب مانند آنافیالکسی شود ( SCF .)17یک
فاکتور رشد کد شونده روی کروموزوم انسانی  12q22و
 12q24است SCF .بهطور قابلتوجه بقاء و گسترش  HSCدر
شرایط  In vitroو کمک به خود تجدیدپذیری و حفظ  HSCدر
شرایط  In vivoمیشود ( .)18در سال  ،1992مطالعهای که
توسط  Luو همکاران با کلون کردن ژن  SCFبا وکتور
 PDSVRα1در سلولهای  CHOو باکتری  E. coliانجام دادند
توالی آمینواسیدی  SCFرا شناسایی کردند و همچنین نشان
دادند که  SCFپس از بیان در سلولهای  CHOدچار تغییرات
پس از ترجمهای میشود ( .)19همچنین در سال  1996طبق
مطالعاتی که توسط  Luو همکاران بر روی تشکیل پیوندهای
دی سولفیدی بین دیمرهای  SCFانجام گرفت نشان دادند که
ساختار سهبعدی پروتئین توسط ایجاد دایمرهای غیرکواالنسی
و ارتباطات دی سولفیدی ایجاد میشود که در فعالیت
بیولوژیکی آن نقش دارد ( SCF .)20نقش مهمی در تکثیر و
تمایز ماست سلها ( ،)MCمالنوسیتها و سلولهای زایا دارد
( .)18سلولهای اجدادی عروقی ( Vascular Progenitor

ارزیابی بیان ژن فاکتور سلولهای بنیادی ( )SCFبا کمک وکتور pBudCE4.1
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،سپاس و خود را کلیه کارکنان بخش ژنتیک پژوهشکده رویان
مرکز تحقیقات سلولی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و
مجموع آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد به
دلیل حمایتهای اجرایی و همچنین شرکت رایا زیست پرداز به
.دلیل دادن مشاوره درزمینه بیوانفورماتیک اعالم میدارند

تعارض منافع
.نویسندگان هیچگونه تعارض منافعی را اعالم نکردهاند

احسان حیدری سورشجانی و همکاران

بهینهسازی کدون بود که در پایان نتایج نشان داد که حامل
 به شکل مداوم درSCF  جهت بیانpBudCE4.1 بیانی
. بهخوبی قابل استفاده استCHO-K1 سلولهای

تشکر و قدردانی
این پژوهش بخشی از پایاننامه دوره کارشناسی ارشد
در1333.503941001 مصوب دانشگاه آزاد اسالمی به شماره
 است لذا نویسندگان این مقاله مراتب قدردانی و1394 سال
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Abstract
Background & Objective: Stem cell factor (SCF) is a blood cytokine which can play a significant role in
the differentiation of blood precursor cells, survival, proliferation and differentiation of mast cells, and it
can also increase the proliferation and invasion of tumor cells through affecting hematopoietic cells. Its
therapeutic effect in the treatment of diseases such as Alzheimer's and myocardial infarction is being
investigated. The aim of this study was to clone SCF gene into the pBudCE4.1 expression vector by
codon optimization in Chinese hamster ovary cells (CHO).
Materials & Methods: In this experimental study, SCF sequence was made synthetically after codon
optimization for CHO cells and changing of the contents of G+C and subcloned into the expression
vector pBudCE4.1. Then, SCF gene was transfected into CHO-K1 cells and evaluated using RT-qPCR for
gene expression of the relevant gene.
Results: Recombinant expression vector pBudCE4.1/SCF was constructed and approved by PCR
technique, enzyme digestion and sequencing. RT and PCR results showed that SCF genes can be
expressed in CHO cells after codon optimization.
Conclusion: The results showed that the cloning of SCF gene can be done well through expression
vector pBudCE4.1 and this expression vector can be an appropriate vector for expressing SCF gene into
CHO cells.
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