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مقدمه :ویروسهای پاپیلومای انسانی ( )HPVبا بیش از  100تیپ ،به دو دسته با ریسک پایین و باال تقسیم میشوند
که تیپهای  16و  18بهتنهایی در  %70موارد سرطان گردنه رحم دخیلاند .در حال حاضر ،توسعه پروتئینهای
نوترکیب  HPVبا هدف واکسیناسیون یا درمان مورد توجه دانشمندان میباشد .از این رو ،مطالعه حاضر با هدف ساخت
یک پالسمید نوترکیب عرضهکننده در سطح رمزگذار پروتئین  E6ویروس پاپیلومای انسانی تیپ  18انجام شد.
روشکار :قطعه ژنی رمزگذار پروتئین  E6تیپ  18ویروس پاپیلومای انسانی ( )HPV18با استفاده از  DNAفرد
مبتال به ویروس بهعنوان الگو ،با روش  PCRآشیانهای مورد تکثیر قرار گرفت و پس از برش آنزیمی دوگانه Hind III
و  ،SfiIبه درون پالسمید عرضهکننده در سطح  pINA1317-YLCWP110همسانهسازی شد.
یافتهها :روشهای مولکولی نظیر  PCRو برش آنزیمی دوگانه صحت همسانهسازی پالسمید نوترکیب pINA1317-
 YLCWP110-E6را مورد تأیید قرار داد .همچنین ،نتایج بهدست آمده از تعیین توالی بهروش سنگر و همردیفی با
دادههای موجود در بانک ژن منجر به تأیید نهایی صحت توالی ،ترادف و چارچوب قرار گرفتن قطعه ژنی در جایگاه
مناسب گردید.
نتیجهگیری :نتایج این مطالعه ،همسانهسازی موفق قطعه ژنی رمزگذار پروتئین  E6ویروس  HPV18را در پالسمید
عرضه کننده در سطح  pINA1317-YLCWP110-E6در جایگاه و جهت مناسب مورد تأیید قرار داد .این
پالسمید در صورت بیان در میزبان مخمری  ،Yarrowia lipolyticaقابلیت استفاده بهعنوان واکسن ،مارکر مولکولی
یا جنبه درمانی خواهد داشت.
کلمات کلیدی :پروتئین  E6نوترکیب ،پالسمید عرضهکننده در سطح ،تیپ  ،18ویروس پاپیلومای انسانی،
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مقدمه
1

ویروس پاپیلومای انسانی ( )HPVمتعلق به خانواده
 ،papillomaviridaeدارای اندازه کوچک (52-55
نانومیلیمتر) ،از ویروسهای DNAدار دو رشتهای
حلقوی ،بدون پوشش ،با کپسید  20وجهی 2و با طول
ژنوم تقریباً  8000جفت باز است که سلولهای اپیتلیال
پوست ،مخاط دهان و آنوژنیتال را درگیر میکند (.)1-3
این ویروس یکی از عوامل ایجاد سرطان از راه مقاربت
جنسی بهخصوص در زنان میباشد که تقریباً سهم %5
در سرطانزایی دارد .از جمله سرطانهایی که ویروس
پاپیلومای انسانی عامل ایجاد آن است میتوان به
سرطانهای آلت تناسلی مردانه ،سر و گردن ،واژن ،مقعد
و بهخصوص دهانه رحم که رابطه مستقیمی با ابتالء به
ویروس HPVدارد ،اشاره کرد (.)5 ،4 ،2
سرطان دهانه رحم بهعنوان رایجترین و چهارمین سرطان
شایع بین زنان است که سالمت زنان را تهدید میکند
( .)6-8عفونت مزمن توسط ویروس پاپیلومای انسانی
پرخطر و ادغام ژنوم  HPVدر  DNAکروموزومی
میزبان سلولهای اپیتلیال دهانه رحم از موارد مهم اولیه
در پیشرفت نئوپالستیک ضایعات دهانه رحم است .از
آنجاییکه دو نوع سلول اپیتلیال در این ناحیه قرار
دارد ،سرطان دهانه رحم به دو شکل میتواند بروز کند.
مخاط و پوست ،شایعترین مناطق عفونت  HPVهستند
(.)9
در آمریکا تقریباً  79میلیون فرد به  HPVمبتال هستند
و ساالنه تقریباً  14میلیون فرد جدید به ویروس HPV
مبتال میشوند که نزدیک نیمی از آنها مربوط به افراد در
سنین  15-24سال هستند .طبق برآوردی که در سال
 2017توسط اعضای آژانس بینالمللی تحقیقات سرطانی
بر روی شیوع جهانی ویروس پاپیلومای انسانی صورت
گرفت ،این ویروس ساالنه  570000زن را در جهان
مبتال کرده و عامل بروز  %5از کل سرطانها میباشد.
 %80از افراد فعال جنسی در طول زندگی ،به ویروس
 HPVمبتال میشوند ،ولی اکثر آنها از ابتالء خود به این
ویروس مطلع نیستند (.)10-13
Human Papilloma Virus
Icosahedral

1
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آمار دقیقی از اپیدمیولوژی  HPVدر ایران منتشر نشده
است و در اکثر مقاالت منتشر شده ،مطالعات بر روی
تعداد محدودی از افراد مبتال به سرطان دهانه رحم در
مقایسه با نمونههای زنان مراجعهکننده به پاپاسمیر
انجام گرفته است .در مطالعه بهرامآبادی و همکاران
( )2021در جنوب شرق ایران بر روی نمونههای
پاپاسمیر بهدست آمده از سال  %37/7 ،2018-2020از
بیماران  HPVمثبت بودند .در میان موارد مثبت%62 ،
از افراد تنها به یک ژنوتیپ  HPVآلوده بوده و  %38/2از
افراد آلودگی با ژنوتیپهای  HPVمتعدد را نشان دادند.
در نمونههای آلوده با سویههای متعدد 31 ،ژنوتیپ
 HPVگزارش شد که  4ژنوتیپ شایع آنها ،HPV6
 HPV53 ،HPV16و  HPV51بودند ( .)14در
مطالعه کشه و همکار ( ،)2019شیوع ژنوتیپهای HPV
در جمعیت ایرانی بررسی شد .شایعترین ژنوتیپهای
کمخطر در افراد مورد مطالعه  HPV6و HPV11
بودند و ژنوتیپهای پرخطر بیشتر  HPV16و
 HPV52بودند .بیشترین میزان آلودگی با ویروس در
محدوه سنی  30-44سال همراه با یک پیک در بازه
سنی  30-32سال مشاهده گردید ( .)15همچنین در
مطالعه ثابت و همکاران ( )2021که بر روی نمونههای
جمعآوری شده از  3گروه در خراسان (خراسان رضوی و
شمالی ،خراسان جنوبی ،گروه توریست) انجام شد ،شیوع
 HPVدر گروه اول  ،%48/4در گروه دوم  %19/9و در
گروه سوم  %33/6و  4ژنوتیپ شایع ویروس،
 HPV16 ،HPV11 ،HPV6و  HPV51گزارش شد
( .)16با وجود گزارشات متعدد در جمعیتهای محدود،
اطالعات موجود در پایگاه اینترنتی مرکز تحقیقات
ویروسشناسی دانشگاه شهید بهشتی ،درصد آلودگی
زنان ایرانی  15-45سال را بر مبنای گزارش وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی  %6اعالم نموده است.
این عدد تقریباً مشابه کشورهای همسایه مانند ترکیه
بوده ،اما میزان بروز سرطان سرویکس بهدلیل عادات و
سبک زندگی و ژنتیک ویروسهای  HPVموجود در
ایران کمتر میباشد .همچنین ،یک مرور سیستماتیک بر
روی  14مطالعه در ایران توسط این مرکز تحقیقاتی
گزارش شده است که شیوع  HPVرا در بین زنان سالم

 محدثه کوهی چاپان و همكاران

( )9vHPVکه ،HPV11 ،HPV6 ،HPV31
HPV45 ،HPV52 ،HPV58 ،HPV16 ،HPV18
و  HPV33را مورد هدف قرار میدهد (،19 ،17 ،3
.)20
اگرچه این واکسنها در اغلب موارد در پیشگیری از
عفونت  HPVمؤثرند ،اما مزایای محدودی در برابر
تخریب عفونتهای قبلی دارند .واکسنهای درمانی از این
نظر با واکسنهای پیشگیری متفاوت هستند که هدف
آنها ،تحریک ایمنی سلولی و از بین بردن سلولهای
آلوده به جای آنتیبادیهای خنثیکننده میباشد.
بنابراین ،تحریک پاسخ ایمنی به واسطه سلول و تخریب
سلولهای آلوده به جای تولید آنتیبادیهای
خنثیکننده ،منجر به افزایش رغبت به تولید واکسنهای
درمانی شده است .این واکسنها میتوانند تأثیر
چشمگیری بر میزان مرگومیر ناشی از عفونت HPV
داشته باشند .پروتئینهای  E6 ،E5و  E7ویروس
تومورژنیک بوده و بسیاری از مطالعات بهمنظور تهیه
واکسن درمانی بر روی آنها متمرکز است (.)21 ،17
پروتئین  E6ویروس پاپیلومای انسانی ،بهعنوان یکی از
دو آنکوپروتئین با قدرت تومورزایی در ژنوم ویروس است
( .)22این پروتئین یک پروتئین هستهای با 150
آمینواسید ،در سیتوپالسم ساخته شده و از طریق توالی
( 3)NLSبه درون هسته منتقل میشود .چند عملکردی
بودن آن ،از ویژگیهای مهم آن محسوب میشود که
تقریباً با  30زیرواحد مختلف پروتئینی سلول ارتباط دارد
و تمام جنبههای فعالیت  ،E6از نقش در چرخه زندگی
ویروس گرفته تا پیشرفت بدخیمی را شامل میشود
( .)23آنکوپروتئین  E6با اتصال به توالی کوتاه غنی از
لوسین ( )LXXLLیوبیکوئیتین لیگاز وابسته به E6
( )E6APدرون بافتی و تخریب پروتئوزومی پروتئین
سرکوبگر تومور  ،p53در تومورهای اپیتلیالی ناشی از
ویروسهای پاپیلومای انسانی پرخطر نظیر سرطان دهانه
رحم و سرطان سر و گردن و همچنین از طریق
فعالسازی بیان  MYCو تلومراز ،باعث افزایش میزان
بقاء سلولی میشود .با توجه به نقش پروتئین  p53در
فرآیندهای مختلف سلولی همچون حفظ ثبات و پایداری

در استانهای مختلف ایران  %9/4اعالم نموده است و در
این میان ،شیوع  %2/3 ،HPV16و شیوع HPV18
برابر  %1/7گزارش شده است (.)17
 ،HPVسلولهای اپیتلیال را از طریق سایش آلوده
میکند و متعاقباً باعث دیسپالزی دهانه رحم و نئوپالزی
اپیتلیال داخلی دهانه رحم ( )CIN1میشود که بهدلیل
مداوم بودن عفونت پاپیلوما ویروس پرخطر (HR-
 ،)HPVبهطور معمول به سرطان دهانه رحم تبدیل
میشود .برای شروع عفونت ،ویروس باید بتواند در سلول
میزبان ادغام شود .پس از ادغام ویروس در سلول میزبان،
یک سری حوادث ژنتیکی در سلولهای اپیتلیال پایه
اتفاق افتاده و بهطور مستقیم امکان تکثیر ویروس را
فراهم میکند .در نهایت ،این وقایع محیطی مناسب برای
پیشرفت نئوپالستیک فراهم مینماید (.)18
روند پیشرفت سرطان دهانه رحم آهسته است و میتواند
به چندین مرحله تقسیم شود .مرحله اولیه عفونت
 HPVاز طریق بالینی قابل تشخیص است ،اما در اکثر
موارد ،معموالً بدون تشخیص میماند و بهدلیل
پاکسازی ویروسی در طی  1-2سال ،بدون مداخله
درمانی از بین میرود ( ،)3اما در صورت عدم شناسایی
ویروس در مراحل اولیه و ابقای آن در سلولهای میزبان،
مراحل بعدی عفونت و سرطانزایی رخ میدهد .با وجود
پیشگیریها و درمانهای مختلف مانند غربالگری
 ،HPVواکسنهای پیشگیریکننده  ،HPVجراحی،
رادیوتراپی و شیمیدرمانی ،بارِ بیماری در سراسر جهان
همچنان سنگین است (.)3
در حال حاضر  3نوع واکسن پیشگیریکننده بر پایه
استفاده از  VLPs2مونتاژ شده از بیان پروتئین نوترکیب
 ،L1بهصورت تجاری در دسترس هستند و برای استفاده
در بسیاری از کشورها تأیید شده است که عبارتند از:
Gardasil؛ یک واکسن  4ظرفیتی ( )4vHPVکه
 HPV16 ،HPV11 ،HPV6و  HPV18را مورد
هدف قرار میدهدCervarix ،؛ یک واکسن  2ظرفیتی
( )2vHPVکه  HPV16و  HPV18را مورد هدف
قرار میدهدGardasil 9 ،؛ یک واکسن  9ظرفیتی

cervical intra-epithelial neoplasia
virus-like particles

1
2

Nuclear Localization Signal
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3

ژنوم ،طول عمر ،سوختوساز و مهمتر از همه در سرکوب
تومور ،در صورت عدم فعالیت  P53 ،E6افزایش یافته و
از طریق القاء آپوپتوز قبل از تکثیر ویروس ،منجر به از
بین رفتن سلول آلوده میگردد ( .)24پروتئین E6
بهعنوان یک پروتئین ترانسفورم کننده ،عالوه بر  ،P53بر
عامل آپوپتوتیک دیگری مانند  1BAKتأثیر میگذارد.
 BAKکه به همراه  BAXدر غشای خارجی
میتوکندری قرار دارند ،در صورت فعال شدن با ایجاد
روزنه در غشا خارجی میتوکندری ،موجب آپوپتوز و
مرگ سلولی میشود .بهعالوه پروتئین  E6با اتصال به
پروتئینهای حاوی دمین  ،PDZ2از طریق موتیف
متصل شونده به  PDZدر پایانه -Cترمینال خود ،آنها را
تخریب میکند .همچنین ،پروتئین  E6با فعالسازی
 3STAT3منجر به پیشرفت چرخه سلولی میشود
(.)26 ،25
در حال حاضر سیستمهای بیانی مختلفی بهمنظور تولید
پروتئینهای نوترکیب مورد استفاده قرار میگیرند .در
تولید پروتئینهای نوترکیب یوکاریوتی ،میزبان
پروکاریوتی بهعنوان یک سیستم بیانی هترولوگ از
مزایای سادگی ،ارزان قیمت بودن و سرعت باالی تکثیر
میزبان برخوردار است ،اما در انجام تغییرات پس از
ترجمهای پروتئینهای یوکاریوتی دچار محدودیت
میباشد ( .)28 ،27از سوی دیگر ،سیستم بیانی
پستانداران فاقد این محدودیت بوده ،ولی مراحل تولید
پروتئین نوترکیب در این سیستم پیچیدگی بیشتری
داشته و با محدودیت هزینههای باال و دشواری تخلیص
پروتئین نوترکیب از مجموعه پروتئینهای میزبان روبهرو
است ( .)29 ،27 ،17در این میان ،میزبان مخمری یک
سیستم بیانی همولوگ نسبتاً ساده و ارزان محسوب
میشود که قادر به انجام تغییرات پس از ترجمهای
یوکاریوتی نیز میباشد ( .)31 ،30یوو و همکاران
( )2008یک پالسمید عرضه کننده در سطح مخمر
1

Bcl-2 homologous antagonist/killer
 PDZ 2ترکیب حرف اول نام سه پروتئین به نامهای (post )PSD95
Drosophila disc large )Dlg1( ،synaptic density protein
tumor suppressorو (zonula occludens-1 protein)zo-1
است که حضور این دمین اولین بار در آنها کشف شده است.
3
Signal Transducer and Activator of Transcription
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 Yarrowia lipolyticaبه نام pINA1317-
 YlCWP110ساختند .پالسمید  pINA1317مورد
استفاده در این مطالعه ،دارای یک پروموتر نوترکیب برای
بیان هترولوگ در مخمر Yarrowia lipolytica
است .در پالسمیدهای قبلی ،پروموترها وابسته به القاء
توسط القاگرهای خاص یا بیان در فاز رشد مخمر بودند
که بیان پروتئین نوترکیب را در این میزبان با
محدودیتهایی مواجه میساخت .برای مقابله با این
محدودیتها ،از یک پروموتر سنتزی به نام hp4d
استفاده شد که فعالیت رونویسی آن مشابه پروموترهای
قبلی در حالت القاء شده کامل میباشد ،اما توسط منابع
کربن و نیتروژن محدود نشده و نیازی به القاء شدن
توسط القاگر ندارد .همچنین ،تولید پروتئین نوترکیب
توسط این پروموتر پس از فاز رشد و در فاز سکون رخ
میدهد .این پالسمید دارای راندمان ترانسفورماسیون
باال ،پایداری باالتر ترانسفورمنتها و سطح باالی ترشح
پروتئینهای فعال میباشد .بهدلیل ویژگیهای منحصر
به فرد این پالسمید ،از آن برای ساخت پالسمید جدید
برای عرضه در سطح مخمر Yarrowia lipolytica
استفاده شد؛ بدینمنظور ابتدا  333جفت باز رمزگذار
انتهای کربوکسیلی  YlCWP1از  DNAژنومی
 Yarrowia lipolyticaهمسانهسازی شد .سپس
قسمت همسانهسازی شده به درون پالسمید
 pINA1317وارد گردید .یافتهها نشان دادند که
پالسمید جدید میتواند یک پالسمید خوب برای عرضه
در سطح بر روی میزبان مخمری Yarrowia
 lipolyticaباشد (شکل .)32( )1

 محدثه کوهی چاپان و همكاران
شكل  -1روش ایجاد پالسمید عرضه سطحی  .pINA1317-YlCWP110در سمت چپ ساختار پالسمید  pINA1317به
تصویر کشیده شده است .در سمت راست ،قطعه ژنی رمزگذار  110آمینواسید انتهای کربوکسیل  YlCWPپس از تكثیر توسط
 PCRدر یک پالسمید ناقل همسانهسازی شده است .سرانجام ،قطعه ژنی  YlCWP110پس از برش آنزیمی محدودگر دوگانه
از پالسمید ناقل خارج شده و در داخل پالسمید  pINA1317درج شده است (.)32

تکثیر قطعه ژنی رمزگذار پروتئین  E6ویروس پاپیلومای
انسانی تیپ  18با استفاده از واکنش زنجیرهای پلیمراز
آشیانهای ،1تکثیر نواحی خارجیتر نسبت به توالی مورد
نظر با استفاده از آغازگرهای (متابیون ،آلمان) خارجی
رفت و برگشت ،در دستگاه ترموسایکلر (،Labcycler
آلمان) با حجم نهایی  20میکرولیتر شامل  2میکرولیتر
 DNAالگو ،آغازگرهای خارجی رفت و برگشت هر کدام
به مقدار  1میکرولیتر 10 ،میکرولیتر مسترمیکس
(امپلیکون ،دانمارک) و  6میکرولیتر آب دیونیزه انجام
گرفت .در این واکنش DNA ،استخراج شده از نمونه
پاپاسمیر زن آلوده به  HPV18بهعنوان الگو استفاده
شد .واکنش زنجیرهای پلیمراز طبق برنامه دناتوراسیون
در دمای  94درجه سانتیگراد بهمدت  30ثانیه ،اتصال
در دمای  56درجه سانتیگراد بهمدت  60ثانیه و
گسترش در دمای  72درجه سانتیگراد بهمدت  60ثانیه
و در  35تکرار انجام شد .سپس ،تکثیر قطعه رمزگذار
پروتئین  E6با استفاده از محصول واکنش زنجیرهای
پلیمراز خارجی بهعنوان الگو و آغازگرهای داخلی رفت و
برگشت انجام شد .این واکنش در حجم  100میکرولیتر
شامل  10میکرولیتر  DNAالگو ،آغازگرهای داخلی

هدف این مطالعه ،طراحی و ساخت یک وکتور بیانی
عرضهکننده در سطح رمزگذار پروتئین تومورژنیک E6
 HPV18جهت بیان در میزبان مخمری Yarrowia
 lipolyticaمیباشد .چنین وکتوری عالوه بر فراهم
ساختن امکان بیان در یک میزبان همولوگ و برخورداری
از مزایای سیستم بیانی مخمری ،بهدلیل هدایت پروتئین
نوترکیب سنتز شده به سطح سلول ،مشکالت مربوط به
تخلیص پروتئین مورد نظر را از مجموعه پروتئینهای
سلول میزبان مرتفع میسازد.

روشکار
در این پژوهش ،برای دستیابی به توالی قطعه ژنی
رمزگذار پروتئین  E6ویروس پاپیلومای انسانی ،از بانک
ژنی موجود در پایگاه اینترنتی NCBI
( )http://www.ncbi.nlm.nih.govاستفاده شد.
همچنین ،برای طراحی آغازگرها و بررسی دقیقتر آنها از
Gene
runner
6.5.48
نرمافزارهای
( )http://generunner.netو  BLASTو برای
بررسی نتایج تعیین توالی از نرمافزار Chromas 2.6.6
()http://technelysium.com.au/wp/chromas
استفاده گردید.

Nested-PCR
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رفت و برگشت هر کدام به حجم  2/5میکرولیتر50 ،
میکرولیتر مسترمیکس و  35میکرولیتر آب دیونیزه طبق
برنامه دناتوراسیون در دمای  94درجه سانتیگراد
بهمدت  30ثانیه ،اتصال در دمای  65درجه سانتیگراد
بهمدت  40ثانیه و گسترش در دمای  72درجه

جدول  -1مشخصات آغازگرهای داخلی و خارجی
توالی آغازگرها
'5'GAAACACACCACAATACCATG3
'5'CGTCTGTACCTTCTGGATC3
'5'TGAGAAACGGCCGTTCTGGCCATGGCGCGCTTTGAG3
'5'TACTTAAAGCTTTACTTGTGTTTCTCTGCGTCG3

آغازگرها
18F
18R
186F
186R

 ،Scientificآمریکا) و بافر مربوطه ترکیب و در دمای
 22درجه بهمدت یک ساعت انکوبه گردید .جهت
اطمینان از فرآیند اتصال دو قطعه ،ترکیب فوق به
یخچال  4درجه بهمدت  24ساعت منتقل شد تا فعالیت
آنزیم تکمیل گردد و سرانجام پالسمید نوترکیب
 pINA1317-YlCWP110-E6تشکیل شود.

تكثیر و آمادهسازی پالسمید pINA1317-
YlCWP110
بهمنظور دستیابی به مقادیر کافی از پالسمید
 pINA1317-YlCWP110برای همسانهسازی،
پالسمید مورد نظر بهدرون میزبان باکتریایی E.coli
 TOP10ترانسفورم شد .انتخاب کلونیهای ترانسفورم
شده با کشت محصول ترانسفورماسیون بر روی پلیت
دارای آنتیبیوتیک کانامایسین انجام گرفت .کلونیهای
مورد نظر در محیط کشت مایع حاوی کانامایسین تکثیر
شده و استخراج پالسمید از آنها با استفاده از کیت
استخراج پالسمید (GeneJET Plasmid
 ،Thermo Scientific ،Miniprepآمریکا) انجام
گرفت.

ترانسفورماسیون محصول الیگیشن بهدست آمده،
بهدرون میزبان باکتریایی E.coli TOP10
در این مرحله ،محصول واکنش الیگیشن بهدست آمده
در مرحله قبل بهدرون میزبان باکتریایی E.coli
 TOP10ترانسفورم شد .انتخاب کلونیهای ترانسفورم
شده از طریق کشت محصول ترانسفورماسیون بر روی
پلیت دارای آنتیبیوتیک کانامایسین انجام و کلونیهای
بهدست آمده مورد تکثیر و ذخیرهسازی قرار گرفتند.
سرانجام کلونیهای مورد نظر در محیط کشت مایع
حاوی کانامایسین تکثیر شده و  DNAپالسمیدی
استخراج شد.

انتقال قطعه ژنی رمزگذار پروتئین  E6به درون
پالسمید pINA1317-YlCWP110
برش قطعه ژنی رمزگذار پروتئین  E6و پالسمید
 ،pINA1317-YlCWP110با استفاده از دو آنزیم
محدودگر  HindIIIو ،ThermoScientific( SfiI
آمریکا) بهصورت متوالی انجام شد .بعد از هر برش
آنزیمی ،غیرفعالسازی آنزیم مورد نظر با استفاده از
گرماگذاری در دمای  65درجه سانتیگراد بهمدت 15
دقیقه انجام گرفت .سپس ،محصول برش آنزیمی با
استفاده از کیت تخلیص  ،DNAشستشو داده و تخلیص
شد .در نهایت ،قطعات برش خورده قطعه ژنی رمزگذار
پروتئین  E6و پالسمید pINA1317-YlCWP110
به نسبت  5به  1با آنزیم  T4لیگاز ( Thermo

انتخاب کلنیهای حاوی پالسمید نوترکیب با
استفاده از روشهای مولكولی
جهت اطمینان از صحت انجام همسانهسازی ،پالسمید
بهدست آمده در چند مرحله مورد بررسی قرار گرفت.
بررسیهای اولیه توسط کلنی PCR-انجام شد .سپس،
جهت اطمینان بیشتر ،پالسمید بهدست آمده تحت
برش آنزیمی با استفاده از آنزیم محدودگر  NotIقرار
گرفت .این آنزیم دارای دو جایگاه برشی بر روی بدنه
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سانتیگراد بهمدت  40ثانیه در  30چرخه انجام گرفت.
در نهایت ،کیت تخلیص GeneJET( DNA
 )Thermo Scientific ،PlasmidMiniprepبرای
تخلیص مولکول  DNAمورد استفاده قرار گرفت.

وکتور میباشد که برش با آن به دو قطعه با طول
متفاوت منجر میگردد.

یافتهها

 محدثه کوهی چاپان و همكاران

قطعه ژنی رمزگذار پروتئین  E6ویروس پاپیلومای
انسانی تیپ  18با استفاده از واکنش زنجیرهای پلیمراز
آشیانهای

توالییابی سنگر
پس از تأیید همسانهسازی قطعه ژنی رمزگذار پروتئین
 E6در پالسمید  pINA1317-YlCWP110با
استفاده از روشهای مولکولی ،جهت اطمینان از صحت
توالی و چارچوب قرار گرفتن قطعه ژنی همسانهسازی
شده در جایگاه مناسب ،پالسمید نوترکیب
 pINA1317-YlCWP110-E6بهروش سنگر
توسط شرکت پیشگام تعیین توالی شد .در نهایت ،توالی
بهدستآمده با استفاده از نرمافزار  Chromasو هم-
ردیفی با دادههای موجود در بانک ژن مورد بررسی قرار
گرفت.

واکنش زنجیرهای پلیمراز خارجی
با استفاده از آغازگرهای خارجی ،تکثیر نواحی خارجیتر
نسبت به توالی مورد نظر صورت گرفت .محصول این
واکنش 852bp ،طول دارد .جهت اطمینان از صحت
انجام این واکنش 5 ،میکرولیتر از محصول واکنش
 PCRروی ژل آگارز  %2الکتروفورز شد .همانطور که
در شکل قابل مشاهده است ،باند مدنظر در محدوده
 750تا  1000جفتبازی نسبت به مارکر وزن مولکولی
 DNAقرار دارد (شکل .)1

شكل  -1محصول واکنش  PCRخارجی تكثیر کننده قطعه ژنی رمزگذار پروتئین E6

آنزیمهای محدودگر فراهم شده است .جهت اطمینان از
صحت انجام این واکنش 5 ،میکرولیتر از محصول واکنش
 PCRروی ژل آگارز  %2الکتروفورز شد .همانطور که
در شکل قابل مشاهده است ،باند مورد نظر در محدوده
 250-500جفتبازی نسبت به مارکر وزن
مولکولی  DNAقرار دارد (شکل .)2

واکنش زنجیرهای پلیمراز داخلی
محصول بهدست آمده از واکنش  PCRخارجی ،به
عنوان الگو ،در واکنش  PCRداخلی مورد استفاده قرار
گرفت .محصول این واکنش  492جفتباز طول دارد و
شامل قطعه ژنی رمزگذار پروتئین  E6است که در دو
طرف آن توالیهای مورد نیاز جهت برش توسط
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استخراج DNA
YlCWP110
بهمنظور انجام همسانهسازی DNA ،پالسمید
 pINA1317-YlCWP110طبق پروتکل شرکت
سازنده استخراج و بر روی ژل آگارز  %1الکتروفورز شد.
طول این پالسمید  5665جفتباز میباشد و باند
مربوط به آن در محدوده  5000-6000جفتبازی
نسبت به مارکر وزن مولکولی  DNAقابل مشاهده
است.
پالسمیدی

برش آنزیمی دوگانه پالسمید pINA1317-

pINA1317-

 YlCWP110با استفاده از آنزیمهای محدودگر
 HindIIIو SfiI
پالسمید  pINA1317-YlCWP110پس از برش
متوالی با آنزیمهای محدودکننده ،به همراه پالسمید
برش نخورده بر روی ژل آگارز  %2الکتروفورز شد.
همانطور که در تصویر مشاهده میشود ،باند مربوط به
برش آنزیمی دوگانه (ستون  )3نسبت به باند برش تک
آنزیمی (ستون  )2کوتاهتر میباشد (شکل .)3

شكل  -3برش پالسمید  pINA1317-YlCWP110توسط آنزیمهای محدودگر :1 .پالسمید برش نخورده :2 ،پالسمید برش
خورده با آنزیم محدودگر  :3 ،SfiIپالسمید پس از برش آنزیمی دوگانه.
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شكل  -2محصول واکنش  PCRداخلی تكثیر کننده قطعه ژنی رمزگذار پروتئین E6

 محدثه کوهی چاپان و همكاران

ترانسفورماسیون محصول الیگیشن قطعه ژنی رمزگذار

کلنی PCR-بر روی کلنیهای حاصل از

پروتئین  HPV18 E6به درون پالسمید pINA1317-

ترانسفورماسیون

 ،YlCWP110به درون میزبان باکتریایی E. coli
TOP10

بهمنظور بررسی سریع حضور قطعه ژنی رمزگذار پروتئین
 HPV18 E6درون کلنیهای حاصل از
ترانسفرماسیون ،واکنش کلنی PCR-انجام شد .باندهای
چاهکهای  3 ،2و  4حاکی از حضور پالسمید نوترکیب
حاوی قطعه رمزگذار پروتئین  E6در کلنیهای مورد
مطالعه میباشد (شکل .)4

در این مرحله ،محصول بهدست آمده از واکنش اتصال
قطعه ژنی رمزگذار پروتئین  HPV18 E6با پالسمید
میزبان
بهدرون
،pINA1317-YlCWP110
باکتریایی  E. coli TOP10ترانسفورم و کلونیهای
بهدست آمده برای بررسیهای مولکولی همسانهسازی
انتخاب شدند.

شكل  -4کلنی PCR-تأییدکننده حضور قطعه ژنی رمزگذار پروتئین  E6درون کلنیهای حاصل از ترانسفورماسیون .ستون :1
مارکر وزن مولكولی  ،DNAستونهای  3 ،2و  :4کلونیهای مثبت ،ستون  :5کلنی منفی.

طول یکی از قطعات که شامل منطقه خارج از محل
همسانهسازی میباشد ،در پالسمیدهای نوترکیب و
غیرنوترکیب یکسان است (باند پایینی) .طول قطعه دوم
که دربردارنده منطقه همسانهسازی قطعه ژنی رمزگذار
پروتئین  HPV18 E6میباشد ،در پالسمید نوترکیب
 pINA1317-YlCWP110-E6نسبت به پالسمید
غیرنوترکیب بیشتر بوده و باند مربوط به آن در
الکتروفورز ژل آگارز باالتر مشاهده میگردد (شکل .)5

برش پالسمید pINA1317-YlCWP110-E6
نوترکیب توسط آنزیم NotI
پس از تأیید حضور قطعه ژنی رمزگذار پروتئین E6
 HPV18درون کلنیهای حاصل از ترانسفرماسیون،
استخراج  DNAپالسمیدی از کشت مایع کلنیهای
مثبت انجام شد .سپس این پالسمیدها و پالسمید
غیرنوترکیب توسط آنزیم محدودگر  NotIبرش یافتند
که منجر به ایجاد دو قطعه با طول متفاوت گردید.
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فعالسازی ایمنی مبتنی بر سلولهای  ،Tاز اثرات
درمانی واکسنهای مذکور برای بهبود بیماری افراد آلوده
به ویروس بهرهمند گردند ( .)33 ،20 ،19 ،17 ،3در این
راستا ،استفاده از مدل حیوانی که در آن تحریک
سلولهای ایمنی  Tبا آنتیژن غیرساختاری ،تومورهای
موجود را کنترل کرده بود ،اثربخشی بالقوه واکسن
درمانی علیه آلودگی پاپیلوما ویروس را نشان داد (.)34
در مطالعه بوریسویک و همکاران ( )1996و کوفمان و
همکاران ( )2002که فازهای کلینیکی واکسن مبتنی بر
ویروس  MVA1را بهعنوان پالسمید بیانکننده قطعات
ژنی رمزگذار پروتئینهای  E6و E7تیپهای  18و 16
ویروس پاپیلومای انسانی مورد مطالعه قرار دادند ،نتایج
حاکی از بیان موفق پروتئینهای  E6و  E7تیپهای 16
و  18ویروس پاپیلومای انسانی و ایجاد CTL2های
اختصاصی علیه ویروس در  %28از بیماران دارای سرطان
پیشرفته گردنه رحم در فاز اول و دوم تحقیق و دستکم
 %40کاهش در زخمهای بافتی ایجاد شده در  %83از
بیماران در سنین بین  42-54سال بود ( .)36 ،35در
رویکرد دیگری ،سلولهای دندرتیکی در معرض آنتیژن
انکوپروتئین  E7تیپهای  16و  18ویروس پاپیلومای
انسانی و با همراهی ( KLH3نوعی مولکول ردیاب

بررسی نتیجه تعیین توالی ،با استفاده از نرمافزار
 Chromasو بررسی همردیفی آن
پس از تأیید همسانهسازی قطعه ژنی رمزگذار پروتئین
 HPV18 E6به درون پالسمید pINA1317-
نوترکیب
پالسمید
توالی
،YlCWP110
 pINA1317-YlCWP110-E6بهروش سنگر
تعیین و با دادههای موجود در بانک ژنی پایگاه NCBI
مورد مقایسه قرار گرفت .نتایج نشان دادند در طی
همسانهسازی ،صحت توالی  DNAحفظ شده و قطعه
ژنی در جایگاه صحیح به درون پالسمید pINA1317-
 YlCWP110همسانهسازی شده است (پیوست).

بحث
آلودگی افراد با تیپهای ریسک باالی  HPVنقش
مهمی در ایجاد سرطان بهویژه در دستگاه ادراری-
تناسلی ایفا میکند .واکسنهای اولیه بر علیه این ویروس
معموالً بر پایه پروتئینهای ساختاری ویروس ،طراحی
شدهاند و نقش پیشگیریکننده دارند ( .)17با توجه به
نقش انکوپروتئینهای  E6 ،E5و  E7ویروس پاپیلومای
انسانی در توسعه سرطانهای ناشی از  ،HPVاخیراً
بخشی از تحقیقات بر روی بیماریزایی  ،HPVبه توسعه
واکسنهای مبتنی بر این انکوپروتئینها اختصاص یافته
است تا عالوه بر پیشگیری از ابتالء به ویروس ،از طریق

1

Modified Vaccinia virus Ankara
Cytotoxic T lymphocyte
3
Keyhole limpet hemocyanin
2
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شكل  -5برش آنزیمی  DNAپالسمیدی توسط آنزیم  1 .NotIو  :2پالسمیدهای  pINA1317-YlCWP110-E6نوترکیب:3 .
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انکوپروتئینهای ویروسی در کنترل بیماریهای مرتبط با
 HPVاز یکسو و مزایای سیستمهای بیانی عرضه
سطحی از سوی دیگر ،منجر به طراحی و ساخت یک
سازه بیانی عرضهکننده در سطح رمزگذار پروتئین E6
 HPV18جهت بیان در میزبان مخمری در تحقیق
حاضر گردید تا در کنار بهره جستن از مزایای سیستم
بیانی یوکاریوتی و سادگی سیستم مخمری نسبت به
سیستمهای بیانی یوکاریوتهای عالی ،بهدلیل عرضه
پروتئین نوترکیب در سطح سلول میزبان ،مشکالت
مربوط به جداسازی محصول پروتئینی نوترکیب از سایر
پروتئینهای درون سلول نیز مرتفع گردد.

ایمونولوژیکی) قرار گرفت .این واکسن در سال  2008در
 10بیمار مبتال به سرطان گردنه رحم بررسی شد و
نتیجه آن ،تولید سلولهای  CD4+اختصاصی علیه
پروتئین  E7در تمام بیماران و همچنین تحمل ایمنی
مناسب واکسیناسیون با کمترین میزان سمیت بود (.)37
همچنین در مطالعه بالدوین و همکاران ( ،)2003یک
واکسن پپتید مصنوعی  E6و  HPV16 E7توانست
بهطور جدی تعداد و فعالیت سلولهای  CD4+ Tو
 CD8 +خاص  HPV16را برای یک طیف گستردهای
از اپیتوپها در تمام بیماران مورد مطالعه افزایش دهد
که نشاندهنده پتانسیل این واکسن برای ایمونوتراپی در
آلودگیهای پیشرونده ،ضایعات و بدخیمیهای ناشی از
 HPV16بود ( .)38میزبانهای مخمری از دیرباز به
منظور تولید پروتئینهای نوترکیب کوچک یوکاریوتی،
بهویژه پروتئینهای ویروسی مورد استفاده بودهاند.
چنانچه واکسن گارداسیل بهعنوان اولین واکسن مورد
استفاده بر علیه  HPVنیز در میزبان مخمری
 Saccharomyces cerevisiaeتولید شده است
( .)40 ،39 ،17دگنهارت و همکار ( ،)2001وکتورهای
نوترکیب  E6-pCRIIتیپ  6و  18ویروس پاپیلومای
انسانی را ساختند .آنها از سیستم دو هیبریدی مخمر
برای غربالگری کتابخانه  cDNAاستفاده کردند (.)41
میرشهابی و همکاران ( ،)2012انکوپروتئین  E6ویروس
پاپیلومای انسانی تیپ  16را در وکتور pTZ57R/T-
 E6جهت تولید وکتور بیانی همسانهسازی کردند و در
نهایت ،ژن هدف در یک ناقل بیانی یوکاریوتی
 pcDNA3ساب کلون گردید ( .)42همچنین ،منیری و
همکاران ( ،)2020همسانهسازی انکوپروتئینهای  E6و
 E7ویروس پاپیلومای انسانی تیپ  18را در وکتور بیانی
 pPiczαBبهمنظور بیان در مخمر Pichia pastoris
انجام دادند ( .)44 ،43نتایج تحقیقات مختلف در این
زمینه نشان میدهد که با وجود در دسترس بودن انواع
تجاری مختلف از پروتئینهای  HPVبا کاربرد
تشخیصی ،پیشگیری و درمانی ،تحقیقات برای بهبود
روشهای تولید و عرضه پروتئینهای مذکور به سلولها
و افراد با کمترین هزینه و بیشترین بازدهی ادامه دارد.
نقش مؤثر واکسنهای در حال توسعه مبتنی بر

نتیجهگیری
پالسمیدهای عرضهکننده در سطح ،بهدلیل عرضه
پروتئین مورد نظر در سطح سلول میزبان بیانکننده ،از
اهمیت بهسزایی در تولید پروتئینهای نوترکیب ،با هدف
کاربرد بهعنوان واکسن یا ارائه به سیستم ایمنی
برخوردارند .با توجه به نقش مؤثر واکسیناسیون در پیش
گیری از ابتالء به  HPVو عدم واکسیناسیون سراسری
بر علیه این ویروس در ایران ساخت وکتورهای بیانی
بهمنظور تولید پروتئینهای نوترکیب این ویروس اهمیت
ویژهای دارند .در این مطالعه یک پالسمید عرضهکننده
در سطح نوترکیب (pINA1317-YlCWP110-
 )E6طراحی و ساخته شد که از قابلیت بیان در میزبان
مخمری  Yarrowia lipolyticaبرخوردار است.
بررسیهای مولکولی و تعیین توالی نوکلئوتیدی پالسمید
بهدست آمده ،همسانهسازی موفق قطعه ژنی رمزگذار
پروتئین  E6 HPV18در جایگاه مناسب ،با حفظ
صحت توالی و ترادف نوکلئوتیدی را مورد تأیید قرار داد.
با استفاده از این پالسمید میتوان بهطور همزمان از
مزایای عرضه پروتئین نوترکیب در سطح سلول میزبان،
بیان پروتئین در سیستم همولوگ یوکاریوتی و سهولت
تولید پروتئین در مخمر نسبت به یوکاریوتهای عالی
برخوردار شد .بیان پالسمید pINA1317-
 YlCWP110-E6نوترکیب میتواند پروتئین E6
 HPV18را بهمنظور استفاده بهعنوان واکسن یا درمان
افراد آلوده فراهم نماید.
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