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چکیده
مقدمه :باکتری بورخولدریاسودومالئی عامل بیماری میلوئیدوزیس و باکتری شیگالدیسانتری شایع ترین عامل اسهال است و تاکنون هیچ واکسن
موثری علیه این دو باکتری تولید نشده است .پروتئین  BLF1باکتری بورخولدریا سودومالئی نقش مهمی در ایجاد بیماری زایی و عفونت دارد.
 STxBشیگالدیسانتری یکی از فاکتورهای مهم در بیماری زایی است و هم چنین دارای نقش یاوری و حاملی است .ترکیب پروتئین  BLF1با
 STxBمی تواند کاندیدای مناسبی برای واکسن باشد .در این مطالعه تیتر آنتی بادی پروتئین های  BLF1-STxBو BLF1در رت با یکدیگر
مقایسه شد.
مواد و روش ها :در این مطالعه تجربی وکتورهای  pET28a(+)-blf1-stxBو  pET28a(+)-blf1به باکتری )E. BL21(DE3
 coliتراریخت و توسط  PCRتایید شدند .بیان ژن های  blf1-stxBو  blf1تحت القای  Isopropyl-β-D-thiogalactosideانجام و بعد
از تخلیص پروتئین با استفاده از ستون کروماتوگرافی تمایلی ،پروتئین های حاصل در چهار نوبت به رت تزریق شد .آنتی بادی پلی کلونال تولید شده در
سرم رت ها اندازه گیری شد.
یافته های پژوهش :پروتئین های نوترکیب تولید شده به وسیله  SDS-PAGEو لکه گذاری وسترن مورد تایید قرار گرفتند .نتایج االیزا
نشان داد که آنتی بادی علیه آنتی ژن  BLF1تولید شده و با ترکیب  STxBبا  BLF1میزان تیتر آنتی بادی نسبت به تیتر آنتی بادی علیه آنتی ژن
 BLF1افزایش یافته است.
بحث و نتیجه گیری :پروتئین  BLF1-STxBتیتر آنتی بادی بیشتری نسبت به  BLF1داشت .به علت شباهت ساختاری زیر واحد
 STxBبا همتای آن در باکتری اشرشیاکلی می تواند کاندیدای واکسن علیه بورخولدریا سودومالئی ،شیگال دیسانتری ،باکتری اشرشیاکلی
انتروهموراژیک) (EHECو اشرشیا انترو توکسینوژنیک) (ETECباشد.
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مقدمه
باکتری بورخولدریا سودومالئی در سال  1111توسط
یک افسر انگلیسی از آبسه معتادان مرده به مواد مخدر
در کشور برمه جداسازی شده است( .)1میلوئیدوزیس
یک بیماری عفونتی است که توسط بورخولدریا
سودومالئی ایجاد می شود و در انسان ،حیوان و بعضی
از گیاهان وجود دارد( .)2انتقال باکتری از راه خوراکی،
استنشاقی و آلودگی از طریق خراش پوستی می باشد و
تلفات زیـــــادی را در طول فصــول مرطوب باعث
می شود( .)3دوره نهفتگی میلوئیدوزیس در حدود 2-3
روز تا چندین ماه و یا چندین سال باشد( .)4پروتئین
 BLF1باکتری بورخـــولدریا سودومــــــالئی باعث
دآمیناســیون  Gln339و تبــــدیل آن به Glu339
می شود .این تغییر فعالیت  RNAهلیکاز مورد نیاز
برای باز کردن ساختار دوم  mRNAدر طول شروع
ترجمه را غیر فعال می کند( .)6به نوبه خود این منجر
به مهار گسترده ای از سنتز پروتئین ها در سلول های
انسان می شود.
شیگال یک باکتری دراز ،بدون کپسول ،غیر
متحرك و فاقد اسپور می باشد که باعث اسهال خونی
می شود( .)7اغلب اسهال های خونی با عامل شیگال در
بیشتر موارد جدی بوده و در صورت عدم درمان به
موقع به مرگ می انجامد .شیگالها از نظر بیماری زایی
و بروز اپیدمی ها به چهار سروتیپ به نام های شیگال
دیسانتری ،شیگال فلکسنری ،شیگال سونئی و شیگال
بوئیدی تقسیم می شوند( .)1،9توکسین شیگا()STx
یک پروتئین هگزامر بوده که از یک زیرواحد منومریک
سمی به نام  STxAو یک زیرواحد متصل شونده به
رسپتور به نام  STxBتشکیل شده است .قسمت غیر
سمی  STxBبرای ورود و عملکرد قسمت سمی یا
 STxAضروری می باشد( .)11با توجه به این که
پروتئین  BLF1توانایی توقف پروتئین سازی را دارد و
 StxBدارای نقش یاوری است و هم چنین با توجه به
بررسی تیتر آنتی بادی تولید شده ،می تواند به عنوان
کــاندید واکــــسن علیه  B.pseudomalleiو شیگال
دیسانتری مورد استفاده واقع شود .توکسین های دو زیر
واحدی مختلفی به عنوان یاورها و حامل های بالقوه،
پیشنهاد شدهاند ،زیرا آن ها به طور اختصاصی به
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سطوح سلول های  M-cellمتصل می گردند و باعث
تقویت و به کارگیری همه بازوهای سیستم ایمنی علیه
پاتوژن می شوند .در تحقیقات صورت گرفته مشخص
گردید که مقدار آنتی ژنی که در حالت متصل شده با
یک یاور برای مصرف ضروری است ،کمتر از مقداری
می باشد که به صورت تــــجویز هــم زمان برای
ایمنـــی زایی اســـتفاده می گردد که این نشان از
مزیت های متصل کردن آنتی ژن ها با یاورهای
مختلف دارد( .)11،12به منظور تهیه واکسن های
نوترکیب در سطح وسیعی در جهان بر روی ژن های
انتقال دهنده و یاورهای همراه شده با آنتی ژن کارهای
زیادی صورت گـــرفته اســـتActinobacillus .
 pleuropneumoniaeعامل بیـــماری سینــه پهلو
می باشد .ایجاد بیماری وابسته به اندوتوکسین APX
می باشد .اپی توپ هایی از  APXبا  LTBفیوژ گردید.
سرم مـــــوش داری آنتـــی بادی ضد LTB-APX
 epitopsفعالیت همولیتیکی  APXرا به علت تولید
آنتی بادی هایی که به طور قوی توکسین  APXرا
شناسایی می کنند خنثی گردید( .)13هدف این مطالعه
مقایسه تیتر آنتی بادی پروتئین های نوترکیب BLF1
و  BLF1-STxBدر رت بود که با ترکیب  STxBبا
 BLF1میزان تیتر آنتی بادی نسبت به تیتر آنتی بادی
علیه آنتی ژن  BLF1افزایش یافت.
مواد و روش ها
وکتــــــورهــــای  pET28a(+)-blf1-stxBو
 pET28a(+)-blf1از مرکز زیست شناسی دانشگاه
جامع امام حسین(ع) تهیه شد( .)14وکتورهای بیانی
) pET28a(+دارای ژن های نوتــــرکیب  BLF1و
 BLF1-STxBبا روش شـوك حرارتی به سلول های
مستعد(تهیه شده به روش شیـــمـــیایی) E.coli
 BL21DE3تراریخت گردید( .)11کلنی های نوترکیب
با غربالگری آنتی بیوتیکی کانامایسین جدا شدند و
کاست ژنی  blf1-StxBبا  PCRو هضم آنزیمی مورد
تایید قرار گرفت( .)11برای بیان کاست ژنی  BLF1و
 BLF1-STxBاز کشت شبانه کلونهای جداسازی
شده میزان  111میکرولیتر به  1میلی لیتر محیط LB
مایع حاوی کانامایسین تلقیح و پس از رسیدن  ODدر
طول موج  611نانومتر(برای به دست آوردن میزان رشد
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باکتری) ،ماده القا کننده پروموتر( )IPTGفرمنتاز با
غلظت  1میلی موالر به محیط کشت افزوده و به مدت
 4ساعت در دمای  37درجه سانتی گراد انکوبه
شد( .)14-16نمونه های قبل و بعد از القای ،IPTG
همراه با مارکر پروتئینی(سیناژن) تحت شرایط دناتوره،
الکتروفورز شدند( .)17غلظت ژل  12درصد با جریان
ثابت  21میلی آمپر بود .برای مشاهده باندهای پروتئین،
از روش رنگ آمیزی با کوماسی بلو استفاده شد(.)17
برای تائید پروتئین های نوترکیب ،از تکنیک وسترن
بالت استفاده شد .عصاره سلولی پس از بیان با استفاده
از سیستم لکه گذاری وسترن Mini (Bio-rad
 )Proteanو بافر انتقال(گالیسین  112میلی موالر،
تریس  21میلی موالر 1/1 SDS ،درصد و متانول 21
درصد و  )pH=9/3روی کاغذ نیتروسلولز منتقل شد .به
منظور پرکردن جایگاه های خالی(بالکینگ) ،کاغذ به
مدت یک شب در محلول  3درصد شیرخشک در
 PBSTدر  4درجه سانتی گراد نگهداری شد .سپس
سه مرتبه با  PBSTشســتشو داده شد .کـــاغذ با
آنتی بادی های پلی کلونال رت با رقت  102111به
مدت  1ساعت در دمای  37درجه سانتی گراد
گرماگذاری شد .فرآیند شستشو با  PBSTسه بار انجام
گرفت .کـــونژوگه رت با رقت  101111به عنــــوان
آنتی بادی تشخیص دهنده به کار رفت .همانند مرحله
قبل گرماگذاری انجام شد .فرآیند شستشو نیز همانند
مراحل قبلی انجام شد .نهایتاً ،کاغذ نیتروسلولز در
محلول سوبسترای رنگ زای  61( DABمیلی گرم در
صد میلی لیتر بافر تریس  11میلی موالر با  pHبرابر )9
تا ظهور باند پروتئینی ،قرار گرفت .برای توقف واکنش،
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کاغذ در آب مقطر قرار داده شد(.)17
برای تخلیص پروتئین نوترکیب ،پروتئین حاصل
تحت شرایط دناتوره و با استفاده از ستون Ni-NAT
جداسازی و نمونه های حاصل بر روی ژل  12درصد
الکتروفورز شد .غلظت پروتئین بیان شده به کمک
برادفورد و با استفاده از آلبومین سرم گاوی( )BSAبه
عنوان استاندارد انجام شد .به منظور بررسی تیتـــر
آنتی بادی علیه پروتئین های  BLF1و BLF1-
 ،STxBاز  11عدد رت به عنوان تست و  4عدد به
عنوان نمونه کنترل استفاده شد .برای هر رت11 ،
میکروگرم پروتئین تخلیص شده  BLF1و BLF1-
 STxBبا یاور روغن در آب به هر رت در چهار نوبت
به صورت داخل صـــفاقی تزریق شد و تیترآنتی بادی
آن ها توسط آزمایش االیزا اندازه گیری شد .برای
بررسی تیتر آنتی بادی علیه پروتئین ،BLF1-STxB
به صورت از راه بینی(نازالی)  1عدد رت به عنوان تست
و  4عدد به عنوان نمونه کنترل استفاده شد .برای هر
رت 11 ،میکروگرم پروتئین تخلیص شده BLF1-
 STxBبدون یاور به هر رت در چهار نوبت به صورت
داخل بینی تجویز و تیترآنتی بادی آن ها توسط
آزمایش االیزا اندازه گیری شد.
یافته های پژوهش
برای تایید حضور ژن های  blf1و blf1-stxB
پس از استخراج پالسمید واکنش  PCRانجام گرفت.
با تکثیر ژن  blf1و  blf1-stxBبه روش ،PCR
محصول روی ژل  1درصد آگارز مورد ارزیابی قرار
گرفت و قطعه های مورد نظر از لحاظ اندازه با ژن
هدف ما هم خوانی داشت(شکل شماره .)1
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چاهک  :1محصول  PCRروی پالسمید  pET-28a(+)-blf1-stxBو مشاهده باند در محدوده  629جفت باز( 679جفت باز قطعه ژنی blf1-
 stxBو  05جفت باز طول پرایمر عمومی ) )pET-28a(+چاهک  :2نشانگر اسید نوکلئیک و چاهک  :3محصول  PCRروی پالسمید pET-
 28a(+)-blf1و مشاهده باند در محدوده  969جفت باز( 939جفت باز قطعه ژنی  blf1و  05جفت باز طول پرایمر عمومی ))pET-28a(+

پیشین( )14که بیــــان آنتـــی ژن ها بهینه سازی
شده بود ،نمونه هــــا را بالفاصــــله بعد از کـــشت
برای تخلیص از ستـــون نیـــکل عــــبور دادیم.
پروتــــئین های نوتـــرکیب به کمــــک ســـتون
نیکل خالص ســـــازی گــــردید(شکـــــل شماره
.)2

برای بررسی بیان ژن  blf1و  blf1-stxBدر وکتور
) pET28a(+پس از کشت سلول ها و القاء با IPTG
بیان ژن ها صورت پذیرفت و پس از تیمار خام برروی
ژل  SDS-PAGEمورد بررسی قرار گرفتند .باند
پروتئینی  BLF1و  BLF1-STxBبه ترتیب در جایگاه
 24kDaو  34/11kDaقرار گرفت .با توجه به پژوهش

شکل شماره  .2تخلیص پروتئین ها به وسیله ستون نیکل BLF1 :E ،دارای وزن مولکولی  22کیلودالتون و  BLF1-STxB :Eدارای وزن
مولکولی  32/51کیلودالتون .سایر چاهک ها( )C, D, flowمربوط به سایر بافرهای مورد استفاده در ستون نیکل می باشد.

111

Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir at 18:59 IRST on Saturday January 23rd 2021

شکل شماره  .1ژن های نوترکیب روی ژل آگاروز  1درصد
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به منظور تایید محصول پروتئینی از تکنیک وسترن
بالتینگ اســتفاده شد .در این روش از آنتـــی بادی
پلی کلونال رتی  BLF1-STxBبــرای تاییـــد
پروتئین های نوترکیب  BLF1و BLF1-STxB

ردیف :1نمونه  BLF1القاء شده با  IPTGردیف :2مارکر پروتئینی  ، 315553ردیف :2کنترل بدون القای ، IPTG
ردیف :3نمونه  BLF1-STxBالقاء شده با IPTG

آنتی بادی در هر مرحله در شکل شماره  4نشان داده
شده است .هم چـــنین نتیجــــه ارزیـــــابی تیتر
آنتی بادی تولید شده علــــیه نمـــونه آنتی ژن
 BLF1-STxBکه به صـــورت نازالی تجــــویز
شـــده بود در شکل شـــماره  1نـــشان داده شده
است.

به منظور ارزیابی آنتی بادی تولید شده و محاسبه
میزان آن در هر مرحله تزریق از روش االیزای
غیرمستقیم استفاده شد .یک هفته بعد از هربار تزریق
(به استثنای تزریق اول) از رت های تـــست و شاهد
خون گیری به عمل آمد و بعد از جداسازی سرم آن ها،
آزمایش االیزا انجام شد که نمودار میانگــین تیـــتر

شکل شماره  .2بررسی تیتر آنتی بادی با استفاده از تکنیک الیزا

111

Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir at 18:59 IRST on Saturday January 23rd 2021

شکل شماره  .3تایید پروتئین نوترکیب بیان شده با استفاده ازروش وسترن بالت با استفاده از آنتی بادی پلی کلونال.

] [ DOI: 10.29252/sjimu.26.6.111

اســـتفاده شد ،باند وستــــرن در جایگاه صــــحیح
مد نظــــر قــــرار گـــــرفت امـــا در ستــــون
کــــنترل هیــــچ باندی دیده نــــشد(شـــکل
شماره .)3
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بیماری شود .یکی از فاکتورهای مهم بیماری زایی در
باکتری بورخولدریا سودومالئی که در سال  2111توسط
گروه ویلسون و ریس تعیین ساختار و کریستالوگرافی
شد ،پروتئین  BLF1بود( .)11پروتئین  BLF1با یکی
از پروتئین های باکتری بورخولدریا مالئی مشابهت
زیادی دارد که با توجه به این شباهت می تواند از این
پروتئین برای تولید واکسن علیه هر دو باکتری استفاده
کرد .غیرفعال کردن توکسین  BLF1ممکن است به ما
اجازه این را بدهد که بتوانیم برای اولین بار یک واکسن
برای آن تولید کنیم .در واقع یک جهش در  C94Sدر
 BLF1می تواند فعالیت دآمیناسیون گلوتامین را مهار
کند و می تواند یک نقطه شروع مناسب برای تولید
واکسن باشد( .)21مهندسی بیشتر بر روی توکسین
 BLF1ممکن است به عنوان یک کاندید مناسب برای
شناسایی واکسن مورد نیاز باشد BLF1 .هم چنین
کاربردهای جایگزینی را در پزشکی می تواند ارائه
دهد( .)21مهارکننده های سنتز پروتئین به عنوان
عوامل ضد سرطان از جمله مهارکننده های  eIF4Aرا
می توان مورد استفاده قرار داد( BLF1 .)21باعث تغییر
 eIF4Aمی شود که باعث تعویض  Gln339به
 Glu339می شود و خود یک مهارکننده قوی ترجمه
است .بنا بر این  BLF1و  eIF4Aابزار جدید مولکولی
قوی به منظور شیمی درمانی در تومورها هستند .واضح
است که تحویل  BLF1یا  eIF4Aبه تومور شرط الزم
برای استفاده درمانی از آن می باشد STxB .به گیرنده
سطح سلولی خود به نام  Gb3متصل می شود( )7و در

بحث و نتیجه گیری
به صورت رایج هیچ گونه واکسنی برای شیگال در
دسترس نیست ،هر چند که سلول های  Tدر حفاظت
علیه شیگال نقش دارند اما برای ایمن شدن ضروری
نیستند .زیر واحد  STxBبه عنوان یکی از کاندیداهای
مهم ساخت واکسن علیه شیگال دیسانتری و شیگا
توکسین و اشرشیاکلی  O157مطرح است .با تــولید
آنتی بادی علیه این زیر واحد( )STxBمی توان با
جلوگیری از اتصال سم شیگا توکسین مانع از ورود
قسمت سمی( )STxAبه درون سلول و مانع اثرات
مخرب آن شد .به علت شباهت ساختاری زیر واحد
 STxBبا همتای آن در باکتری اشرشیاکلی می توان از
آن به عنوان یکی از کاندیداهای مهم ساخت واکسن
علیه شیگال دیسانتری و باکتری اشرشیاکلی
انتروهموراژیک( )EHECو اشرشیا انترو توکسینوژنیک
( )ETECاستفاده کرد( .)19با تولید آنتی بادی علیه زیر
واحد  STxBمی توان مانع از اتصال سم شیگا توکسین
شد و از ورود قسمت سمی  STxAبه درون سلول
جلوگیری کرد و مانع از اثرات مخرب آن شد.
در حال حاضر هیچ گونه واکسن موثری علیه
باکتری بورخولدریا سودومالئی وجود ندارد و در سال
 2112در طبقه بندی  CDCجزوء عوامل بیوتروریسم
رده  Bقرار گرفته است( .)2این باکتری می تواند 11
سال در آب مقطر زنده بماند و قـــادر است در تمام
اندام های بدن انسان به صورت نهفته زندگی کند و بعد
از مدت زمان کوتاه یا طوالنی مدت فعال شود و باعث
111
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سطح سلول های سرطانی انسان بیان  Gb3فراوانی
بسیار زیادی دارد( .)22مهارکننده های قوی ترجــمه
می توانند به عنوان یک عامل ضد سرطان قوی مورد
استفاده قرار گیرند .در شرایط آزمایشگاهی یک مولکول
 BLF1قادر است تقریباً  711مولکول  eIF4Aرا در
دقیقه غیر فعال کند ،تعداد تبدیل در این محدوده به
عمل -Nگلیکوزیدی در  A4324از  28S RNAسم
قوی ریسین شبیه است که می تواند ترجمه را متوقف
کند(.)23
توسعه تولید واکســن های جـــدید بر پایـــه
آنتی ژن های حفاظتی خالص شده برای مدت زیادی
است که به علت ایمنی زایی پایین آنتی ژن های
محلول و نبودن یاور مخاطی موثر و ایمن ،دچار اختالل
گردیده است .تحقیقات صورت گرفته مشخص کردند
که مقدار آنتی ژنی که در حالت فیوژن شده با یک یاور
برای مصرف ضروری است ،کمتر از مقداری می باشد
که به صورت تجویز هم زمان برای ایمنی زایی استفاده
می گردد که این نشان از مزیت متـــصل کـــردن
آنتی ژن ها با یاورهای مختلف دارد .امروزه توجه
خاصی به واکسن هایی شده است که دارای این مزیت
هستند .در سال  2113یک آژانس سالمت عمومی در
کانادا یک واکسن پروتئوزومی با تلقیح نازال(بینی)
دارای  LPSشیگال که به صورت غیر کوواالن به
پروتئین  Bنایسریا مننژیتییدس متصل شده و در
ویزیوکول های مولتی الیر مشتق از نایسریا محصور
شده بود ساخت .این واکسن ها از وزیکول های چند
الیه از پروتئین غشایی خارجی نایسریا مننژیتیدس که
برای واکسن های مخاطی استفاده می گردد ،منشاء
گرفته است LPS .شیگال را در این وزیکــول ها قرار
می دهند و به صورت نازال تلقیح می کنند .این LPS
ناشی از  S.dysenteriaو  S.flexneriبود و این
واکسن تولید آنتی بادی سرمی میکرد .که تلقیح آن به
صورت نازال بهتر از نوع خوراکی بود STx1B .به
همراه توکسین کلرا برای ایمنی زایی به موش Balb/c
استفاده شد که افزایش قوی در پاسخ ایمنی مشاهده
شد( .)24در ســـــال  Nak-Won Choi ،2111و
همکاران ،ایمنی زایی خوراکی  STxBفیوژ شده با
ویروس  NSP490را به اثبات رساندند( .)21در سال
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 2111به منظور تقویت ایمنی زایی علیه  STxBاین
پروتئین را با پروتئین هموسیانین کانجوگه کرده در
بررسی ایمنی زایی پروتئین کایمریک پاسخ ایمنی به
طور ناچیزی بهبود یافت و  IgG1ترشحی قوی تری
ایجاد گردید( .)26در سال  2119واکسن زیر واحد B
ازشیگاتوکسین  2و  1به صورت مخلوط با برچسب
حرارتی تغییر یافته انتروتوکسین( )MLTبرای حفاظت
در مقابل شیگاتوکسین  1و  2تهیه شد که دارای تیتر
آنتی بادی خوبی بود و باعث مقاوت و ایمنی شده
بود(.)27
نتایج تحقیقات انجام شده نقش دلیوری ،آنتی ژنی
و یاوری  STxBرا اثبات کردهاند از این رو این
استدالل وجود داشته که با اتصال ژن  stBبا ناحیه -N
ترمینال  BLF1می توان به توسعه و تولید کاندیدای
واکسن مناسبی علیه شیگلوز و B. pseudomallei
دسترسی پیدا کرد .در این پروژه ژن های BLF1
و  BLF1-stxBبرای تولید کاندیدای واکسن دو
ظرفیتی به عنوان یک آنتی ژن واحد طراحی و در
کاست ژنــــی NdeI-BamHI-blf1-linker-stxB-
 uaa-XhoIتولید گردید و در ادامه با بیان آن در
میزبان  E.coliبه بررسی ایمنی زایی آن در رت
پرداخته شد.
در ادامه در اولین مرحله ،پروتئین نوترکیب همراه
یاور روغن در آب به گروه های تست تزریق گردید و
بعد از خون گیری از رت ها ،تیتر آنتی بادی تولید شده
با استفاده از االیزا غیرمستقیم مورد ارزیابی قرار گرفت
و نتیجه آزمایش االیزا نشان داد که علیه پروتئین های
نوترکیب آنتی بادی در رت تولید شده است .بعد از هر
بار تزریق یادآور ،خونگیری از رت ها انجام شد و بعد از
انجام آزمایش االیزا مشخص شد که در هر مرحله تیتر
آنتی بادی به صورت تصاعدی افزایش یافته است و
این بیانگر تحریک مناسب سیستم ایمنی توســـط
آنتی ژن ها می باشد .توسعه تولید واکسن های جدید
بر پایه آنتی ژن های حفاظتی خالص شده به علت
ایمنی زایی پایین آنتی ژن های محلول و نبودن یاور
مخاطی موثر و ایمن ،دچار اختالل گردیده است .برای
برطرف کردن این نقص و باال بردن میزان ایمنی زایی
 ،BLF1آن را با یاور همراه می کنند .نتایج تحقیقات

مقایسه تیتر آنتی بادی تولید شده بر علیه پروتئین های -...حسین هنری و همکاران

111

] [ DOI: 10.29252/sjimu.26.6.111

melioidosis: 540 cases from the 20 year
Darwin prospective study. Plos Negl Trop
Dis
2010;4:900.
doi:
10.1371/journal.pntd.0000900.
5.Holden MT, Titball RW, Peacock SJ,
Cerdenotarraga AM, Atkins T, Crossman
LC, et al. Genomic plasticity of the
causative
agent
of
melioidosis,
Burkholderia pseudomallei. Proce Acad
;Am2004
101:14240-5.
doi:
10.1073/pnas.0403302101
6. Pause A, Methot N, Svitkin Y, Merrick
W, Sonenberg N. Dominant negative
mutants of mammalian translation initiation
factor eIF-4A define a critical role for eIF4F in cap dependent and cap independent
initiation
of
translation.
EMBOJ
1994;13:1205.
7.Bouter A, Delord B, Dransart E, Poirier
C, Johannes L, Effenterre D. Intracellular
trafficking of Shiga toxin B subunit

References
1. Whitmore A, Krishnaswami C. An
account of the discovery of a hitherto
undescribed infective disease occurring
among the population of Rangoon. Indian
Med
Gaz
1912;47:262-07.
PMID:
29005374
2.Nandi T, Ong C, Singh AP, Boddey J,
Atkins T, Sarkartyson M, et al. A genomic
survey of positive selection in Burkholderia
pseudomallei provides insights into the
evolution of accidental virulence. Plos
Path2010;6:1000845.
3. Limmathurotsakul D, Chantratita N,
Teerawattanasook N, Piriyagitpaiboon K,
Thanwisai A, Wuthiekanun V, et al.
Enzyme linked immunosorbent assay for
the diagnosis of melioidosis better than we
thought. Clin Inf Dis 2011;52:1024-08. doi:
10.1093/cid/cir080
4. Currie BJ, Ward L, Cheng AC. The
epidemiology and clinical spectrum of

Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir at 18:59 IRST on Saturday January 23rd 2021

انجام شده نقش حاملی ،آنتی ژنی و یاوری  STxBرا
اثبات کرده است .در این تحقیق ،خاصیت ایمنی زایی
پروتئین  BLF1و خاصیت آنتی ژنی و یاوری STxB
به طور هم زمان مد نظر بوده است.
بررسی تیتر آنتی بادی پروتئین  BLF1و BLF1-
 STxBبه صورت تزریقی به عنوان کاندید واکسن در
رت مورد بررسی قرار گرفت ،که نتیجه تحقیق انجام
شده نتایج االیزا نشان داد که آنتی بادی علیه آنتی ژن
 BLF1تولید شده و با ترکیب  STxBبا  BLF1میزان
تیتر آنتی بادی نسبت به تیتر آنتی بادی علیه آنتی ژن
 BLF1افزایش یافته است .در ادامه تیتر آنتی بادی
تولید شده علیه نمونه آنتی ژن  BLF1-STxBو به
صورت تجویز نازال مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه
مناسبی مشاهده نــــشد .با توجـــــه به ایــن که
آنتی ژن  IpaD-STxBبه صورت تجویز نازالی دارای
عملکرد مناسبی بود( )1می توان نتیجه گرفت که نوع
آنتی ژن اتصالی به  STxBبه منظور استفاده از
خاصیت یاوری آن در تجویز نازال مورد اهــــمیــت
می باشد .دلیل این امر ممکن است ،تاثیراتی باشد که
پس از اتصال دو آنتی ژن به یکدیگر در عمل
ساختاری به وجود می آید که این تغییرات در اتصال به

سلول ها و سایر فعالیت های آن تاثیرگذار است .با
توجه به نتایج حاصله نقش آنتی ژنی BLF1-STxB
به صورت تزریقی به عنوان کاندید واکسن اثبات شد.
نتیجه این تحقیق بیانگر آن است که پروتئین
 BLF1-STxBمی تواند کاندیدای مناسبی جهت تولید
واکسن علیه بورخولدریا و شیگال دیسانتری باشد .هم
چنین کاربردهای نوینی برای کاست ژنی blf1-stxB
پیش بینی می شود .پروتئین ( Gb3پذیرنده  ،)STBدر
سلول های طبیعی انسان ،بیان محدودی دارد())7،21
ولی در بعضی از سلول های سرطانی ،به میزان بسیار
باالیی بیان میشود و با توجه به عملکرد پروتئین
 BLF1که مهارکننده قوی ترجمه است می توان با
اتصال دو پروتئین  BLF1-STxBبه طور اختصاصی
به عنوان یک عامل ضد سرطان قوی مورد استفاده قرار
گیرد.
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Abstract
Introduction: Burkholderia pseudomallei
causing
Melioidosis
and
Shigella
dysenteriae is the most common cause of
diarrhea, and so far no effective vaccine has
been produced against these two bacteria.
The BLF1 protein of Burkholderia
pseudomallei bacteria plays an important
role in pathogenesis and infection. Shigella
dysentery STxB is one of the most
important factors in pathogenesis and also
has an adjuvant role. Binding the BLF1
protein with STxB can be a good candidate
vaccine. In this study, the antibody titers of
BLF1-STxB and BLF1 proteins produced
in rats were compared.

Polyclonal antibodies produced in the
serum of rats were measured.
Findings: The produced recombinant
proteins were approved by SDS-PAGE and
Western blotting. ELISA results showed
that antibody was produced against the
BLF1 antigen and the antibody titer level
increased by STxB binding to BLF1,
compared with the antibody titer against the
BLF1 antigen.
Discussion & Conclusions: The BLF1STxB protein had higher antibody titer than
BLF1. Due to the structural similarity of
STxB subunit with its counterpart in E. coli,
it can be a vaccine candidate against
Burkholderia
pseudomallei,
Shigella
dysenteriae, enterohemorrhagic E. coli, and
enterotoxigenic E. coli.

Materials & Methods: In this experimental
study, pET28a (+) - blf1-stxB and pET28a
(+) - blf1 vectors were transformed into E.
coli BL21 (DE3) and confirmed by PCR.
The expression of blf1-stxB and blf1 genes
was induced by IPTG and the proteins were
injected into rats four times after
purification of the protein by using an
affinity
chromatography
column.

Keywords: Burkholderia pseudomallei,
Shigella dysenteriae, Melioidosis, BLF1,
STxB
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