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رده سلولی HEK293
1

بهاره شکوهیان ،4زهره شریفي ،6مهشید محمدیپور ،3فاطمه یاری
چكيده
سابقه و هدف

 ، CD40Lپروتئیني غشایي و یکي از اعضای خانواده  TNFاست که نقش مهمیي در انققیاپ پییال سی ولي در
ایمني ذاتي و تطبیقي دارد .از آن جایيکه این پروتئین نقش خود را از طریق تجمع گیرنیده در سیطس سی وپ
هدف ایفا ميکند ،به نظر ميرسد فرل مالقيمری آن بقواند اثر قویتری نسبت به فرل طبیعي ترایمری ایجاد کند.
بر این اساس در این مطالعه ک ونینگ و بیان فرل کایمری و دودکامری  CD40Lمح وپ ،از طریق پروتئین خود
مالقيمر شونده سورفاکقانت پروتئین  ، (SP-D) Dدر رده س ولي  HEK293مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روشها

مطالعه انجال شده از نوع تجربي بیود .پیروتئین  SPD-CD40Lبیه صیور  in silicoطراحیي و در پسسیمید
) pcDNA3.1(+همسانهسازی شد .س وپهای  HEK293به عنوان میزبان بییاني میورد اسیقفاده قیرار گرفقیه و
ترانسفکت شدند .بیان  CD40Lنوترکیب در سطس  RNAبه وسی ه  RT-PCRبررسیي شید .پی از تخ یی
پروتئین نوترکیب با روش کروماتوگرافي تمای ي ،وزن مولکولي آن توسط  SDS-PAGEتعیین گردید .به منظور
بررسي اخقصاصیت پروتئین نیز از روشهای  ELISAو  Dot Blotاسقفاده شد.

يافتهها

نقایج به دست آمده نشاندهنده ترانسفکشن س وپهای  HEK293و بیان پیروتئین نوترکییب پی از  61و 14
ساعت از زمان ترانسفکشن بود .هم چنیین نقیایج حاصیز از روش  ELISAو  Dot Blotبییانرر اخقصاصییت
پروتئین کایمری  SPD-CD40Lبود.

نتيجه گيري

پروتئین کایمری  SPD-CD40Lاز طریق وکقور بیاني ) pcDNA3.1(+در رده س ولي یوکاریوتي  HEK293بیه-
طور موفقیتآمیز بیان شد و وزن مولکولي پروتئین -1ترایمری(دودکامری) با مقدار مورد انقظار تطابق داشت.
كلمات كليدي CD40 :لیراند ،رده س ولي  ، HEK 293ترانسفکشن
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همسانهسازی و بیان ژن نوترکیب  CD40Lانسانی در

بهاره شکوهيان و همکاران

همسانهسازی و بيان  CD40Lنوترکيب
مقدمه

 CD40ليگانــــد(، HIGM1 ، gp39 ، CD145 ، CD40L
 IMD3و  )TNFSF5يک پروتئين غشـايی تيـ  26 IIکيلـو
دالتــونی اســت کــه بــه خــانواده فــاکتور نکــروز تومــوری
( )TNFSFتعلق داشته و سهم زيادی در انتقال پيـا سـلولی
در ايمنی ذاتی و تطبيقـی دارا مـیباشـد( .)2ايـن پـروتئين
توســا انــواعی از ســلولهــا هــم چــون لنفوســيت  Bو
پالکت های فعال شده ،مونوسـيت ،سـلولهـای دنـدرتيک،
T

آن با اثر دادن پروتئاز ،بخش خارس سـلولی پـروتئين را در
محيا آزاد ساخت ،و يا تنهـا بخـش خـارس غشـايی را بـه
همراه يک توالی راهنما کلون و سنتز کرد .در هر دو قالت،
فر محلول پروتئين های  TNFSFکه هموترايمر هـای تکـی
هستند ،ناپايدار خواهند بود(.)11

ماکروفاژهــا ،بيــان مــیشــود( .)1 ،2ژن  CD40Lبــر روی
کرومــوزو  Xواقــش شــده و يــک یليکــوپروتئين 192
اسيدآمينهای را کد میکند کـه در فـر غشـايی شـام سـه
دومين می باشد .چنانچـه  CD40Lغشـايی از متيـونين 222
( )Met113دومـين خـارس سـلولی شکسـته شـودCD40L ،

روشی که به طور معمول برای قـ مشـک ناپايـداری
پروتئينهای مالتیمری در فر محلول استفاده میشـود ،بـه
کاریيری پروتئين مـورد نظـر در کنـار يـک قطعـه از يـک
پروتئين ديگر که دارای توانايی دايمر و يا مالتیمر شدن بـه
طور خودبـهخـودی مـی باشـد ،اسـت( .)14از جملـه ايـن
پروتئينهای خود مالتیمر شـونده سـورفکتانت پـروتئين D
) (SP-Dمیباشد SP-D .يک لکتين تي  Cاست کـه توسـا
سلول های اپيتليال(عمـدتاً سـلول هـای اپيتليـال ريـه) بيـان
می شود .اين پروتئين به شـک دودکـامری()Dodecameric
متشک از چهـار زيـر واقـد ترايمـری مـیباشـد( .)19بـا
جايگزين کردن دومين خارس سلولی( )ECDپـروتئين هـای
خــانواده  TNFبــا ناقيــه لکتينــی مــیتــوان پــروتئينهــای
دودکامری ايجاد کرد.
با توجه به اين که بيشـتر اعاـای خـانواده  TNSنقـش
درمانی داشته و توليد آنها به شک پروتئينهای محلـول و
مالتیمری امکانپذير و مـؤثر مـیباشـد ،بررسـی و مطالعـه
چگونگی طراقی و ساخت پروتئينهای مالتیمری اهميـت
پيدا میکند و اين اهميت با توجه به مطالعه های محـدودی
که در زمينـه سـاخت پـروتئين هـای مـالتیمـری در ايـران
صورت یرفته ،پررنگتر مـیشـود .در ميـان اعاـای ايـن
خانواده ،نقش کليدی پروتئين  CD40Lدر انواس زمينـههـای
تشخيصی و درمانی از جمله کنترل التهاب ،توليـد واکسـن،
درمان سرطان و افزايش بازده توليد آنتیبادی و هـم چنـين
عد توليد اين پروتئين در ايران ،ما را برآن داشت تا شـک
دودکــــامری  CD40Lمحلــــول را از طريــــق پــــروتئين

محلول يا  sCD40Lايجاد مییردد CD40L .فعـال ،چـه بـه
فر غشايی و چه به فر محلول ،سـاختاری هومـوترايمری
دارد ،اين ساختار مالتیمری نقش مهمی در برهمکنش مؤثر
بــا  CD40و پيــا دهــی ســلولی متعاقــب آن دارد(.)1 ،4
برهمکنش  CD40-CD40Lبـرای پاسـخ وابسـته بـه

T-cell

لنفوسيتهای  Bبه آنتیژنها ،ايجاد سلولهای  Bخـاطره و
پالسماســ و القــای توليــد آنتــیبــادی  ، IgGافــزايش
شک یيری مراکز زايا در هماهنگی با سلولهای  Tضروری
است .به عالوه ردپـای سيسـتم دوتـايی  CD40-CD40Lدر
بســياری از بيمــاریهــا از جملــه بيمــاریهــای التهــابی
روده) ،)IBDپيشرفت عفونت  HIVو التهاب عصبی وابسـته
بــه  ، HIVانــواس ســرطانهــا ،آترواســکلروزيس ،لوپــوس،
درماتوميوزيس و آلزايمر ديده میشود( .)2 ،1-21در واقـش
برهمکنش  CD40و  CD40Lبا فراهم کردن سيگنال ثانويـه
مورد نياز ،منجر به آغـاز پاسـخ ايمنـی هومـورال و پاسـخ
ايمنی با واسطه سلولی مییردد( .)1 ،22ايـن ققيقـت کـه
 CD40Lقادر به القای تکثير و تمايز لنفوسـيتهـای  Bو
است ،در مطالعه های بسيـاری بــه اثبــات رسيــده اسـت
T

( .)1 ،21-21اما اخيراً چندين بررسـی آزمايشـگاهی تـرثير
چند برابری فر مالتیمری  CD40Lنوترکيـب را بـر القـای
ايمنی هومورال و سلولی نشان دادهاند(.)22-12
توليد فر محلول پـروتئينهـای  ، TNFSFبسـيار قـازز
اهميـت اسـت ،زيـرا بـررسی اين پروتئينها و یيرندههای
112
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اختصاصی آنها در فـر غشـايی پيچيـدیی هـای بسـياری
داشته و به دلي وجود عوام مداخلهیـر ،تفسـير نتـاير را
غير ممکن میسازد .بـه عـالوه فـر هـای محلـول چنـدين
پروتئين از اين خانواده کاربرد درمانی دارد(.)11-14
به منظور توليد پروتئينهای محلول از خـانواده  TNFدو
راه وجود دارد :می توان فر غشايی را توليد کرد و پـس از

دوره  ،24شماره  ،2پاييز 69

مالتی مرکننده سورفکتانت پروتئين  Dتوليد و در سلول های
بيانی يوکاريوتی  HEK293بيان کنيم.

پالسميد ) pcDNA3.1(+بـا اسـتفاده از کيـت اسـتخراس
پالسميد شرکت وايوژن ( )Cat. NO. GF2001و طبق روش

مواد و روشها

همسانهسازی ژن هدف در قام ) ، pcDNA3.1(+از روش
توالیيـابی) )sequencingو بررسـی الگـوی هاـم آنزيمـی

مطالعه انجا شده از نوس تجربی بود.

)pattern

طراقی و ساخت ژن : SPD-CD40L

 (digestionاســـتفاده شــد .قامــ پالســـميدی

نوترکيب  pcDNA–SPD-CD40Lبا اسـتفاده از آنـزيمهـای

به منظور طراقی سـازه کـايمری تـوالی آمينـو اسـيدی
ســورفکتانت پــروتئين  Dانســانی بــا شــماره دسترســی

محدودکننده  HindIIIو  EcoRIو طبق دستورالعم شـرکت

 NP_003010.4و پـــروتئين  CD40Lانســـانی بـــا شـــماره

سـازنده آنـزيمها(فرمنتـاز ،انگلسـتان) در دمـای  21درجـه
سانتی یراد به مدت  1ساعت هام شد .محصـول واکـنش

NCBI

هام ،با اسـتفاده از الکتروفـورز در ژل آیـارز  %2بررسـی

دسترسی  NP_000065.1از بانک اطالعات پـروتئين

به دست آمـد .بـا جـايگزين کـردن بخـش خـارس سـلولی
( )ECDپروتئين ( CD40Lاسـيدآمينه هـای  41تـا  )192بـا

یرديد.

ناقيه لکتينی سورفکتانت پروتئين ( Dاسيدآمينههای  191تا

کشت و نگهداری سلولهای : HEK293

 ،)211توالی اوليه پروتئين به طول  411اسـيدآمينه طراقـی

رده سلولی  HEK293از بانـک سـلولی انسـتيتو پاسـتور

شد .سپس ساختمان سو پـروتئين کـايمری
توسا نـر افزارهـای بيوانفورمـاتيکی تاييـد شـده و تـوالی

جنــين یــاوی( ،)FBSمحلــول پنــیســيلين(،)211 U/mL

ساخت و در قام پالسميدی ) pcDNA3.1(+قرار یرفت.

استرپتومايسين( )211 µg/mLو -L 1 mMیلوتامين کشـت
داده شد .سپس در انکوباتور  21درجه سانتییـراد بـا CO2

SPD-CD40L

نوکلئوتيدی آن توسـا شـرکت ژنکاسـت (لویزامبـور))

ايران تهيه و در محيا کشت  RPMI-1460قاوی  %21سر

 %1نگهــداری و هــر دو روز يــک بــار محــيا کشــت آن

آمادهسازی پالسميد نوترکيب و تراريختی سلولهای بيـانی
يوکاريوتی:

تعويض یرديد.

کشت شـبانه بـاکتری  E.coliسـويه  Top10در  1 mLاز

ترانسفکشــن ســلولهــای  HEK293و جمــشآوری محلــول
رويی:

 21درجه سانتییراد و چرخش  111دور در دقيقـه ()rpm

سلول ها روز قب از ترانسفکشن شمارش شده و تعـداد

محيا مايش

Broth( LB

 )Lysogenyبا یرمایذاری در دمای

انجا شد .سپس محيا کشت باکتری ها به مدت  1دقيقه با

 1×211سلول به هر چاهک از پليت  9خانهای اضـافه شـد.

سرعت  1111دور در دقيقه( )rpmسانتريفيوژ یرديد و پس

 1 µgپالسميد استخراس شده قاوی قطعـه ژن مـورد نظـر
(معــادل  )21 µLبــه  261 µLمحــيا کشــت فاقــد  FBSو

از خارس کردن محيا کشت ،رسوب باکتری بـا اسـتفاده از
تيمار شيميايی توسا کلريـد کلسـيم( 1/2 )CaCl2مـورر و

آنتیبيوتيک پنیسيلين -استرپتومايسين اضافه شد و محلول

قرار دادن بر روی يخ به سلول مستعد تبـدي شـد .پـس از

به مدت  1دقيقه در دمای محيا یرمایذاری یرديد.
X-tremeGENE™ HP DNA Transfection Reagent

آمادهسـازی سـلولهـای  E.coliجهـت پـذيرش پالسـميد،

9 µL
( (Cat. NO. 06366236001محصـول شـرکت رشوش آلمـان

یرفت .سوسپانسيون باکتريايی قاص بر روی محيا کشت

به محلول افزوده و محلول قاص جهت تشکي کمـپلکس

µg/mL

به مدت  21دقيقه در دمای محيا یرمایذاری شد .محلـول

 211پخش شده و به مدت يک شـب در دمـای  21درجـه

قاوی کمـپلکس معـرف و پالسـميد نوترکيـب بـه محـيا

سانتییراد قرار داده شد.

کشت سلول ها اضافه شده و پليت بـه مـدت  9سـاعت در

تراريختی سلولهای مستعد به روش شوک قرارتـی انجـا
 LBجامد قاوی آنتیبيوتيک آمپیسيلين با غلظـت
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مندرس کيت جداسـازی شـد .بـه منظـور بررسـی صـحت

بهاره شکوهيان و همکاران

همسانهسازی و بيان  CD40Lنوترکيب

محيا کشت رويـی خـارس شـده و محـيا کشـت جديـد

ســلولهــای  14 HEK293و  42ســاعته بــهوس ـيله ســتون

قـــاوی  FBS %21و  %2آنتـــیبيوتيـــک پنـــیســـيلين -

کروماتویرافی تمايلی که قاوی آنتیبادی اختصاصی

استرپتومايسين به سلولها اضافه شد .سلولها به مـدت 14
و  42ساعت در انکوباتور  21درجه سانتییراد یرمایذاری

( CD40Lابکم ،کمبرير )Cat. NO. ab47204 ،تثبيـت شـده
بود ،آزمايش  SDS-PAGEدر سيستم بافری ناپيوسته شـام

شدند.

ژل متراکم کننده و ژل جداکننده  %21انجا شـد .نمونـههـا

Anti-

پـس از سـانتريفيوژ ،بـه وسـيله سـرنگ هميلتـون در کنـار

بررسی و ترييد بيان پروتئين نوترکيب:
استخراس : RNA

شاخص وزن مولکولی به چاهکهای ژل منتق شدند .بعـد
از اتمــا الکتروفــورز بــه مــدت  1:11ســاعت در اخــتالف
پتانســي  211ولــت ،کاســت قــاوی ژل بــاز شــد .ژل

استخراس  RNAاز سلولهای  HEK293تراريخـت شـده
پس از جمش آوری مايش رويی سلولها ،با استفاده از محلول

پلیآکري آميد با استفاده از رنگ کوماسـیبلـو بـه مـدت 1

ترايـزول ( TriPure Isolation Reagentرشوش ،آلمـان) طبـق
دستورالعم شرکت سازنده انجـا شـد .کميـت و کيفيـت

رنگزدايی با محلول رنگبر مورد بررسی قرار یرفت.

هم چنين الکتروفـورز بــر روی ژل آیــارز  %2سنجيــده

آزمايش اريزا :

ســاعت روی شــيکر رنــگ شــده و پــس از  1ســاعت

 RNAاستخراس شده با دستگاه اسـپکتروفتومتر نـانودراو و
شد.

پس از آن اختصاصيت پروتئين نوترکيـب

SPD-CD40L

با استفاده از روش اريزا بررسی شد .به اين منظـور 11 µL

ساخت : cDNA

 SPD-CD40Lتخليص شده از مايش رويی سلولی ( 14و 42

ساخت  cDNAبه روش نسخهبرداری معکوس (فرمنتاز،

ساعته) به عنوان نمونـه مـورد بررسـی sCD40L ،تخلـيص

انگلستان) انجا شد .برای اين منظور  RNA 4/1 µgبـا آب

PBS

مقطــر قــاوی  DEPCبــه قجــم نهــايی  11 µLرســيد و
آغازیرهای  9نوکلئوتيدی تصادفی( )Random hexamersبه

شده از کنسانتره پالکتی به عنوان کنترل مثبـت و بـافر
و ( HCGینــادوتروپين) بــه عنــوان کنتــرل منفــی ،بــه
چاهک های پليت اريزا اضافه شد و پليـت بـه مـدت يـک

آن اضافه شد .مخلوط قاص به مدت  1دقيقه در دمای 91

شب در يخچال  4درجه سـانتییـراد قـرار یرفـت .سـپس

درجه سانتییراد قرار یرفـت و سـپس بـه آن بـافر ،آنـزيم

خانه های کـوت شـده ،از پـروتئين خـالی یشـته211 µL ،

نســخهبــردار معکــوس ،نوکلئوتيــدهای آزاد ســه فســفاته
( )dNTPsو مهارکننده  RNaseاضافه شد .مخلـوط واکـنش

محلول مسدودکننده (آلبومين  +آزايد) به هرکدا افـزوده و
به مدت  2ساعت در دمای اتاق قرار یرفت .پـساز خـارس

در ترمال سايکلر(بيوراد ،آمريکا) تکثير شد .بررسی کيفيـت

کــردن محلــول مســدودکننده از خانــههــا 11 µL ،محلــول

 cDNAبا واکنش  PCRبا استفاده از آغازیرهای اختصاصی

آنتــیبــادی ( Anti-CD40Lابکــم ،کمبــرير،

ژن بتا اکتين به عنوان کنترل و بررسی وجود  cDNAمربوط

 )ab47204با رقت  2:111در  PBSبه هر خانه اضافه شده و
بــه مــدت  2ســاعت در انکوبــاتور  21درجــه ســانتییــراد

به  SPD-CD40Lبا آغازیرهای اختصاصـی نـواقی داخلـی
ژن  SPD-CD40Lبه طور جدایانه انجـا شـد و در نهايـت

Cat. NO.

یرمایــذاری شــد .چاهــکهــا توســا محلــول شستشــو

محصول واکنش های  PCRبا الکتروفورز برروی ژل آیـارز

%1/11

 %1مشاهده و بررسی یرديد(جدول .)2

 11از کونژویـه آنزيمـی

+ Tween20( PBS-T
IgG

 )PBSشستشـو شـدند و
 Anti-mouseبـا

µL

آنـزيمHRP

(سيگما ،آمريکا (Cat. NO. A0170 ،با رقت  2:2111به هـر

آزمايش : SDS-PAGE

خانه اضافه شد و پليت به مدت  2سـاعت در دمـای اتـاق

بـه منظـور تاييـد بيـان و بررسی وزن مولکولی پروتئين

قرار یرفت.
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انکوباتور  21درجه سـانتییـراد یرمایـذاری شـد .سـپس

 ، SPD-CD40Lپـس از تخليـص پـروتئين از محيا کشت
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جدوپ  :4توالي آغازگرهای طراحي شده برای ناحیه داخ ي ژن  SPD-CD40Lو ژن بقااکقین
ژن

بتااکتين

 222جفت باز

 14درجه سانتییراد

 261جفت باز

 11درجه سانتییراد

جلوبرنده:

’5’-GGAATTTGCACGAGGACTTC-3

معکوس5’-TTGACAAACCCCTCGAACTG-3’:
جلوبرنده5’-TCATGAAGATCCTCACCGAG-3’ :
معکوس5’-TTGCCAATGGTGATGACCTG-3’:

پس از شستشوی دوباره 11 µL ،از محلول  TMBبه هر

نـــواقی داخلـ ـی ژنهـــای بتـــا اکتـــين و ،SPD-CD40L

چاهک اضافه شده و پليت به مدت  21دقيقه در تـاريکی و
در دمای اتاق یرمایذاری شد .در نهايت با افـزودن 11 µL

الکتروفــورز انجــا شــد .در نتيجــه الکتروفــورز محصــول
واکنش  PCRدر ژل آیـارز  %1در بـافر  ،TAEمشـاهده دو

محلول اسيد کلريدريک بـه هـر چاهـک ،واکـنش متوقـف

باند  261جفـت بـازی قاصـ تکثيـر  cDNAسـلولهـای

یرديد و جـذب نـوری چاهـکهـا بـا اسـتفاده از دسـتگاه

آزمايش و کنترل با آغازیرهای بتااکتين نشاندهنده کيفيـت

خوانش اريزا در طول موس  411نانومتر خوانده شد.

 cDNAبود ،به عالوه وجود باند  222جفت بازی محصـول
تکثيـــر ناقيـــه داخلـــی ژن کدکننـــده  SPD-CD40Lدر

آزمايش دات بالت (:)Dot Blot

سلولهای  HEK293با استفاده از آغازیرهای اختصاصـی و

برای بررسی وجود و اختصاصـيت پـروتئين نوترکيـب،
آزمايش دات بالت نيز انجـا شـد .در ايـن روش محلـول

عد مشاهده اين باند در نمونه کنترل نشان دهنده بيـان ژن
مورد نظر در سطح  RNAبود (شک .)1

پروتئينی به طور مستقيم به شک نقاط جدا از هم به غشـا
( PVDFرشوش ،آلمان) منتق شد و آنتـی بـادی اختصاصـی
(آنتیبادی  )Anti-CD40Lاضافه یرديد ،سـپس آنتـیبـادی
کونژویــه بــا  HRPافــزوده شــد کــه پــس از مواجهــه بــا
سوبســـترای )Enhanced Chemi Lumineseence( ECL
باعــا ايجــاد ســيگنال قابــ مشــاهده از طريــق دســتگاه
تصويربرداری مولکولی یرديد.

2111 bp

1428 bp

2111 bp

يافتهها

بررسی صحت همسانهسازی:
وکتور پالسـميدی نوترکيـب  pcDNA–SPD-CD40Lبـا
استفاده از آنزيمهای محدودارثر  HindIIIو  EcoRIدر بـافر
مشترک هام شد .محصول واکـنش هاـم ،بـا اسـتفاده از
الکتروفورز در ژل آیارز  %2بررسی یرديـد .خـارس شـدن

شکز : 4الکقروفورز محصوپ واکنش هضم آنزیمي وکقور نوترکیب.
سقون  4شاخ

اندازه مولکولي یک کی و بازی ،سقون  6جدا شدن

قطعه ژني  SPD-CD40Lبه طوپ  4164جفت باز از پسسمید

قطعه  2412جفت بازی قاص از هام آنزيمی با شاخص

 pcDNAپ

اندازه مولکولی ،نشان دهنـده صـحت همسـانهسـازی بـود
(شک .)2

پسسمید  pcDNAبدون قطعه ورودی هضم شده با آنزیمهای

بررسی بيان در سطح : RNA
بـه منظـور مشاهـده قطعات مورد انتظار در نتيجه تکثير

از هضم با آنزیمهای  HindIIIو  ، EcoRIسقون 3

 HindIIIو  ، EcoRIسقون  1وکقور نوترکیب برش خورده با آنزیم
 ، HindIIIسقون  5وکقور نوترکیب برش خورده با آنزیم  EcoRIو
سقون  9وکقور نوترکیب هضم نشده که به سه شکز ح قوی ،خطي
و سوپرکویز وجود دارد را نشان ميدهد.

Downloaded from bloodjournal.ir at 11:26 +0430 on Tuesday June 19th 2018

ناقيه

داخلی SPD-CD40L

اندازه محصوپ

دمای اتصاپ

توالي آغازگر

بهاره شکوهيان و همکاران

همسانهسازی و بيان  CD40Lنوترکيب

اختصاصــی و ويژیــی آنتــیژن نوترکيــب

SPD-CD40L

بود(جدول  .)1آزمايش دات بالت به منظور بررسی وجـود
مشخص شده در شک  ،4نقاط واکـنش مثبـت سوبسـترای
 ECLبا آنتـیبـادی کونژویـه بـا  HRPرا نشـان مـیدهنـد.
مشاهده اين نقاط ،ترييـدی بـر وجـود و ويژیـی پـروتئين
 SPD-CD40Lتخليص شده از محـيا کشـت سـلولهـای
 HEK293میباشد.

200bp

261 bp

100bp

222 bp

Ladder

kDa
kDa
SPD-CD40L

kDa

شکز  :6الکقروفورز محصوپ  .PCRسقون  3مارکر وزن مولکولي

kDa

 411جفتبازی ميباشد .در سقون  4و 6به ترتیب محصوپ تکثیر
ژن  SPD-CD40Lاز س وپهای  HEK293ترانسفکت شده و

kDa

ترانسفکت نشده (کنقرپ منفي) نشان داده شده است .وجود باند 444
جفتبازی در سقون  4بیانرر بیان ژن  SPD-CD40Lدر سطس

RNA

ميباشد .در سقونهای  1و  5نیز به ترتیب باند محصوپ تکثیر ژن
بقا اکقین در س وپهای  HEK293تست و کنقرپ نشان داده شده
است.
شکز  SDS-PAGE : 3پروتئین نوترکیب  SPD-CD40Lدر ژپ

بررسی بيان و اختصاصيت پروتئين : SPD-CD40L
الکتروفورز پروتئين ها با اسـتفاده از روش

پ يآکریز آمید  .46%سقون سمت راست نشاندهنده مارکر وزن

SDS-PAGE

انجا شد .باندهای قاصـ از الکتروفـورز عمـودی

مولکولي است .سقون وسط نشاندهنده  SPD-CD40Lتخ ی

SPD-

1428
bp
 CD40Lتخليص شده از محيا کشت سلول های HEK293
به دست آمده از کشـت  14و  42سـاعته ،بـا مطالعـههـای
مشابه قبلی همخـوانی داشت(شـک  .)2بانـدهای  12و 94
کيلودالتونی نشاندهنـده سـطوم مختلـف یليکوزيالسـيون

از مایع رویي س وپهای  HEK293پ

از کشت  14ساعقه و سقون

سمت چپ نشاندهنده  SPD-CD40Lتخ ی
س وپهای  HEK293پ

شده از مایع رویي

از کشت  61ساعقه ميباشد.

جدوپ  :6نقایج االیزا پروتئین نوترکیب

SPD-CD40L

پروتئين نوترکيب می باشند .اختصاصيت پروتئين نوترکيـب

نمونه

)151 nm( OD

 SPD-CD40Lبا استفاده از روش اريزا تاييـد شـد .در ايـن

PBS

1/162 ± 1/122

HCG

1/119 ± 1/122

کنترل مثبت

1/212 ± 1/124

SPD-CD40L 48 hour

1/922 ± 1/192

SPD-CD40L 24 hour

1/191 ± 1/122

روش پــس از اتصــال پــروتئين بــه کــف پليــت و افــزودن
آنتی بادی اختصاصی (آنتیبادی  ،)Anti-CD40Lآنتـیبـادی
کونژویـه بــا  HRPاضـافه یرديــد کــه پـس از مواجهــه بــا
سوبسترای

TMB

سبب واکنش رنگزا شد .تشکي محصول

رنگـی قاصـ از واکـنش آنزيمـی ،نشـان دهنــده واکنش
121
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و اختصاصيت پروتئين مورد نظر انجا شد .لکـه هـای تيـره
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آزمايشگاه و به کاریيری اين سلولها در جهت فعال کردن
B

C

A
B

و افزايش پاسخ

بازده سلولهای هيبريدوما در توليد آنتیبادی ،به ايـن مهـم
پرداختهاند( .)11به همـين علـت مطالعـههـای بسـياری بـه
منظور افـزايش تحريـک و فعـال کـردن لنفوسـيتهـای

E

F

B

صورت یرفته است .يکی از پروتئينهايی که در سـالهـای

D

اخير به دلي نقش کليدی که در فعال کردن ايمنـی ذاتـی و
تطبيقی دارد بسيار مورد توجه واقش شده CD40L ،میباشد.
اما بزریترين مشک در تحريک  CD40با واسطه منومرهای
شکز  :1آزمایش دا

بس

پروتئین نوترکیب  .SPD-CD40Lنقطه

 Aنشاندهنده نمونه  CD40Lتخ ی

شده از کنسانقره پسکقي

ميباشد که به عنوان کنقرپ مثبت در نظر گرفقه شده است .نقاط

B

 CD40Lيا آنتیبادی ،اثر ضعيف اين پروتئينها بر تحريـک
و تکثيــر  B-cellاســت( .)22بررســیهــای بيشــتر بــر روی
مکانيسم اثر  CD40Lنشان داد کـه ايـن پـروتئين از طريـق

و  Cنشاندهنده  SPD-CD40Lنوترکیب بیان شده توسط س وپهای

کالستر کردن یيرنده خـود موجـب انتقـال پيـا در سـلول

 14 ، HEK293و  61ساعقه ميباشند .در نقطه  Dپروتئین  BSAبه

هدف شده و بنابراين با افزايش ميزان تجمش یيرنده میتوان

عنوان کنقرپ منفي لکهگذاری شد و در این نقطه هیچ لکهای مشاهده

اثر قویتر و ماندیارتری را ايجاد کرد(.)22

نرردید .نقطه  Eنشاندهنده  Lysateس وپهای  HEK293ترانسفکت
شده و نقطه  Fنشاندهنده  Lysateس وپهای  HEK293ترانسفکت
نشده(به عنوان کنقرپ منفي نمونه  )Lysateميباشد.
بحث

در سال  1112هـزول و همکـارانش بـا توليـد دو فـر
مختلف از  CD40Lزاويهای متفاوت از توليد پـروتئينهـای
نوترکيب مالتی مری را نشان دادند .اولين پـروتئين توليـدی
آنها يک ترايمر تکی از بخـش خـارس سـلولی  CD40Lو

با توجه به اهميـت ايـن پـروتئين در انـواس زمينـههـای

ديگری پروتئين  -4ترايمری تشـکي شـده از بدنـه اصـلی

تشخيصی و درمانی و عد توليـد آن در ايـران ،در مطالعـه
قاضر پروتئين  SPD-CD40Lبـا اسـتفاده از نـر افزارهـای

 SP-Dو بخش خارس سـلولی  CD40Lموشـی بـود .نتـاير
آنها نشاندهنده اثر بيشتر فر دودکامری در مقايسه با فـر

بيوانفورمــاتيکی طراقــی شــده و تــوالی نوکلئوتيــدی آن

ترايمری در فعالکـردن لنفوسـيتهـای  Bبـود .هـزول بـه

ساخت و در پالسميد ( pcDNA3.1)+همسـانهسـازی شـد.

منظــور اتصــال پــروتئين  SP-Dبــه بخــش خــارس ســلولی

سلولهای  HEK293به عنوان ميزبـان بيـانی مـورد اسـتفاده
قراریرفته و ترانسفکت شـدند .بيـان  CD40Lنوترکيـب در

 CD40Lاز تــوالی لينکــر  GGGNSاســتفاده کــرد کــه بــا
بررســیهــای بيوانفورمــاتيکی و پــيشبينــی ســاختار ســو

سطح  RNAتوسا  RT-PCRبررسی شد .پس از ترييد بيان

پروتئين بهنظر میرسد اين توالی اثر مطلـوبی در فولـدينگ

در ســطح  ، RNAتخلــيص پــروتئين نوترکيــب بــا روش

سازه نهايی نداشته باشد ،بنابراين در اين مطالعه ،اين تـوالی

کرومــاتویرافی تمــايلی صــورت یرفــت و وزن مولکــولی

قذف شد(.)26
مطالعه بعدی توسا هـالر و کـورنبالت در سـال 1112

پروتئين نوترکيـب توسـا  SDS-PAGEتعيـين یرديـد .بـه
منظـور بررسـی اختصاصـيت پـروتئين نيـز از آزمـونهـای

قاکی از توليد پروتئين ادغامی -1ترايمری تشکي شـده از

 ELISAو  Dot Blotاستفاده شد.

 Acrp30و بخش خارس سلولی  CD40Lبود .ايـن پـروتئين

ايجاد لنفوسيتهای  Bفعال همواره از جنبههای مختلف
قازز اهميت بوده است .عدهای از محققان با هـدف تبـدي
لنفوسيـت  Bبـه سلولهـای عـرضهکننده آنتیژن فعـال در

هگزامری اثری کمتر از فر دودکامری امـا بيشـتر از شـک
ترايمری پروتئين  CD40Lداشت(.)12
در سـال  1111جيانــگ و همکارانــــش با انتقال ژن
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A

T-cell

ها و عدهای ديگر به منظور افـزايش

بهاره شکوهيان و همکاران

همسانهسازی و بيان  CD40Lنوترکيب

) CD40L ، pcDNA3.1(+ترايمری را بيان کردند .در مطالعه

هدف مذکور است .بنابراين مقايسه اثر  CD40Lمالتی مـری

قاضر از  CD40Lانسانی و سـلولهـای  HEK293اسـتفاده

نوترکيــب بــا فــر طبيعــی  CD40Lدر محــيا

 inبــر

شده و عـالوه بـر  -4ترايمـری بـودن سـازه ،پـروتئين بـه
صورت ترشحی طراقی یشته است که اين مسئله برداشت

تحريک توليد آنتی بادی از لنفوسيت های  Bدر مطالعههـای
ديگر پيشنهاد مییردد.

و تخليص پروتئين را تسهي میکند(.)16

vivo

نتيجهگيري

در سال  1119اسـتون و همکـارانش هـر دو شـک -1

قاص اين مطالعه طراقی و همسانهسازی موفقيتآميـز

ترايمری و  -4ترايمری  CD40Lرا بيان کرده و به صـورت

شک  -4ترايمری(دودکامری) پروتئين  CD40Lبا اسـتفاده
از پروتئين خود مالتیمر شونده سورفکتانت پروتئين  Dبود

 in vivoمورد مطالعه قرار دادند ،بررسیهای وزن مولکـولی
پروتئين نوترکيب با روش  ،SDS-PAGEتوسا وی بيـانگر

کــه بــه دنبــال آن پــروتئين کــايمری از طريــق وکتــور

توليد پروتئينی با وزن تقريبی  12کيلودالتـون بـود کـه ايـن

)pcDNA3.1(+

نتيجه با مطالعه قاضـر و بررسـی هـای بيوانفورمـاتيکی در

در ميزبان بيانی يوکـاريوتی  HEK293بيـان

شد .پـروتئين نوترکيـب تخلـيص شـده و اختصاصـيت آن

مــورد پــيشبينــی وزن مولکــولی پــروتئين نوترکيــب (46
کيلودالتــون بــه عــالوهی وزن دو زنجيــره کربوهيــدراتی)

تاييد یرديد .نتاير قاص از  SDS-PAGEبيانگر توليد فر
دودکامری مورد نظر با وزن مولکولی مطلوب بود.

مطابقت دارد (.)21
در نهايت ريچـارد کـورنبالت در سـال  1112بـا ثبـت

تشكر و قدرداني

انحصاری موفق به توليد ايـن دو پـروتئين بـا نـا تجـاری

اين مقاله قاصـ پايانامـه دانشـجويی دوره کارشناسـی

 Multimeric Biotherapeuticsشد(.)22
با توجـه بـه ايـن کـه ررفيـت محـدود و بـازده پـايين

ارشد رشته بيوتکنولوژی پزشکی مرکـز تحقيقـات مؤسسـه
عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون بـا کـد اخـالق

سلولهای هيبريدوما در توليد آنتیبادی مونوکلونال يکی از

 IR.TMI.REC.1394.27میباشد .بودجه اين مطالعه توسـا
مؤسسهی آموزشی و پژوهشـی طـب انتقـال خـون تـرمين

يافتن راهی جهت تحريک اين سلولها می تواند راهکـاری
کارآمد برای کاهش هزينـههـای توليـد آنتـیبـادی باشـد و

یرديده و همـه مراقـ عملـی پـروژه در مرکـز تحقيقـات

دري قيمت نسبتاً باری اين محصول محسـوب مـییـردد،

سازمان انتقال خون انجا شده است.

References:
component transfusion. Int J Mol Sci 2014; 15(12):
22342-64.
Danese
S,
Sans
M,
Fiocchi
C.
The
CD40/CD40L costimulatory pathway in inflammatory
bowel disease. Gut 2004; 53(7): 1035-43.
Davidson DC, Jackson JW, Maggirwar SB. Targeting
platelet-derived soluble CD40 ligand :a new treatment
strategy for HIV-associated neuroinflammation? J
Neuroinflammation 2013; 10: 144.
Elgueta R, Benson MJ, De Vries VC, Wasiuk A, Guo
Y, Noelle RJ. Molecular mechanism and function of
CD40/CD40L engagement in the immune system.
Immunol Rev 2009; 229(1): 152-72.
Antoniades C, Bakogiannis C, Tousoulis D,
Antonopoulos AS, Stefanadis C. The CD40/CD40

1- Kornbluth RS. The emerging role of CD40 ligand in
HIV infection. J Leukoc Biol 2000; 68(3): 373-82.
2- Kim HO, Kim HS, Youn JC, Shin EC, Park S. Serum
cytokine profiles in healthy young and elderly
population assessed using multiplexed bead-based
immunoassays. J Transl Med 2011; 9(1): 113.
3- Galicia López A, Olguín Ortega L, Saavedra
MA, Méndez Cruz R, Jimenez Flores R, García de la
Peña M.. Increased concentrations of soluble CD40
ligand
platelet
in
patients
with
primary
;antiphospholipidic syndrome. Reumatol Clín 2013
]9(4): 216-20. [Article in English, Spanish
4- Aloui C, Prigent A, Sut C, Tariket S, HamzehCognasse H, Pozzetto B, et al. The signaling role of
CD40 ligand in platelet biology and in platelet

5-

6-

7-

8-

124

Downloaded from bloodjournal.ir at 11:26 +0430 on Tuesday June 19th 2018

 CD40Lموشـی بـه ريــن سلولی  H22توسا وکتور بيانی

مطالعه قاضر اولين مرقلـه در راسـتای رسـيدن بـه سـوی

69  پاييز،2  شماره،24 دوره

Downloaded from bloodjournal.ir at 11:26 +0430 on Tuesday June 19th 2018

9-

10-

11-

12-

13-

14-

15-

16-

17-

18-

19-

ligand
system:
linking
inflammation
with
atherothrombosis. J Am Coll Cardiol 2009; 54(8):
669-77.
Daoussis D, Andonopoulos AP, Liossis SN. Targeting
CD40L: a promising therapeutic approach. Clin Diagn
Lab Immunol 2004; 11(4): 635-41.
Giunta B, Rezai-Zadeh K, Tan J. Impact of the CD40CD40L dyad in Alzheimer's disease. CNS Neurol
Disord Drug Targets 2010; 9(2): 149-55.
Liu A, Guardino A, Chinsangaram L, Goldstein MJ,
Panicali D, Levy R. Therapeutic vaccination against
murine lymphoma by intratumoral injection of
recombinant fowlpox virus encoding CD40 ligand.
Cancer Res 2007; 67(14): 7037-44.
Aversa G, Punnonen J, Carballido JM, Cocks BG, de
Vries JE. CD40 ligand-CD40 interaction in Ig isotype
switching in mature and immature human B cells.
Semin Immunol 1994; 6(5): 295-301.
Blumberg N, Spinelli SL, Francis CW, Taubman MB,
Phipps RP. The platelet as an immune cell-CD40
ligand and transfusion immunomodulation. Immunol
Res 2009; 45(2-3): 251-60.
Cognasse F, Boussoulade F, Chavarin P, Acquart S,
Fabrigli P, Lamy B, et al. Release of potential
immunomodulatory factors during platelet storage.
Transfusion 2006; 46(7): 1184-9.
Esmaili MA, Yari F, Sharifi Z, Nikougoftar M, Fadaei
R. Effects of platelet microparticles on the activation
of B cells. Modares Journal of Medical Sciences:
Pathobiology 2013; 15(4): 1-10. [Article in Farsi]
Ma DY, Clark EA. The role of CD40 and
CD154/CD40L in dendritic cells. Semin Immunol
2009; 21(5): 265-72.
Spriggs M, Armitage R, Strockbine L, Clifford K,
Macduff B, Sato T, et al. Recombinant human CD40
ligand stimulates B cell proliferation and
immunoglobulin E secretion. J Exp Med 1992;
176(6): 1543-50.
Garcia-Marquez MA, Shimabukuro-Vornhagen A,
Theurich S, Kochanek M, Weber T, Wennhold K, et
al. A multimerized form of recombinant human CD40
ligand supports long-term activation and proliferation
of B cells. Cytotherapy 2014; 16(11): 1537-44.
Haswell LE, Glennie MJ, Al-Shamkhani A. Analysis
of the oligomeric requirement for signaling by CD40
using soluble multimeric forms of its ligand, CD154.
Eur J Immunol 2001; 31(10): 3094-100.

20- Kilinc MO, Mukundan L, Yolcu ES, Singh NP,
Suttles J, Shirwan H. Generation of a multimeric form
of CD40L with potent immunostimulatory activity
using streptavidin as a chaperon. Exp Mol Pathol
2006; 80(3): 252-61.
21- Song W, Levy R. Therapeutic vaccination against
murine lymphoma by intratumoral injection of naive
dendritic cells. Cancer Res 2005; 65(13): 5958-64.
22- Contin C, Pitard V, Itai T, Nagata S, Moreau JF,
Déchanet-Merville J. Membrane-anchored CD40 Is
Processed by the Tumor Necrosis Factor-alphaconverting enzyme. Implications for CD40 signaling.
J Biol Chem 2003; 278(35): 32801-9.
23- Croft M, Benedict CA, Ware CF. Clinical targeting of
the TNF and TNFR superfamilies. Nat Rev Drug
Discov 2013; 12(2): 147-68.
24- Kornbluth RS. Nucleic Acids Encoding Multimeric
Fusion Proteins of TNF Superfamily Ligands
[US20090263348 A1]. Google Patents; 2009.
25- Schuchmann M, Hess S, Bufler P, Brakebusch C,
Wallach D, Porter A, et al. Functional discrepancies
between tumor necrosis factor and lymphotoxin α
explained by trimer stability and distinct receptor
interactions. Eur J Immunol 1995; 25(8): 2183-9.
26- Wright JR. Immunoregulatory functions of surfactant
proteins. Nat Rev Immunol 2005; 5(1): 58-68.
27- Chen C. Challenges and opportunities of monoclonal
antibody manufacturing in China. Trends in
Bio/Pharmaceutical Industry 2009; 5(3): 28-33.
28- Holler N, Tardivel A, Kovacsovics-Bankowski M,
Hertig S, Gaide O, Martinon F, et al. Two adjacent
trimeric Fas ligands are required for Fas signaling and
formation of a death-inducing signaling complex .Mol
Cell Biol 2003; 23(4): 1428-40.
29- Jiang YF, He Y, Gong GZ, Chen J, Yang CY, Xu Y.
Construction of recombinant eukaryotic expression
plasmid containing murine CD40 ligand gene and its
expression in H22 cells. World J Gastroenterol 2005;
11(2): 182-6.
30- Stone GW, Barzee S, Snarsky V, Kee K, Spina CA,
Yu X-F, et al. Multimeric soluble CD40 ligand and
GITR
ligand
as
adjuvants
for
human
immunodeficiency virus DNA vaccines. J Virol 2006;
80(4): 1762-72.
31- Kornbluth RS. Nucleic acids encoding multimeric
proteins of TNF superfamily ligands [US7332298
B2]. Google Patents; 2008.

Sci J Iran
Bloodبهاره
Transfus Organ 2017; 14(3): 227-236
همکاران
شکوهيان و

 نوترکيبCD40L همسانهسازی و بيان

Downloaded from bloodjournal.ir at 11:26 +0430 on Tuesday June 19th 2018

Original Article

Cloning and Expression of Recombinant Human
CD40L in HEK293 Cell line
Shokoohian B.1, Sharifi Z.1, Mohammadi Pour M.1, Yari F.1
1

Blood Transfusion Research Center, High Institute for Research and Education in Transfusion
Medicine, Tehran, Iran

Abstract
Background and Objectives
CD40L is a membrane protein and a member of the tumor necrosis factor super family
(TNFSF) that plays an important role in transferring cell signaling in innate and adaptive
immunity. Since this protein plays its role through clustering the receptors on the target cell
surface, it seems that the multimeric form of this molecule can have a stronger effect than the
natural trimeric form. So in this study we describe cloning and expression of dodecameric
soluble CD40L through self multimerizing protein, surfactant protein D (SP-D), in the
HEK293 cell line.
Materials and Methods
In this experimental study, the SPD-CD40L was designed in silico and cloned in pcDNA3.1(+)
plasmid. HEK293 cells were transfected and used as the expression host cells. The expression
of SPD-CD40L was determined at the RNA level by RT-PCR method. After the purification of
the recombinant proteins by affinity chromatography, the molecular weight of the recombinant
protein was determined by SDS-PAGE. To evaluate the specificity of protein, ELISA and Dot
Blot were used.
Results
The results indicated that HEK293 cells were transfected and recombinant protein was
expressed 24 and 48 hours after Transfection. Moreover, the results of ELISA and Dot Blot
methods represented the specificity of recombinant SPD-CD40L chimeric protein.
Conclusions
Chimeric protein SPD-CD40L was expressed successfully by pcDNA3.1(+) in eukaryotic
HEK293 cell line and the molecular weight of 4-trimeric (dodecameric) protein was shown to
be consistent with the expected amount.
Key words: CD40 Ligand, HEK293 Cells, Transfection
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