كلونینگ مولكولي سبةیونیتهاب للااب بتاب
شبتل كتور  PEGFP-N1تطببق لن بب ببنک ژني
نویسندگان :مریم سادات خرمگاه ،1نصرتاله ضرغامي* ،2مژگان بندهپور،3
5
حجتاله عباسزاده  ،4بهرام کاظمي
 .1دا٘ؽدٛی دوتری تخففی ٌر ٜٚثیٛتىِٛٛٙشی پسؼىی ،دا٘ؽىذ ٜپسؼىی ،دا٘ؽٍب ٜفّْٛ
پسؼىی ؼٟیذ ثٟؽتی ،ایراٖ
 .2اظتبد ٌر ٜٚثیٛتىِٛٛٙشی پسؼىی ،دا٘ؽىذ ٜپسؼىی ،دا٘ؽٍب ٜفّ ْٛپسؼىی تجریس ،ایراٖ
 .3اظتبدیبر ٌر ٜٚثیٛتىِٛٛٙشی پسؼىی ،دا٘ؽىذ ٜپسؼىی ،دا٘ؽٍب ٜفّ ْٛپسؼىی ؼٟیذ
ثٟؽتی ،تٟراٖ ،ایراٖ
 .4اظتبدیبر ٌر ٜٚفّ ْٛتؽریح ،دا٘ؽىذ ٜپسؼىی ،دا٘ؽٍب ٜفّ ْٛپسؼىی ایالْ ،ایراٖ
 .5اظتبد ٌر ٜٚثیٛتىِٛٛٙشی پسؼىی ،دا٘ؽىذ ٜپسؼىی ،دا٘ؽٍب ٜفّ ْٛپسؼىی ؼٟیذ ثٟؽتی،
تٟراٖ ،ایراٖ

* ٘ٛیعٙذٔ ٜعئ٘ :َٛفرتاِ ٝضرغبٔی
دوماهنامه علمي-پژوهشي

چكیده
مقدمه

هدفًَ :رمًنَبي گليكًپريتئيىي ترشحشدٌ از َيپًفيس قدامي از دي زیرياحد آلفب ي ثتب ثب

سال بیستویکم -شماره107

اتصبل غيرکًاالن تشكيلشدٌاست ،زیرياحد الفب در ًَرمًنَبي ایه خبوًادٌ یكسابن اسات ي تفابي در

آبان 1392

فعبليت ثيًلًشیک ایه دستٍ از ًَرمًنَب ثٍ زیرياحد ثتبي آوُب ارتجبطدارد .ثب تًجٍ ثٍ عاد دسترساي
مىبست ثٍ ًَرمًن ي امكبن ایجابد آلاًدگي ،در ایاه تقیيات تا

شاد تاب ثاب اساتفبدٌ از تاًالي IRES

زیرياحدَبي آلفب ي ثتبي ایه شن ثٍمىظًر استفبدٌ درمبوي ،در پ سميد ثيبوي  pEGFP-N1کلًن شًد.

دریافت1392/6/10 :
آخزین اصالحها1392/9/18 :
پذیزش1392/9/25 :

مواه ر شهب :تقیيت ثب طراحي تجرثي اوجب گرفات ،ثاٍمىظاًر کلًويىا زیرياحادَبي آلفاب ي ثتابي
ًَرمًن  ،LHاثتدا تًالي وًکلًتيدي طراحيشدٌ در پ سميد حبمل  pGEM-BIساىتس شاد .تاًالي ماًرد
وظر در سبیت  SmaIپ سميد ثيبوي  ،pEGFP-N1سبةکلًن شد .پ سميد حبصل ثب اوجب َضا آوسیماي
ي  ،PCRمًرد تأیيد قرارگرفت.
نتبیج :آوبليس آوسیمي ي  PCRوشبنداد کٍ پ سميد  ،pEGFP-Nl -α-IRES-βحبيي تًالي صقيقي ثًدٌ،
ثب تًالي شن مًرد وظر در ثبوک شن تطبثتدارد.
نتیجهگیر  :ایه پ سميد ثٍ دليل سبختبر صقيح ثراي اوتیبل ثٍ سيست یًکبریًتي ي ارزیابثي ثيابن،
مىبست است.

اژگبن كلید  :سبةکلًويى ًَ ،رمًن  ،LHيکتًر ثيبن

1
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دانشور
پزشكي

هورمون لوتئینیزه بب اساتابهه ا تاوالي  IRESهر

کلًويى مًلكًلي سبةیًويتَبي آلفب ي ثتبي ًَرمًن لًتئيىيسٌ ثب استفبدٌ از...

مقدمه
ٛٞرِٔٛ ٖٛتئیٙیسٜوٙٙذ ،)LH( ٜیىی از دٌٙ ٚبدٚترٚپیٗ

pergonal ،Repronex ،Menogon ،Menopur

ضرٚری در فرایٙذ تِٛیذٔثُ ٔ ٚتقّك ث ٝخب٘ٛادٜ

٘ؾیر

ٛٞرٖٔٞٛبی ٌّیىٛپرٚتئیٙی ا٘عب٘ی ٔیثبؼذ ٛٞرٖٔٞٛبی

ٔ Massonیؼ٘ٛذ (.)9ٚ 8

ٚ

HMG

ٌّیىٛپرٚتئیٙی ٔتؽىُ از د ٚزیرٚاحذ آِفب  ٚثتب ٞعتٙذ؛

پالظٕیذ  ،pEGFP-N1یه پالظٕیذ حّمٛی تدبری

زیرٚاحذ آِفب خسء ٔؽترن ٛٞرٖٔٞٛبی ایٗ خب٘ٛادٜ

اظت و ٝخبـیت فّٛرٚظب٘ط دارد؛ ایٗ پالظٕیذ ثب

اظت ،درحبِیو ٝزیرٚاحذ ثتب در ایٗ چٟبر ٛٞرٔ ٖٛاز

ٛ٘ 4733وّئٛتیذ ثٌٝ٘ٛٝای عراحیؼذ ٜو ٝأىبٖ ثیبٖ

ِحبػ اظیذٞبی آٔی ٚ ٝٙخسء ورثٞٛیذراتی ٔتفبٚت ثٛد،ٜ

پرٚتئیٗ در ٔیسثبٖ یٛوبریٛتی را فرأٓٞیوٙذ ( .)11ثب

ٔعئ َٛفّٕىرد اختفبـی ٞریه از ایٗ ٛٞرٖٔٞٛبظت.

تٛخ ٝث ٝایٙى ٝز٘دیر ٜآِفب  ٚثتبی ٛٞرٌّٔ ٖٛیىٛپرٚتئیٙی

از ظَّٞٛبی ثبزٚفیُ ٌٙبدٚترٚح ٞیپٛفیس

ٌّ ،LHیىٛزیّٞ ٝعتٙذ ٔ ٚیسثبٖ پرٚوبریٛت ،لبدر ثٝ

لذأی ترؼحٔیؼٛد؛ ایٗ ٛٞرٔ٘ ٖٛیسٕٞ ،چ ٖٛدیٍر

ٌّیىٛزیالظی ٚ ٖٛاـالحبت پط از ترخٕ٘ ٝیعت،

ٛٞرٖٔٞٛبی ٌّیىٛپرٚتئیٙی از د ٚزیرٚاحذ آِفب  ٚثتب ثب

ثٙٔٝؾٛر ثیبٖ ایٗ شٖ ا٘عب٘ی از ظیعتٓ یٛوبریٛتی

اتفبَ غیروٛاالٖ تؽىیُٔیؼٛد و ٝظبختٕبٖ ظٝثقذی

اظتفبدٜخٛاٞذؼذ؛ ازایٗر ،ٚشٖ ز٘دیر ٜآِفب  ٚثتبی

ٛٞرٖٔٛ

LH

ٛٞرٖٔٛ

آٖ ثب پی٘ٛذٞبی دیظِٛفیذی داخّی حفؼٔیؼٛد (.)1

LH

را در پالظٕیذ

pEGFP-N1

وٙٔ ٝبظت

زیرٚاحذ آِفب از  92اظیذ آٔی ٝٙتؽىیُؼذٜاظت ٚ

ظیعتٓ یٛوبریٛتی اظت وّ ٖٛؼذ؛ فالٜٚثرآٖ ثب تٛخ ٝثٝ

در

ثیبٖ ثبالی ایٗ پالظٕیذ  ٚفّٛرٚظٙتثٛدٖ آٖ ،أىبٖ

 ٚپٙح پُ

تِٛیذ ثیؽتر  ٚردیبثی راحتتر در ٔرحّ ٝثیبٖ ،ثیػ از

دارای د ٚز٘دیر ٜاِیٍ ٛظبروبریذی از ٘ٛؿ
اظیذ آٔیٞٝٙبی

ASN 76

ٚ

ASN102

N-linked

پیػ ،فرأ ٓٞیؼٛد.

دیظِٛفیذی ( )S-Sاظت .زیرٚاحذ آِفب در ٔٛلقیت
ورٛٔٚزٔٚی  6-p21.1-23لراردارد  ٚؼبُٔ چٟبر اٌسٚ ٖٚ
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مواه ر شهب

ظ ٝایٙتر ٖٚاظت و٘ ٝعخٝثرداری از آٖ در خفت ٚ

در ثخػ ا َٚایٗ ٔغبِق ،ٝاثتذا تٛاِی زیرٚاحذٞبی

ٞیپٛفیس تٛظظ یه لغق ٝپیػظبز ٚاحذ تٙؾیٓٔیؼٛد (2
تب  .)5در ا٘عبٖ ،زیرٚاحذ ثتبی  LHثٝـٛرت ٔٙفرد رٚی

pGEM-BI

ٚارد

عراحی

ورٛٔٚزْ  19لراردارد  ٚاز ظ ٝاٌس ٚ ٖٚد ٚایٙترٖٚ

)(L1-IRES-L2

 ٚث ٝپالظٕیذ

ؼذ .پالظٕیذ ثٙٔٝؾٛر تىثیر در ثبوتری

ظبختٝؼذٜاظت (.)6

E.Coli

ظٛغ  Top10ترا٘عفٛرْ ؼذ؛ ثبوتریٞبی ترا٘عفٛرْؼذٜ

ٛٞرٔ ،LH ٖٛفّٕىرد ٌٙبدٞب را تٙؾیٓ  ٚترؼح

ثٔٝذت  12ظبفت در ٔحیظ ِٛریب٘ی ثرا٘ت در داخُ

ٛٞرٖٔٞٛبی خٙعی را تحریهٔیوٙذ؛ ایٗ ٛٞرٔ ٖٛدر

ا٘ىٛثبتٛر

چرخ ٝتخٕذا٘ی ز٘بٖ ،ثبفث افسایػ ترؼح اظترٚشٖ،

وؽتدادٜؼذ٘ذ.

ثٙٔٝؾٛر

فذْ

رؼذ

ثبوتریٞبی ٔساحٓ ،ثٔ ٝحیظ وؽت ،آ٘تیثیٛتیه

تىثیر ظَّٞٛبی تىبی داخّی فِٛیى ٚ َٛترؼح

آٔپیظیّیٗ اضبف ٝؼذ؛ رٚز ثقذ ،ثبوتریٞبی رؼذورد ٜاز

پرٚشظتر ٚ ٖٚدرٟ٘بیت ،تجذیُ ظَّٞٛبی ٌراِ٘ٛٛزا ثٝ

ا٘ىٛثبتٛر خبرج  ٚثرای اظتخراج پالظٕیذ ،آٔبد ٜؼذ٘ذ.

خعٓ زرد ٔیؼٛد؛ در ٔرداٖ ٘یس ،تِٛیذ اظپرْ در ثیضٞٝب
 ٚظٙتس  ٚترؼح تعتٛظتر ٖٚرا تحریهٔیوٙذ؛ ثر ٕٞیٗ
اظبض از ٛٞرٔ LH ٖٛدر درٔبٖ ٘بزایی ز٘بٖ ،فمیٕی ٔرداٖ
در ٔٛارد وٓوبری ٞیپٛفیس  ٚوریپتٛرویذیعٕٓٞ ،چٙیٗ در
تّمیح ٔفٛٙفی ) (IVFاظتفبدٜٔیؼٛد(.)7
در فراٚردٜٞبی ش٘ریهٛٞ ،رٔ LH ٖٛدر ترویت ثب

آِفب  ٚثتبی ٛٞرٔ LH ٖٛثب تٛخ ٝث٘ ٝبحی ٝارتجبعی

IRES

FSH

2

Downloaded from daneshvarmed.shahed.ac.ir at 10:00 IRDT on Saturday March 23rd 2019

در ٔٛٙترٚپیٗٞب ٚخٛدداردٛٙٔ .ترٚپیٗٞب ؼبُٔ دارٞٚبیی

مری سبدا خرمگبٌ ي َمكبران

امپلیایكبسیون

هضم لنزیمي كتور

در ایٗ ٔغبِق ،ٝظبیت آ٘سیٕی

شٖ ثٝـٛرتی لراردادٜؼذ و ٝثتٛاٖ شٖ را در داخُ

ث ٝد ٚزیرٚاحذ آِفب  ٚثتب  ٚتٛاِی  ،IRESثرای تىثیر لغقٝ

پالظٕیذ

SmaI

وّٖٛورد؛ ٕٞچٙیٗ ثٙٔٝؾٛر تأییذ

ش٘ی از ترٔٛظبیىّر ثب ثر٘بٔ ٝتٙؾیٕی ثٝـٛرت ظی

ٚخٛد شٖ رٚی پالظٕیذ حبُٔٞ ،ضٓ آ٘سیٕی ثب اظتفبدٜ

ظیىُ 95 :درخ 6 ٝدلیم 58 ،ٝدرخ 1 ٝدلیم72 ٚ ٝ

ثٝوبرٌرفتٝؼذ؛ ثرای ایٗ ٔٙؾٛر،

درخ 1 ٝدلیم ٚ ٝیه ظیىُ ٟ٘بیی  72درخ 11 ٝدلیمٝ

ٔخّٛط (حدٓ ٟ٘بییٔ 111یىرِٚیتر) ؼبُٔ ٔ 5یىرِٚیتر

اظتفبدٜؼذ .الزْ ث ٝیبدآٚری اظت و ٝدٔبٞبی ٔختّف

آ٘سیٓ ٔ 55 ٚیىرِٚیتر آة دی٘ٛیس ٜاظتریُ ،ثبفر ٚ

اتفبَ پرایٕر ث ٝاٍِ ٛثرای  PCRآزٔبیػؼذ  ٚدرٟ٘بیت،

پالظٕیذ ٞریهٔ 21 ،یىرِٚیتر تٟیٝؼذ ،ٜثٔٝذت چٙذ

دٔبی  72درخ ٝظب٘تیٌراد ثرای لغقٛٔ ٝرد ٘ؾر ثٝفٛٙاٖ

ثب٘یٔ ٝیىرٚفیٛش ؼذ٘ذ  ٚثرای  1ظبفت در ثٗٔبری 37

ثٟتریٗ دٔب ؼٙبختٝؼذ .پرایٕرٞب ،عٛری عراحی ؼذ٘ذ

درخ ٝظب٘تیٌراد لراردادٜؼذ٘ذ؛ ظپط ٔ 3یىرِٚیتر از

و ٝظبیتٞبی ثرؼی و ٝدر اثتذا  ٚا٘تٟبی شٖ

ٔحف َٛفُٕ ثرای اعٕیٙبٖ از فُٕ آ٘سیٓٞب رٚی شَ

لرارٔیٌیر٘ذ در ٔحُ تدٕـ ظبیتٞبی آ٘سیٕی پالظٕیذ

آٌبرز ،اِىترٚفٛرز ؼذ؛ پط از آٖ ثٙٔٝؾٛر دفعفریّٝوردٖ

در پبییٗ دظت پرٛٔٚتر ٚخٛدداؼت ،ٝرٚی خٛد شٖ

از

pEGFP-N1

آ٘سیٓ

SmaI

ا٘تٟبی '  5پالظٕیذ ،فعفبتبز ثٔ ٝحیظ ٚاوٙػ افسٚد ٜؼذ

ٚخٛد٘ذاؼتٝثبؼٙذ.

تب أىبٖ اتفبَ ٔدذد د ٚظر ّٔى َٛحبُٔ ث ٝیىذیٍر

تٛاِی پرایٕرٞبی ٔٛرد اظتفبد ٜثب ٔؽخفبت آٖ در

ازثیٗثرٚد.

 Genbankث ٝؼرح زیر اظت (خذ:)1 َٚ
جد ل  :1توالي پرایمرهب

موره استابهه هر امپلیایكبسیون ژن LH

TCTGCAGTCGACGGTACCGCGGGCCCATGGAGATGCTCC
GGTGGCGACCGGTGGATCCCAGATTT

لغق ٝش٘ی

ٕ٘ٞٝ٘ٛبی پالظٕیذی ثب درخ ٝخّٛؾ ٔ ٚ 1.8مبدیر

پالظٕیذ

ثرای ظىب٘عی ًٙث ٝؼروت ظیٙبشٖ

در دٔبی  4درخ ٝظب٘تیٌراد ا٘ىٛث ٝؼذٔ .حف َٛحبـُ

ثیب٘ی ،آٔبد ٜؼ٘ٛذ.

از اِحبق ث ٝخریبٖ ترا٘عفٛرْٚ ،ارد ؼذ  ٚثرای تأییذ

تخلیص محصول PCR

لغق ٝش٘ی

ثب فرایٙذ

PCR

ٚرٚد شٖ ث ٝداخُ پالظٕیذ  ،pEGFP-NIرٚی پّیتٞبی

تىثیرؼذ ٜثب

حبٚی آ٘تیثیٛتیه وب٘بٔبیعیٗ وؽتدادٜؼذ؛ درٟ٘بیت،

اظتفبد ٜاز ویت  clean up geneخبِؿظبزیؼذ؛ ٓٞزٔبٖ

وّ٘ٛیٞبی حبٚی پالظٕیذ ثیب٘ی تىثیریبفت ٝثٙٔٝؾٛر تأییذ

پالظٕیذ ثیب٘ی ٔٛرد ٘ؾر ٘یس ثٙٔٝؾٛر تىثیر در ٔحیظ
ِٛریب٘ی ثرا٘ت وؽتدادٜؼذ؛ در ادأٔ ،ٝحفَٛ
پالظٕیذ

pEGFP-N1

pEGFP-N1

ثب اظتفبد ٜاز آ٘سیٓ

T4 DNA ligase

ٚارد ؼذ؛ پط از آٖٔ ،حف َٛاِحبق ثٔٝذت یه ؼت

فرظتبدٜؼذ٘ذ تب پط از تأییذ ثرای فرایٙذ اِحبق ثٚ ٝوتٛر

L1-IRES-L2

L1-IRES-L2

عی فرایٙذ اِحبق ) (ligationثٝ

PCR

ثٔ ٝرحّٚ Colony PCR ٝارد ؼذ٘ذ.

ٚ

Colony PCR

ثٙٔٝؾٛر ایدبد ا٘تٟبی چعجٙذ ٜثب

در ایٗ ٔرحّ ،ٝوّٖٞٛبی رؼذورد ٜرٚی پّیت حبٚی

اظتفبد ٜاز آ٘سیٓ ٛٔ SmaIرد ٞضٓ آ٘سیٕی لرارٌرفتٙذ.

آ٘تیثیٛتیه ثٚٝظیّ ٝظٕپّر ثرداؼتٝؼذ٘ذ ٕٞ ٚرا ٜثب
پرایٕرٞبی
polymerase

3

reverse

 ٚ forward,آ٘سیٓ

Taq DNA

ثٔ ٝیىرٚتیٛةٚ ،ارد ؼذ ،ٜدر دظتٍبٜ
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Ligation

سكبنسینگ
400ng/ml

FORWAD
REVERSE
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در اثتذا  ٚا٘تٟبی

پط از عراحی پرایٕرٞبی  Forward ٚ Reverseثب تٛخٝ

کلًويى مًلكًلي سبةیًويتَبي آلفب ي ثتبي ًَرمًن لًتئيىيسٌ ثب استفبدٌ از...

ترٔٛظبیىّر لرارٌرفتٙذٔ .حفَٛ
RUN

PCR

رٚی شَ آٌبرز،

ؼذ ٕٞٝ٘ٛ٘ ٚبی ٔثجت و ٝثب٘ذی ٔؽخؿ را

آ٘تیثیٛتیه ثٙٔٝؾٛر تىثیر اضبف ٝؼذ٘ذ؛ رٚز ثقذ،
ٔحف َٛتٛظظ ویت

High pure plasmide isolation kit

تخّیؿ ؼذ؛ در ادأ ،ٝآ٘بِیس آ٘سیٕی پالظٕیذ ٘ٛترویت
ثب اظتفبد ٜاز د ٚآ٘سیٓ ٓٞزٔبٖ  ٚثب ثبفر ٔؽترن آٟ٘ب
ا٘دبٌْرفت؛ ٔحُ اثر ایٗ د ٚآ٘سیٓ رٚی پالظٕیذ در دٚ
ظٛی لغقٚ ،ٝارد ؼذ ٜلرارداؼتٕٞٝ٘ٛ٘ .ب ثٔٝذت 1
ظبفت در دٔبی 37درخ ،ٝا٘ىٛث ٚ ٝوُ ٕ٘ٞٝ٘ٛب رٚی

شكل .1استخراج پالسمید حب

یر احد للاب بتب

شَ ریخت ٝؼذ.

هورمون لوتئیني هضم لنزیمي بب استابهه ا لنزیم

سكبنسینگ

SmaI
ظتٔ .1 ٖٛبرور  ،bp111ظت .2 ٖٛپالظٕیذ

پالظٕیذٞبیی و ٝدر آ٘بِیس آ٘سیٕی ،اٍِٛیی ـحیح را

 BIخغیؼذ ٚ ٜظت .3 ٖٛپالظٕیذ

٘ؽبٖداد٘ذ ،پط از رظٛة  ٚحُوردٖ در آة ،ثٙٔٝؾٛر
تٛاِی

ثب

اظتفبد ٜاز ثر٘بٔٝ

www.ncbi.nlm.nih.gov/blast

pGEM-BI

در ٔرحّ ٝثقذ ،پالظٕیذ ثرای أپّیفیىبظی ٖٛثٝ

ظىب٘عی ًٙث ٝؼروت ظیٙبشٖ فرظتبدٜؼذ٘ذ؛ ٘تید ٝتقییٗ
BLAST

pGEM- –L1-IRES-L2

دظتٍب ٜترٔٛظبیىّر ٔٙتمُؼذ و ٝدر ٘تید ٝآٖ ،شٖ ٔٛرد

ظبیت

٘ؾر ثٔ ٝمذار الزْ تىثیریبفت (ؼىُ .)2پالظٕیذ ثرای

ثرای تغبثك ثب شٖٞبی

تقییٗ تٛاِی ث ٝؼروت ارظبَ  ٚثقذ از تأییذ تٛاِی ثرای

ٔٛخٛد در ثب٘ه ش٘تیىی ثررظیؼذ.

اِحبق آٔبد ٜؼذ.
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نتبیج

پالظٕیذ

pEGM-L1-IRES-L2

ثٙٔٝؾٛر

تىثیر

ترا٘عفٛرْ ؼذ؛ پط از وؽت در ا٘ىٛثبتٛر ،اظتخراج
ٕ٘ٞٝ٘ٛب در ٔمیبض ثبال تٛظظ ویت
plasmid

High purification

ا٘دبٌْرفت؛ ظپط ثب اظتفبد ٜاز آ٘سیٓ

ٞضٓوٙٙذ ،SmaI ٜآ٘بِیس آ٘سیٕی ا٘دبْؼذٔ 1 .یىرِٚیتر از
ٔحفَٞٛبی ٞضٓ  ٚپالظٕیذ اظتخراجؼذ ٜرٚی شَ
آٌبرٚزِٛ ،د ؼذ و٘ ٝتید ،ٝـحت وبر تخّیؿ ٞ ٚضٓ
را ٘ؽبٖٔیداد (ؼىُ.)1

شكل .2امپلیایكبسیون پالسمید حب

یر احدهب

للاب بتب هورمون لوتئیني
ظتٔ .1ٖٛبرور  ٚ bp 111ظتٖٞٛبی  2تب ٔ .5حفَٛ

4

PCR
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ایدبدوردٜثٛد٘ذ ثٔ ٝحیظ وؽت ِٛریب٘ی ثرا٘ت حبٚی

مری سبدا خرمگبٌ ي َمكبران

پط از فرایٙذ أپّیفیىبظیٔ ،ٖٛحفَٛ

PCR

ثٚٝظیّٝ

ٞضٓ آ٘سیٕی ثٙٔٝؾٛر ایدبد ا٘تٟبی چعجٙذ ٜآٔبد ٚ ٜثب
ٚوتٛر ثیب٘ی  pEGFP-Nlثب وؽت در ٔحیظ ِٛریب٘ی ثرا٘ت
تىثیریبفت  ٚثب فرایٙذ ٞضٓ تٛظظ آ٘سیٓ

Sma I

خغی

ؼذ ،ٜثرای فرایٙذ اِحبق آٔبد ٜؼذ؛ پط از اِحبق
ٔحفٛٔ َٛرد ٘ؾر در دٔبی  4درخ ٝظب٘تیٌراد ثٔٝذت
 14ظبفت ،ا٘ىٛثٝؼذ  ٚث ٝخریبٖ ترا٘عفٛرْٚ ،ارد ؼذ ٚ
ٔحف َٛترا٘عفٛرْ رٚی پّیتٞبی آ٘تیثیٛتیىی
وؽتدادٜؼذ.
یر احد للاب

شكل .4هضم لنزیمي پالسمید حب

بتب هورمون لوتئیني بب استابهه ا لنزیم SmaI
ظتٔ .1 ٖٛبرور

bp1110

از ٞضٓ  ٚخذا ؼذٖ لغقٝ

 ٚظت .2 ٖٛپالظٕیذ

PEGFP-L1-L2

پط

L1-L2

ظپط آزٔ PCR ٖٛثرای شٖ ا٘دبْؼذ (ؼىُ ٚ )5در
پبیبٖ ٕٝ٘ٛ٘ ،اظتخراجؼذ ٜثرای ظىب٘ط ارظبَؼذ  ٚپط
از ثررظی٘ ،تبیح از ٔٛفمیت وّ٘ٛی ٚ ًٙتأییذ ظىب٘عیًٙ
حىبیتداؼتٙذ.

یر احد للاب بتب هورمون لوتئیني
ظتٔ .1 ٖٛبرور  ٚ bp 111ظت.2 ٖٛ

پالظٕیذ pEGFP-L1-L2

ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ٔثجت خذا ؼذ ،ٜثب اظتفبد ٜاز

Colony PCR

از ٘ؾر ٚرٚد شٖ تأییذؼذ٘ذ؛ ظپط در ٔحیظ ِٛریب٘ی
ثرا٘ت وؽتدادٜؼذ٘ذ  ٚاظتخراج پالظٕیذ ا٘دبٌْرفت
(ؼىُٔ .)3حف َٛاظتخراجؼذ ،ٜثٚٝظیّٝ

SmaI

آ٘بِیس

آ٘سیٕی ؼذ ،ٜشٖ ٔٛرد ٘ؾر رٚی شَ ٔؽبٞذٜؼذ

شكل .5لمپلیایكبسیون یر احدللاب بتب هورمون

(ؼىُ.)4

لوتئیني بهمنظور تأیید الحب
ظتٔ .1ٖٛبرور 111
ٚوتٛر

5

pEGFP-L1-L2

bp

 ٚظتٔ .2 ٖٛحفَٛ

PCR

حبـُ از
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شكل .3استخراج پالسمید مقصد بدد ا الحب
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اظتفبد ٜاز

ویتclean up gene

خبِؿظبزیؼذ؛ ٕٞچٙیٗ

کلًويى مًلكًلي سبةیًويتَبي آلفب ي ثتبي ًَرمًن لًتئيىيسٌ ثب استفبدٌ از...

بحث
لذأی ؼبُٔ ٞ ،TSH،LH ،FSH ،CGریه ثٝـٛرت دایٕر

ٌبٚ ،ٚیصٌیٞبی وّ cDNA ٖٛظبةی٘ٛیتٞبی آِفب  ٚثتب

از د ٚزیرٚاحذ آِفب ( ٚ )αثتب ( )ßتؽىیُؼذٜا٘ذ وٝ

را تقییٗ ٛٞ ٚیت آٟ٘ب را از عریك

زیرٚاحذ آِفب در تٕبْ ٛٞرٖٔٞٛبی ثبال ٔؽبث ٝاظت ()1؛

تأییذورد٘ذ؛

ایٗ ٛٞرٖٔٞٛب ثٝـٛرت اٌسٚشٖ ثرای ٔفبرف درٔب٘ی

ظبةی٘ٛیتٞبی خذاؼذ ٜاز ٌب ٚثب ظبةی٘ٛیتٞبی

 ٚتؽخیفی وبرثرددار٘ذ؛ ظبخت ایٗ ٛٞرٖٔٞٛب

ٔٛخٛد در ٌٞٝ٘ٛبیی ٔب٘ٙذ ٔٛغ ـحرایی  81درـذ

ثٝـٛرت ٘ٛترویت ث ٝظجت خّٛؾ ثبال  ٚوبٞػ

ٕٞپٛؼب٘یدارد ( .)11در ظبَ ٌ ،1998بٚاٖ ٕٞ ٚىبرا٘ػ

LH

cDNA

وتبثخب٘ ٝش٘تیىی،

ِٛتئیٙی

را

آِٛدٌی ٘عجتثٛ٘ ٝؿ تخّیؿؼذ ٜآٖ ارخحیتدار٘ذ؛
٘ٛترویت ا٘عب٘ی ثٝـٛرت ترویت ثب

FSH

آٟ٘ب

ایٗ

ثٝ

Partial sequencing

ثرای اِٚیٗثبر ثب اظتفبد ٜاز
ظبةی٘ٛیتٞبی

ثٙٔٝؾٛر

ٛٞرٖٔٛ

٘تیدٝ

رظیذ٘ذ

وٝ

ویعٝداراٖ

تحریه رؼذ فِٛیى َٛثرای ز٘بٖ ٘بثبرٚر و ٝثٝؼذت

وّٖٛورد٘ذ؛ آٟ٘ب ثب اظتفبد ٜاز رٚغ ظبترٖثالت

ٞعتٙذ ،اظتفبدٜٔیؼٛد .زیرٚاحذ ثتب در

ثبثتورد٘ذ ٞر د ٚزیرٚاحذ ثٝـٛرت تهوپی ٞعتٙذ

چٟبر ٛٞرٔ ٖٛثبال ٔتفبٚت ثٛدٔ ،ٜعئ َٛفقبِیت

( .)11در ظبَ  ،2114تتعٛرٛٔ ٚریتب ٕٞ ٚىبرا٘ػ ثب

اختفبـی ٞریه از ایٗ ٛٞرٖٔٞٛبظت ِٚی ثذٖٚ

تِٛیذ ٛٞرِٔٛ ٖٛتئیٙی ٘ٛترویت در خٙیٗ ٔبٞی ترا٘ط

ٕٞراٞی ثب زیرٚاحذ آِفب لبدر ث ٝفُٕ ٘یعت .زیرٚاحذ

ش٘یه ،لذٔی ثسري در تِٛیذ ٛٞرٖٔٞٛب ثب فقبِت ثٟیٝٙ

آِفب و ٝشٖ آٖ رٚی ورٛٔٚز 6 ْٚلراردارد در ٕٝٞ

ثرداؼتٙذ؛ آٟ٘ب ثب تسریك پالظٕیذ ثیب٘ی حبٚی  GF LHثٝ

ٛٞرٖٔٞٛبی ثبال ٔؽبث ٝاظت  ٚاز چٟبر اٌس ٚ ٖٚظٝ

داخُ تخٓ ٔبٞی لسَآال تٛا٘عتٙذ ثب تحریه تِٛیذ

ایٙتر ٖٚتؽىیُؼذٜاظت .و ٝثخػ وذؼ٘ٛذ ٜآٖ« ،اٌسٖٚ

تعتعترٔ ،ٖٚمذار ٛٞرٌّٔ ٖٛیىٛزیِّٛ ٝتئیٙی را

د ٚ ٚظ ٚ »ٝثخػ اثتذایی آٖ« ،اٌس ٖٚچٟبر» اظت وٝ

افسایػدٙٞذ ( .)12تتعٛیب ٕٞ ٚىبراٖ در ظبَ ()1998

ٚ

ث ٝثررظی وّ٘ٛیٛٞ ًٙرِٔٛ ٖٛتئیٙی  ٚثیبٖ فّٕىردی آٖ

را ؼبُٔ ٔیؼٛد .یه ز٘دیر92 ٜ

پرداختٙذ؛ آٟ٘ب ثب خذاظبزی رظپتٛر ٛٞرٔ ٖٛاز وتبثخب٘ٝ

اظیذ آٔیٝٙای از آٖ ظبختٔٝیؼٛد  ٚیه ظیٍٙبَ پپتیذ

cDNA

ظَّٞٛبی ٌراِ٘ٛٛزای خٛخ ،ٝث ٝیه ٘بحی ٝغٙی

 24اظیذ آٔیٝٙای ٘یس در اثتذای آٖ لراردارد  ٚدارای دٚ

از اظیذ آٔی ٝٙدر ٘بحیٝ

٘بحیٌّ ٝیىٛزیالظی ٚ ٖٛپٙح پُ دیظِٛفیذی ()S-S

ٔغبِقبت آٟ٘ب ٘ؽبٖداد و ٝتٛاِی اظیذ آٔی ٝٙرظپتٛر

اظت (.)1

ٛٞرِٔٛ ٖٛتئیٙی در ظٌّ َٛراِ٘ٛٛزای خٛخ ،ٝثب ا٘عبٖ ٚ

دچبر وٕجٛد
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یه

cDNA

LH

ٛ٘ 351وّٛتیذی حبٚی وذ ٖٚآغبز

وذ ٖٚخبتٕٝ

)(TAA

)(ATG

٘تبیح حبـُ از ایٗ ٔغبِق٘ ٝؽبٖداد٘ذ ؤ ٝیتٛاٖ ثب

N-terminate

ٔٛغ ٔؽبث ٝاظت  ٚثب رظپتٛر

FSH

رظیذ٘ذ ٘ ٚتیدٝ

٘یس  51درـذ

عراحی ٘ٛوّٛتیذٞبی ٔٛرد ٘ؾر از ثب٘ه ش٘ی ث ٝظبخت

ٔؽبثٟتدارد؛ ایٗ دا٘ؽٕٙذاٖ از ترا٘عفىت ثرای ثیبٖ

زیرٚاحذ ثتبی ٛٞرِٔٛ ٖٛتئیٙی پرداخت  ٚثب اِحبق آٖ

پرٚتئیٗٞب ظٛدخعتٙذ ( .)13در ظبَ  ،2111یٛؼیذا ٚ

ث ٝزیرٚاحذ آِفب ،ثررظی ثیبٖ آٖ را در ٔحیظ آزٔبیؽٍبٜ

ٕٞىبرا٘ػ ،وّ٘ٛیٛٞ ًٙرِٔٛ ٖٛتئیٙی را ثب اظتفبد ٜاز

زٔیٝٙظبزیوردٞ .ذف از ایٗ ٔغبِق ٝو ٝدرٚالـ ،ثخؽی
از عرح تِٛیذ آزٔبیؽٍبٞی ٛٞرٖٔٛ

LH

PCR

٘ٛترویت ثٛد،

ثتبی ٛٞرِٔٛ ٖٛتئیٙی را ثب

تِٛیذ پالظٕیذ ٘ٛترویت حبٚی ز٘دیر ٜآِفب  ٚثتبی
ٛٞرٖٔٛ

LH

اظت و ٝیه وبظت

L1-L2

ا٘دبْداد٘ذ؛ ایٗ ٌر ،ٜٚخفٛـیبت زیرٚاحذٞبی
FSH

ٔمبیعٝورد٘ذ ٛٔ ٚفك ؼذ٘ذ ٘بحیٝ

را

frame

تؽىیُٔیدٞذ.

ٚ

GPH ALPHA

Long open reading

در ایٗ زیرٚاحذ را ؼٙبظبیی ٔ ٚمذار ثبزٞبی آٖ

را تقییٗوٙٙذ؛ درضٕٗٔ ،غبِقبت آٟ٘ب ٘ؽبٖداد وٝ
زیرٚاحذ ثتبی
6

LH

 ،GPH-α ٚحذٚد  63درـذ
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ٛٞرٖٔٞٛبی ٌّیىٛپرٚتئیٙی ترؼحؼذ ٜاز ٞیپٛفیس

ظٛاتب٘ترا ٕٞ ٚىبرا٘ػ ثب خذاظبزی ٛٞرِٔٛ ٖٛتئیٙی

مری سبدا خرمگبٌ ي َمكبران

ٕٞپٛؼب٘یدار٘ذ؛ ایٗ ٔحممبٖٕٞ ،چٙیٗ ثیبٖ

LH beta

٘ٛؿ ٚحؽی ثیؽتر اظت؛ ٕٞچٙیٗ در ٘ٛؿ ٚاریب٘ت،

را

فِٛذی ًٙثیؽتری ثٝچؽٓٔیخٛرد ( .)16در ظبَ ،2111

در اٚاخر فبز ِٛتئبَ افالْورد٘ذ (.)14
اظت و ٝیه ؼبتُ پالظٕیذ حّمٛی تدبری ،حبٚی

ٔبٞی  ٚثیبٖ آٖ در چرخ ٝتِٛیذٔثُ را آزٔبیػورد٘ذ؛

ثٌٝ٘ٛٝای

ایٗ ٌر٘ ،ٜٚبحی ٝوذوٙٙذ ٜرظپتٛر ٛٞرِٔٛ ٖٛتئیٙی ثیضٝ

 PUCثرای تىثیر پالظٕیذ

ٔبٞی را اظتخراجورد ،ٜثب رٚغ ٔ ،PCRمذار آٖ را

ثرای آغبز

ثبالثرد٘ذ ( .)17در ظبَ  ،2115والرن ثٔ ٝغبِق ٝظبختبر

 ٚختٓ ثیبٖ شٖ در ظّ َٛیٛوبریٛت اظت؛ ٕٞچٙیٗ،

زیرٚاحذ آِفب  ٚثتبی ٌٛزٖ پرداخت ( .)18در ظبَ

حبٚی شٖ ٔمبٔٚت ث ٝدارٞٚبی آٔپیظیّیٗ ٘ ٚئٔٛبیعیٗ

 ،2111شیب ٕٞ ٚىبرا٘ػ ثب ا٘دبْ تحمیمی ٔغرحورد٘ذ وٝ

اظت و ٝثٝترتیت ثرای ا٘تخبة در ظّ َٛپرٚوبریٛت ٚ

ظبختبر ظِٛفبت ٝثرای ثیبٖ فرْ فّٕىردی ٛٞرٖٔٛ

ظّ َٛیٛوبریٛت ثٝوبرٔیر٘ٚذ .در حذ فبـُ ٘ٛاحی

ِٛتئیٙی در ٔحیظ داخُظِّٛی ،ضرٚری اظت؛ درضٕٗ،

Multiple Cloning Site

را در

پالظٕیذ ٔٛرد اظتفبد ٜدر ایٗ تحمیك،
٘ٛوّئٛتیذ

4733

اظت.

عراحیؼذٜاظت و ٝحبٚی

ori

در پرٚوبریٛت  ٚپرٛٔٚتٛر

پالظٕیذ

PCMV

آغبز  ٚختٓ ثیبٖ شٖ٘ ،بحیٝ

ٚ

PGHA

خبیٍبٜ

ٚخٛددارد و ٝحبٚی خبیٍب ٜاثر آ٘سیٓٞبی ثرغدٙٞذٜ

ورٛٔٚز )19q13.1( ْٚؼٙبظبییورد٘ذ (.)19

ٔختّف اظت  ٚأىبٖ ٌٙدب٘ذٖ شٖ را در پالظٕیذ

ثرای وّٖٛظبزی زیرٚاحذ آِفب  ٚثتبی ٛٞرٔ LH ٖٛدر

ثٚٝظیّ ٝآ٘سیٓٞبی ثرغدٙٞذ ٜفرأٓٞیوٙذ.
ثب ٚخٛد ٔسیتٞبی زیبد ثبوتری

E.coli

GalNAc-4-ST1

ا٘تٟبی

N-LINKE

ٚوتٛر ٔ ،pEGFP-N1حُ ٚرٚد شٖ ثٚ ٝوتٛر در حذ
فبـُ د ٚخبیٍب ٜاثر آ٘سیٓ

ازخّٕ ٝظغح

SmaI

رٚی پالظٕیذ

ثبالی ثیبٖ ،ظِٟٛت در افسایػ ٔمیبض تِٛیذ  ٚوٓ

ا٘تخبةؼذ؛ در د ٚعرف شٖ ٘یس ثب اظتفبد ٜاز پرایٕرٞب،

ٞسیٝٙثٛدٖ ،ث ٝدالیّی ٘ؾیر «فذْ تٛا٘بیی در ا٘دبْ

ٔحُ اثر ثرای ایٗ آ٘سیٓ  ٚتٛاِی اتفبَ ث ٝریجٛزْٚ

اـالحبت پط از ٘عخٝثرداری  ٚتغییرٞبی پط از

(sequence

 )Kozakثبزظبزیؼذ؛ درضٕٗ ،ثٙٔٝؾٛر

ترخٕ ،»ٝایٗ ثبوتری ثرای تِٛیذ پرٚتئیٗٞبی یٛوبریٛتی

اظتفبد ٜاز د ٚزیرٚاحذ ثٝعٛر ٓٞزٔبٖ از تٛاِی

ٔٙبظت ٘یعت .ثٙبثرایٗ در ایٗ تحمیك از

ٔیبٖ د ٚزیرٚاحذ اظتفبدٜؼذ؛ پط از وّٖٛظبزی در

ظیعتٓٞبی یٛوبریٛتی اظتفبدٔ ٜی وٙیٓ و ٝدارای

ٚوتٛر ،آ٘بِیس آ٘سیٕی ثب اظتفبد ٜاز آ٘سیٓ ( SmaIو ٝدر دٚ

اـالحبت پط از ٘عخٝثرداری  ٚترخٕ ٝاظت.

ظٛی شٖ  ٚرٚی پالظٕیذ خبیٍب ٜاثردارد) ،ا٘دبْؼذ؛

LH

در ظبَ ٔ ،2114بری ظبیٙت ٕٞ ٚىبرا٘ػ ،وّ٘ٛیًٙ

٘تبیح ٞضٓ آ٘سیٕی ظبختبر ـحیح ایٗ پالظٕیذٞب را

 ٚثیبٖ فّٕىردی رظپتٛر ٛٞرِٔٛ ٖٛتئیٙی ٚ

تأییذ ٔیوٙذ؛ ٕٞچٙیٗ ،تقییٗ تٛاِی ثب اظتفبد ٜاز پرایٕر

وٛریٌٙٛبدٚترٚپیٗ را ثررظیورد٘ذ  ٚث ٝایٗ ٘تیدٝ

ی٘ٛیٛرظبَ و ٝدر ٘بحی ٝاثتذایی پرٛٔٚتٛر پالظٕیذ

رظیذ٘ذ و ٝفّٕىرد رظپتٛر ایٗ دٛٞ ٚرٔ،ٖٛ

لراردارد ،ا٘دبٌْرفت؛ ثب ایٗ وبر ،فالٜٚثر تقییٗ تٛاِی

تفبٚتدار٘ذ (ٔ .)15ب٘ب ٕٞ ٚىبرا٘ػ در ظبَ ،2112

شٖٔ ،یتٛاٖ ـحت ٘بحیٕٞ ٚ ٝچٙیٗ لعٕت اتفبَ شٖ

ٔغبِقبتی ثٙٔٝؾٛر ظٙتس ،تخّیؿ ،تقییٗ خفٛـیبت

ثبزظبزیؼذ ٚ ٜتٛاِی

ثب پالظٕیذ را ٘یس

فّٕىردی  ٚظبختبر ٔقٕ َٛش٘تیىی ٛٞرٔٛ٘ ٖٛترویت

ارزیبثیورد٘ .تید ٝتقییٗ تٛاِی ،تغبثك وبُٔ ٘ٛاحی

ِٛتئیٙی ا٘دبْداد٘ذ؛ ایٗ ٌر ٜٚفرْ ٚاریب٘ت ؼبیـ ٛٞرٖٔٛ
ِٛتئیٙی (دارای ٔٛتبظیٖٛ

Kozak

وذوٙٙذ ٜایٗ شٖ را ثب شٖٞبی ٌسارغؼذٜ

درGen Bank

را وٝ

ٕٞ ٚچٙیٗ frameثٛدٖ شٖ ثب پالظٕیذ را ٘ؽبٖٔیدٞذ .در

ٔٛخت ا٘ٔٛبِی در تِٛیذٔثُ ٔیؼٛد ،ثررظیورد٘ذ؛ آٟ٘ب

ظبَ ٔ ،1998یسٚتب٘ی ٕٞ ٚىبرا٘ػ ثب وّ٘ٛی ٚ ًٙثررظی

ثب ٔغبِق ٝفقبِیت ٘ٛؿ ٚاریب٘ت  LHثب ظٙتس  cDNAدر وّیٝ

ثیبٖ فّٕىردی رظپتٛر ٛٞرِٔٛ ٖٛتئیٙی در ظَّٞٛبی

خٙیٗ ،افالْورد٘ذ و ٝفقبِیت ثیِٛٛشیىی ٘ٛؿ ٚاریب٘ت از

ٌراِ٘ٛٛزا خٛخ ٝثب اظتفبد ٜاز ٘ٛرترٖ ثالت،

ale (15 )thr

trp(8)arg

7
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pEGFP-NI

ؤٛبر ٌ ٚرٞٚػ وّ٘ٛی ًٙرظپتٛر ٛٞرِٔٛ ٖٛتئیٙی

کلًويى مًلكًلي سبةیًويتَبي آلفب ي ثتبي ًَرمًن لًتئيىيسٌ ثب استفبدٌ از...

ٌسارغداد٘ذ و٘ ٝبحی ٝغٙی از ظیتٛزیٗ ٌٛ ٚا٘یٗ در

تٛخ ٝث ٝفذْ ؼٙبظبیی ایٗ تٛاِیٔ ،حممبٖ ثعیبری ،فمظ

ایٗ رظپتٛر ٚخٛددارد (ٔ .)21یٙیٍیؽی ٚ

ث ٝوّ٘ٛی ًٙیىی از زیرٚاحذٞب پرداختٝثٛد٘ذ درحبِیوٝ

ا٘تٟبی

N

رظپتٛر

)(LH/HCG

ثیبٖ mRNA

زیرٚاحذ آِفب  ٚثتب را در یه ؼبتُ پالظٕیذ فّٛرظٙت

در تخٕذاٖ ا٘عبٖ ،ث ٝظىب٘ط

وّٖٛوردیٓ.

أیٛٙاظیذی ایٗ رظپتٛر دظتیبفتٙذ؛ ایٗ ٌرٜٚ
افالْورد٘ذ و ٝدٔٚیٗ داخُغؽبیی ایٗ رظپتٛر،
ظبختبری حفبؽتؼذ ٜدارد  ٚثٝ

نتیجهگیر

G-Protien coupeld

در پالظٕیذ

ٞreceptorب ؼجی ٝاظت؛ درضٕٗ ثٕٞ ٝپٛؼب٘ی پرٚتئیٙی

pEGFP-N1

ایٗ رظپتٛر ثب ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛؼی اؼبرٜورد٘ذ ( .)21تبِجٛت ٚ

شٖ را ثب اظتفبد ٜاز یه

ٕٞىبرا٘ػ در ظبَ  1997ثب ثررظی خفٛـیبت

وّٖٛورد.

فیسیىٛؼیٕیبیی ،ثیِٛٛشیىی  ٚایِٕٛٛ٘ٛشیىی ٛٞرٖٔٛ

ایٗ ٔمبِ ٝاظتخراجؼذ ٜاز پبیبٖ٘بٔ ٝوبرؼٙبظی ارؼذ

ث٘ ٝتبیدی ٔ ٟٓدظتیبفتٙذ؛ ایٗ ٌرٌ ٜٚسارغداد٘ذ وٝ

 ٚثخؽی از عرح تحمیمبتی «تِٛیذ ٛٞرٔٛ٘ ٖٛترویت

٘ٛؿ ٘ٛترویت ایٗ ٛٞرٔ ٖٛثٝرغٓ وٓثٛدٖ ٔحتٛای

ثٟؽتی اظت؛ ثذیٗ ٚظیّ ٝاز ٔذیر ٔحترْ ٔروس تحمیمبت

( .)22ثرخی از دا٘ؽٕٙذاٖ ٕٞب٘ٙذ شیب ( )1998ثب ٔمبیعٝ

ثیِٛٛشی ظِّٛی ِٛٔ ٚىِٛی ،ظروبر خب٘ٓ رٞجریبٖ ٚ

در ظَّٞٛبی تخٕذاٖ  ٚتیرٚئیذ ثٝ

وبرؼٙبض آزٔبیؽٍب ،ٜظروبر خب٘ٓ وٛچىی ثرای

تفبٚت ٕٞ ٚچٙیٗ حفبؽتؼذٜثٛدٖ تٛاِی ایٗ دٚ

ٕٞىبری در اخرای عرح تحمیمبتی ،تؽىر  ٚلذردا٘ی

رظپتٛر پیثرد٘ذ (.)23
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ثٝفُٕٔیآیذ.

ثرای وّٖٛظبزی زیرٚاحذ آِفب  ٚثتبی ٛٞرٔ LH ٖٛدر
ٚوتٛر

pEGFP-N1

ٔحُ ٚرٚد شٖ ث ٝپالظٕیذ در حذ

فبـُ خبیٍب ٜاثر آ٘سیٓٞبی

SmaI

رٚی پالظٕیذ ا٘تخبة

ؼذ .در د ٚعرف شٖ تٛاِی ِٛٛٔٛٞي پالظٕیذ
در٘ؾرٌرفتٝؼذ و ٝثب رٚغ ٌِٛٛٛٔٛٞض ریىبٔجیٙیؽٗ
فُٕ وّ٘ٛی ًٙا٘دبٌْرفت.
پط از ایٗ ٔرحّ ٝثٙٔٝؾٛر اِحبق د ٚزیرٚاحذ ثٝ
یىذیٍر از تٛاِی

IRES

LH

در آزٔبیؽٍبٔ ،»ٜفٛة دا٘ؽٍب ٜفّ ْٛپسؼىی ؼٟیذ

ورثٞٛیذراتی ،دارای ؽرفیت ثیِٛٛشیىی ثبالتری اظت
رظپتٛر

IRES

 ٚتٛاِیٞبی ِٛٛٔٛٞي

تشكر قدرهاني

ِٛتئیٙی ٘ٛترویت ،آٖ را ثب ٕ٘ ٝ٘ٛعجیقی ٔمبیعٝورد٘ذ ٚ

)(LH/HCG

ٔیتٛاٖ تٛاِی ٔرثٛط ث ٝدٚ

اظتفبدٜؼذ؛ ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝایٗ

شٖ ،دارای د ٚزیرٚاحذ ثٛد ،ٜالزٔ ٝثیبٖ پرٚتئیٙی،
حضٛر ٞر د ٚزیرٚاحذ اظت ،از ایٗ تٛاِی اظتفبدٜؼذ.
 IRESتٛاِی از  RNAاظت و ٝاتفبَ زیرٚاحذ 40s

ریجٛز ْٚرا ث ٝفرادظت وذ ٖٚآغبز  mRNAثعیبری از
یٛوبریٛتٞب تعٟیُٔیوٙذ؛ ایٗ تٛاِی در ٞmRNAبی
ٔختّف ٔتٛٙؿ ثٛدٞ ،ٜر ظبِ ،ٝتٛاِیٞبیی خذیذ از آٖ ثٝ
پبیٍبٜٞبی اعالفبتی افسٚدٔ ٜیؼٛد؛ ٞرچٙذوٛٙٞ ٝز،
ثعیبری از آٟ٘ب ٘بؼٙبختٝا٘ذ .در تحمیكٞبی پیؽیٗ ثب
8
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ٕٞىبراٖ ٚی در ظبَ 1997ثب تحمیمی رٚی

در ایٗ تحمیكٔ ،ب ثب اظتفبد ٜاز ایٗ تٛاِی ٞر دٚ

مری سبدا خرمگبٌ ي َمكبران
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Abstract:
Background and Objective: The glycoprotein hormone secreted from anterior
pituitary gland are heterodimeric, non- covalently consisting of a common α
subunit and a hormone-specific β subunit. Due to the lack of adequate access to
hormones and the possibility of contamination, this study attempted to clone two
subunits of LH hormone by using IRES sequence in eukaryotic expression
vector pEGFP-NI for clinical purposes.
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Materials and Methods: To clone the LH hormone, we designed the subunits
alpha and beta sequences, then synthesized the plasmid vector pGEM-BI. The
designed sequence was subcloned in the SmaI site of expression plasmid
pEGFP-N1. The resulting plasmid was confirmed by restriction enzyme
digestion and PCR.
Results: PCR and restriction enzyme analysis showed that the plasmid pEGFPNl-α-IRES-β contains the correct sequence of the target gene sequences in the
gene bank.
Conclusion: Since the plasmid has a proper structure, it can be used to transfer
into eukaryotic systems and is also appropriate for the evaluation of expression.
Key words: Sub cloning, LH hormone, Expression vector
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