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چکیده
امروزه با استفاده از مهندسی ژنتیک ،پروتئینهای نوترکیبمیتوانند در حجم انبوه برای پاسخگویی به خواستههای فراوان صنعت تولید شوند.
پروتئینهاینوترکیبمیتوانند در سیستمهای بیانی مختلفی بیان شوند و برحسب نوع پروتئین نوترکیب ،این سیستمهای بیانی میتوانند عاری از
سلول ،بر پایه سلول پروکاریوتی یا یوکاروتی باشند .برای تولید پروتئینهای نوترکیبدارویی در اغلب موارد تغییرات پس از ترجمه لازم است و
سامانههای بیانی پستانداران در این رابطه اولین انتخاب هستند؛ اما با توجه به مشکلات تولید انبوه پروتئینهای نوترکیب در آنها ،سامانههای
بیانی حشرات میتواند جایگزین مناسبتری برای دستیابی به بیان بالای بسیاری از پروتئینهای نوترکیب و پیچیده موردتوجه قرار گیرند .در
سالهای اخیر رده سلولی  S2از حشره دروزوفیلا بهعنوان میزبان برای بیان پروتئینهای نوترکیب انسانی و غیرانسانیاستفادهشده است .این سیستم
با دارا بودن مزایای چون تراکم سلولی بالا و قابلیت تولید پروتئین نوترکیب تاخورده حامل تغییرات پس از ترجمه ،این پتانسیل را جهت کاربرد
در حوضهی صنعتی و تجاری فراهم نموده است.

واژههای کلیدی:

پروتئین نوترکیب ،سیستمهای بیانی ،سلولS2

سیستم را در نظر بگیرد( .)1کیفیت پروتئین ،عملکرد،

مقدمه
امروزه تولید تجاری پروتئینها با تکیهبر

سرعت تولید و بازده تولید مهمترین عوامل در هنگام

مهندسی ژنتیک در سیستمهای بیانی مختلف در حال

انتخاب سیستم بیان مناسب برای تولید پروتئین نوترکیب

گسترش است بهطوریکه محصولات تولیدشده بخش

هستند( .)2بهطور قابل توجه ای میزبانهای جدیدی مثل

مهمی از نیازهای جوامع را دربرمی گیرند .یک سیستم

باکتریهای گرم منفی ،سویههای جدید مخمر ،قارچهای

بیانی مطلوب تنها در صورتی میتواند انتخاب شود که

رشتهای و سیستمهایی بر پایه گیاهان و حشرات در

بهرهوری ،زیست فعالی و ویژگیهای فیزیکی شیمیایی

سالهای اخیر پیشرفتهای چشمگیری داشتهاند .حتی

پروتئین هدف ،همراه با هزینه ،راحتی و امنیت خود

سیستمهای آزمایشگاهی ابداع شدهاند که عاری از سلول

مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

دوره  /32شماره  /1فروردین و اردیبهشت ماه 1631231

معرفی سلولهای  S2به عنوان یک سیستم بیانی کارآمد

است و در محیط عاری از سلول در حالت درون

استفاده از هوم زن بافشوار بالوا از هوم گسسوته مویشوود.

آزمایشگاهی قادر به ترجمه پروتئین هدف می باشد(.)3

همچنین به طوورکلی باعو

دسوتیابی بوه بالواترین بوازده

در مجموع دو نوع سیستم بیانی عاری از سلول و بر پایه

پروتئین ،از صدها میکروگرم تا میلیگرم در هر میلویلیتور

سلول تعریف شده است که به توضیح این سیستمها

بسته به پروتئین مورد نظر گزارش شده است(.)9
سیستمهای WGE،RRLو ICEبهطور گسترده

پرداخته میشود.

در سیستمهای عاری از سلول یوکاریوتی استفاده میشوند

سیستمهای عاری از سلول
Cell-free

و ازنظر تجاری در دسترس هستند .در مقایسه با سیستم E.

 )protein synthesis/CFPSزمان زیادی است که به عنوان

 ،coliاین روشها برای تولید پروتئینهای پیچیده کاربرد

یک ابزار پژوهش در بیولوژی بنیادی و کاربردی استفاده

دارند ،چرا که میتوانند تغییرات پس از ترجمه که در

شده است .این سیستم مشتق شده از عصاره سلول خام در

باکتری انجام نمیشود را انجام دهند .بااینحالآمادهسازی

سال 1691نقش اساسی در کشف کدهای ژنتیکی داشت

عصاره آنها پرهزینهتر و بازده پروتئین موردنظر کمتر از

(.)4

باکتری میباشد .از لحاظ بازده پروتئین WGE ،پیشگام

سیستم سنتز پروتئین عاری ازسلول (

سیستمهای CFPSبرای تولید پروتئینهای موورد

است ( .)7به طور معمول تولید بین چند صد میکروگرم

نظر ،نیازمند به اجزای کاتالیزوری لازم برای تولید انرژی و

تا میلیگرم پروتئین نوترکیب در هر میلیلیتر واکنش

سنتز پروتئین از عصاره لیز شوده خوام سولول مویباشوند.

میباشد ( .)8بازده تولید پروتئینهای متعدد در واکنش

عصوواره لیووز شووده خووام حوواوی عناصوور لووازم بوورای

 RRLتا دهها میکروگرم پروتئین در میلیگرم واکنش

رونویسی،ترجمه تا خوردن پوروتئین و متابولیسوم انورژی

گزارش شده است ( .)6بازده پروتئینی گزارششده از

است .پس ازشوروع سونتز پوروتئین در سیسوتم عواری از

 ICEکه معمولاً از سلولهای

سوولول ،تولیوود بووه طورمعمووول تووا تمووام شوودن یکووی از

تهیه میشود چند ده میکروگرم در هر میلیلیتر واکنش

سوبستراها (بهعنوانمثال ،ATP،سیستئینوغیره) و یا تجموع

میباشد ( .)11سیستم  WGEکارآمدترین سیستم عاری از

محصولات جانبی (بوهعنوانمثال ،فسوفات معودنی) اداموه

سلول در ساخت پروتئین است اما یک سیستم مناسب

مییابد(.)5

برای برخی از پردازشهای پس از ترجمه مانند

شایعترین سیسوتمهای ترجموه عواری ازسولول

Spodoptera frugiperda

گلیکوزیلاسیون نیست ( .)6از طرفی  ICEو

RRL

E.coli(Extracts from E.coli

بیشترین تطبیقپذیری را نشان دادهاند و در پردازشهایی

rabbit reticulocytes

مثل ایزوپرنیلاسیون ( ،)11استیلاسیون( ،)12فسفوریلاسیون

،)/RRLجوانه گنودم ( ) Wheat germ/WGEوسولولهای

( ،)13اتصال به یوبیکویتین( ،)14پردازش سیگنال

حشرات( )insect cells /ICEمیباشوند .از آنجوا کوه ایون

پپتید( )15و ایجاد هسته گلیکوزیلاسیون (

سلولها بسیار متفاوت از هم رفتار مویکننود ،تصومیم اول

 )6( )glycosylationاستفاده شدهاند .با توجه به

برای تولید پروتئینهای بیولوژیک فعال ،انتخاب نوع منبوع

گلیکوزیلاسیون ICE ،مزیت بیشتری بر RRLدارد زیرا

عصواره  CFPSمیباشد .سیستم  CFPSبر پایه اشرشیا کلوی

ایجاد هسته گلیکوزیلاسیون نیازمند افزودن غشاهای

از محبوووبترین سیسووتمها اسووت و از نظوور تجوواری در

میکروزومال نیست اما در واکنش  RRLاین غشاها برای

دسترس است E. coli .به راحتی در مقادیر زیاد با استفاده

تغییرات پس از ترجمه مناسب مورد نیاز هستند .این

از محیط کشت کم هزینه قادر به تکثیر است و به آسانی با

غشاهای میکروزومال باید بهطور جداگانه خالصسازی

شووامل عصووارههایی از

) ،/ECEرتیکلوسوویت خرگوووش (
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وطن دوست و همکاران

شوند و به واکنش  CFPSاضافه شوند که این مرحله

بیان عملکردی پروتئینهای غیر گلیکوزیله بسیار عالی

پردازش اضافی مطلوب نیست .فراتر از سیستمهای

است .از مزایای این سیستم میتوان به رشد سریع ،تراکم

ذکرشده در بالا ،سیستمهای  CFPSیوکاری و تی بر

بالا در محیطهای ساده وارزانقیمت ،اطلاعات ژنتیکی

اساس مخمر ( ،)19سلولهای سرطانی()17و هیبریدوما

کاملاًشناختهشده ،در دسترس بودن تعداد زیادی از

( )18نیز توسعه پیداکردهاند.

ناقلهای کلونینگ و سویههای جهش یافته میزبانی ،انتقال

با وجود بسیاری از جنبههای امیدوارکننده از

ساده ،کنترل آسان ،امکان تولید انبوه پروتئین نوترکیب

سیستم عاری از سلول ،محدودیتهایی برای استفاده از

اشاره کرد .سیستمهای باکتریایی مفید دیگر شامل

آنها به عنوان یک تکنولوژی برای تولید پروتئین وجود

B. licheniformis،B.subtilis،Bacillus megateriumو

دارد .این موانع شامل مدت زمان کوتاه واکنش سنتز فعال

B.brevisمیباشد(.)2

پروتئین ،میزان کم تولید پروتئین ،مشکل تهیه انرژی و

با این حال سیستم پروکاریوتی دارای برخی

سوبستراهای مورد نیاز برای سنتز پروتئین ،هزینههای

معایب است .یکی از این معایب ،تراکم سلولی بالا به

معرف گران قیمت ،ترجمه و رونویسی همزمان و

علت تشکیل استات است که منجر به مسمومیت میشود.

تخریب DNAتوسط نوکلئازهای عصاره سلولی از معایب

همچنین پروتئینهایی که در اجسام انکلوژن تولید

این سیستم است ( .)16یکی ازچالشهای اصلی برای

میشوند اغلب غیر فعال و غیرقابلحل هستند و نیاز به تا

سیستمهای  ،CFPSعدم تولید پروتئین انسانی فعال

خوردن مجدد دارند .این سیستم در تولیدپروتئینهایی با

پیچیده به دلیل عدم وجود مسیری برایتا خوردن اکسیداتیو

دی سولفید زیاد ،عاجز است .محدودیتهای دیگر

برای شکلگیری و ایزومریزاسی و نباندهای دیسولفید

سیستمهای بیان پروکاریوتی شامل فقدان تغییرات پس از

است .درحالیکه موجودات تکامل یافته از قسمتهای

ترجمه به عنوان مثال گلیکوزیلاسیون پروتئین ،تغییرات یا

مختلفی برای جدایی مسیر تا خوردن از بیوسنتز پروتئین

جایگزینی اسیدآمینهها به دلیل ترجیح کدونی ،آلودگی با

استفاده میکنند ،سیستمهای عاری از سلول هر دو وظیفه

اندوتوکسین ،تخریب پروتئین خارجی در میزبان ،پردازش

را در همان محفظه انجام میدهند .با این حال در دهههای

ناصحیح به دلیل فقدان چاپرون ها ،عدم تولید پروتئین

گذشته به حل این محدودیتها پرداخته شده است و

فعال ،بیثباتی پلاسمیدها ،تولیدمقادیر اندک پروتئینهای

پیشرفتهای قابل توجه ای برای سنتز پروتئینهای

عملکردی و تجمع محصول نوترکیب به عنوان انکلوژن

پیچیده ،مانند پروتئینهای حاوی چندین باند دی سولفید

بادی و دشوار شدن خالصسازی پروتئین است(.)21

تشدید شده است(.)5

ترشح پروتئینهای نوترکیب بهوسیله E.coliبه فضای پری

سیستمهایی بر پایه سلول

پلاسمی یا درون محیط مزایای زیادی نسبت به تولید

سیستمبیانی پروکاریوتی

درون سلولی در انکلوژن بادی دارد .این روش به

 Itakuraو همکاران در سال  1677موفق به بیان

فرایندهای پاییندستیتا خوردن ،پایداری ،تولید پروتئین

E.

فعال و محلول کمک میکند .برای تولید پروتئینهایی که

 Coliشدند و بیان در شرایط آزمایشگاهی از یک ژن

نیاز به باند دی سولفید دارند ،بیان در فضای پری

یافت(E. coli.)1

پلاسمیک بهتر از سیتوپلاسماست .پروتئینهایی با باند دی

یکی از اولین و گستردهترین میزبانهای استفاده شده برای

سولفید باید حتماً در پری پلاسم تجمع یابند زیرا

تولید پروتئینهای هترولوگ است( .)21این سیستم برای

سیتوپلاسم بهشدتاحیاشده است .از طرفی پروتئینهایی که

سوماتوستاتین ،یک هورمون پپتیدی پستانداران ،در
خارجی درسلولهای پروکاریوتی تحقق
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معرفی سلولهای  S2به عنوان یک سیستم بیانی کارآمد

در پری پلاسم قرارگرفتهاندمیتوانندبهراحتیبهواسطه شوک

مانوزیک ویژگی معمول در مخمر است که مانع از تا

اسمزی و نفوذپذیری دیواره سلولی به درون محیط کشت

خوردن صحیح و درنتیجه کاهش فعالیت پروتئین و

ترشح شوند و نیاز به لیز سلولی نیست(.)22

مشکلات ایمنی میشود .همچنین مخمرها قادر به

سیستمبیانی یوکاریوتی

گاماکربوکسیلاسیون نیستند (.)29

مخمر

قارچهایرشتهای
مخمرها قارچهای یوکاریوتی تکسلولی هستند

قارچهای رشتهای سیستم بیانی دیگری برای

و اغلب برای تولید پروتئینهای نوترکیبی استفاده میشوند

تولید پروتئین نوترکیب میباشند ( )27که دارای ظرفیت

که در سیستم پروکاریوتی به علت نیاز به تا خوردن و

بالایی برای تولید مقادیر زیادی از پروتئین ترشح شده

گلیکوزیلاسیو نشان تولید نمیشوند( .)2دوسویه معروف
سیستم

بیانی

مخمر،

ساکارومایسز

سرویزیه

هستند.

قارچهای

oryza،niger

رشتهای

مانند

Aspergillusو

Aspergillus
Trichoderma

( )Saccharomyces cerevisiaeو پیشیا پاستوریس

reeseiمیزبانهای جذابی برای تولید پروتئینهای نوترکیب

( )Pichia pastorisمیباشند .این سویهها به خوبی از نظر

به دلیل توانایی انجام برخی تغییرات پس از ترجمه

ژنتیکی شناخته شدهاند و دستکاری ژنتیکی آنها برای

هستند .مزایای استفاده از قارچهای رشتهای به عنوان

تولید انبوه آسانتر است( .)1علاوه بر مزایای سادگی

میزبان شامل تواناییهای طبیعیشان برای ترشح انواع

محیط کشت ،رشد سریع و هزینه کممشابه با سلولهای

پروتئینها ،بازده بالا ،رشد سریع در محیطهای کشت

باکتریایی ،همانند یوکاریوتهای تکسلولی مخمر میتواند

تعریف شده و ارزان ،ایمن ،مقیاسپذیر در سطح بیان بالا

پروتئینهای نوترکیب محلول را بهطور تاخورده صحیح

میباشد .همچنین ژنهای خارجی میتوانند از طریق

تولید و ترشح کنند که دستخوش تغییرات پس از ترجمه

پلاسمید به کروموزوم قارچهای رشتهای وارد شوند (.)28

استیلاسیون،

از طرفی تنوع ژنتیکی آنها درهای جدیدی برای بهره

آسیلاسیون قرار گیرند( .)23همچنین ایمنی این سیستم

برداری از آنها به عنوان یک منبع جدید ژن به عنوان

مثل فقدان اندوتوکسین و انکوژنها تضمینشده است.

میزبان بیانی باز کرده است (.)26

مثل

گلیکوزیلاسیون،

فسفوریلاسیون،

با اینحال برخی از معایب استفاده از مخمرها

باوجود مزایای زیاد و انجام تغییرات پس از

بهعنوانیک میزبان برای بیان هترولوگ وجود دارد .تعدادی

ترجمه مثل فسفوریلاسیون ،استیلاسیون ،آسیلاسیون و ...اما

از پروتئینها در این سیستم به چاپرونهای خاصی برای تا

بازهم قادر بهاضافه کردن قندهای انسانی مثل اسید

خوردن مناسب پروتئین نیاز دارند ( .)2یوکاریوتهای پست

سیالیک نمیباشند و درنتیجه پروتئین فعال پیچیده انسانی

-N

را نمیتوانند تولید کنند .ترجیح کدونی قارچها نیز با

متفاوت از همتای پستانداران از نظر  Oو

گلیکوزیلاسیون هستند ( .)24در پستانداران -O

انسانها ن متفاوت است (.)31

الیگوساکاریدها با قندهای متنوعی مثل  -Nاستیل گا

سیستم بیانی لیشمانیا

لاکتوز آمین ،گا لاکتوز و اسید سیالیک ترکیبشدهاند .در

از سال  1689نشان داده شد که لیشمانیا بهعنوان

عوض در یوکاریوتهای پست مثل پیشیا پاستوریس به -O

یک تریپانوزوماتید فلاژل دار میتواند در بیان ژنهای

الیگوساکاریدها تنها رزیدوی مانوز اضافه میشود-N .

خارجی

خانواده

گلیکوززیلاسیون در پیشیا پاستوریس متفاوت از

تریپانوزوماتیدا Leishmania tarentolae ،یک پارازیت

یوکاریوتهای عالیتراست( .)25اضافه کردن بیشازحد

غیر بیماریزا است که از نوعی مارمولک بهدستآمده و
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بهعنوان یک سیستم بیان یوکاریوتی مستعد توسعهیافته

با وجود مزایای زیاد این سیستم ،اما رده های سلولی

است .از ویژگیهایاین سیستم رشدسریع باز ماند و برابر

پستانداران پایدار تنها بعد از یک دوره زمانی طولانی به

شدن  7-4ساعت در  29درجه سانتیگراد ،کشت در

دست میآیند و از طرفی بعد از ساخت رده سلولی نیاز

محیطهای ارزان و عاری از سرم ،تراکم سلولی بالا (11 8

است تا سلولها به طور مداوم تحت فشار انتخابی حفظ

سلول در میلیلیتر) و غیر بیماریزا برای انسان است .زمان

شوند و حتی ممکن است در کشت طولانی مدت ناپایدار

کوتاه تهیه کلون پایدار ( 2هفته) ،استفاده از وکتور

شوند ( .)29آلودگی احتمالی با ویروسهای حیوانی

رفتوبرگشتی با  ،E.coliپایداری وکتور اپیزومال و ترشح

سامانه بیانی پستانداران ،یک محدودیت دیگر در استفاده

مناسب پروتئینهای نوترکیب برخی دیگر از نقاط قوت

آنها برای تولید انبوهاست .از طرفی اغلب پرموترهای

این سیستم میباشد .یکی از مزایای اصلی سیستم بیان

القایی در این سامانهها ،یک سطح فعالیت پایه مداوم را

یلیشمانیا پتانسیل تغییرات پس از ترجمه پروتئین هدف از

نشان میدهند .پروتئینهای نوترکیب انسانی اغلب در

نوع پستانداران مانند گلیکوزیلاسیون ،فسفوریلاسیون،

ردههای سلولی موشی بیان میشوند لذا پروتئین نوترکیب

پرنیلاسیون و  ...است (.)32

الگوی گلیکوزیلاسیون موش را دارد .هرچند این ردههای

 L.tarentolaeبرای بیان موفقیتآمیز بسیاری از

سلولی میتوانند -Nگلیکان هایی شبیه به نوع انسانی

پروتئینهای پیچیده یوکاریوتی مثل اریتروپویتین(،)33

داشته باشند اما گروه کربوهیدراتی غیر

شاخهدار–Galα1

اینترفرون گاما( ،)35 ,34پرو پروتئین کونورتاز ،)39(4

3Galبه پروتئین نوترکیب تولیدشده در این ردههای

لامینین 332-انسان ( ،)37یکفعالکننده پلاسمینو ژن نوع

سلولی اضافه میشود که این گروه کربوهیدراتی در

single chain

پروتئینهای انسانی یافت نشده است .از طرفی

 )fragmentsخرگوش استفاده شده است .همچنین

پروتئینهای انسانی تولیدشده در سلولهای موشی

سلولهای لیشمانیا میزبانی مناسب برای تولید پروتئین

ترکیب متفاوتی از اسید سیالیک را نشان میدهند( .)41از

 )Recombinant lipophosphoglycan(rLPG3میباشند

دیگر مشکلات سامانههای بیانی پستانداران میتوان به

که از آن بهعنوان کاندیدی برای تهیه واکسن استفاده

سطح پایین تولید پروتئین نوترکیب ،آهستگی رشد و

میشود(.)36

ناپایداری آنها نیز اشاره کرد.

سلولهای پستانداران

سیستم بیانی حشرات

بافتی ( )38و آنتیبادی antibody ( scFv

تولید پروتئین در کمیت و کیفیت مناسب یک

سامانههای بیانی حشرات که بهطورفزایندهای

نیاز ضروری در هر زماناست و از این نظر یک افزایش

برای پروتئینهای مختلف استفاده میشود ،یک روش

تدریجی در استفاده از سلولهای پستانداران برای تولید

سریع و ساده برای تولید پروتئین در سطح میلیگرم را

پروتئین وجود دارد .سیستمهای بیان سلول پستانداران

فراهم نموده است( .)41یکی از مزای ایاصلی این

مزایای زیادی نسبت به سیستمهای قبلی دارند .این

سامانهها درمقایسه با سیستمهای پروکاریوتی،توانایی آنها

سیستمهای بیانی قادر به تا زدن مناسب پروتئین نوترکیب،

در تولید مقادیر انبوه پروتئینهای یوکاریوتی است که نیاز

انجام تغییرات پس از ترجمه ازجمله گلیکوزیلاسیون،

به تغییرات پس از ترجمه دارند .مزیت دیگر این

پردازش سیگنال پپتید ،ترشح پروتئین و عاری از

سامانههاتوانایی آنها درتولید پروتئینها د رمقیاس وسیع

اندوتوکسین میباشند .همچنین این سیستم را میتوان

و در زمانی نسبتاً کوتاه (برخلاف سیستمهای پستانداران)

برای بیان گذرایا پایدار استفاده کرد.

است (.)42
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معرفی سلولهای  S2به عنوان یک سیستم بیانی کارآمد

یکی از ویژگیهای جذاب سیستمهای بیانی

نوترکیب در مقیاس بزرگ را میدهند .در بیشتر موارد

حشرات ،قابلیت پردازش پروتئینی و کاریوتی تا خوردن

پروتئین نوترکیب محلول و بهآسانی قابل بازیافت از

صحیح و ایجاد باند دی سولفید است .علاوه بر این قادر

سلول عفونی است .با کلوویروسها میتوانند در میزبانهای

به انجام برخی تغییرات پس از ترجمه مثل  Nو-O

حشرات تولید شوند و پپتید ایجادشده ازنظر تغییرات پس

گلیکوزیلاسیون ،فسفوریلاسیون ،آسیلاسیون ،آمیداسیون،

از ترجمه در نوعی شبیه به سلولهای پستانداران

کر بوکسی متیلاسیون ،ایزوپرنیلاسیون ،انتقال هستهای،

است(.)1

برش سیگنال پپتید ،برش پروتئولیتیک وپردازش اگزون و

اصلیترین عیب این سامانه این است که بیان

اینترون میباشد( .)43بر این اساس ،این سیستم بهطور

پروتئین مورد نظرمعمولاً به وسیله پرموترهایژنهای

گستردهای برای تولید گلیکوپروتئین های نوترکیب در نظر

تأخیری از قبیل پلی هیدرین هدایت میشود ،بنابراین

گرفته میشود .در مجموع سیستم بیانی حشرات به دو نوع

حداکثر تولید پروتئین در نقطهای است که سلولها به

لایتیک و غیر لایتیک تقسیم میشود.

خاطر عفونت ویروسی میمیرند و در شرایط مرگ سلول

سیستم بیانی بر پایه باکلوویروس

میزبان ،تغییرات بعد از ترجمه که میبایست برروی
پروتئین بیان شده اتفاق بیفتد دچار اختلال میگردد .از

سیستم بیانی بر پایه باکلوویروس (/BEVS
 )Baculovirus Expression Vector Systemsبهعنوان

طرفی لیزسلولی در این سامانه باع

آلودگی شدید

و

پروتئین هدف با پروتئینهای سلولی از قبیل پروتئازها

تطبیقپذیرترین سیستمهای بیانی یوکاریوت است که در

میشود لذا از این نظر زمان برداشت محصول در این

سال  1683معرفی شد BEVS .یک سیستم ویروسی است

سامانه خیلی حیاتی است .همچنین چون ژنوم

که برای بیان ژنهای هترولوگ از منابع مختلف مثل

باکلوویروس وارد ژنوم میزبان نمیشود ،برای سنتز

گیاهان ،قارچها ،باکتریها و ویروسها در حشرات

پروتئین نوترکیب در سلول جدید نیاز به عفونت مجدد

استفاده میشود .در این سیستم ژنهای غیرضروری مثل

است و از آنجایی که سلولهای میزبان سرانجام میمیرند،

پلی هیدرین با ژنهای هترولوگ جایگزین میشوند(.)44

ژن هترولوگن میتواند به صورت مداوم بیان شود (.)49

از آنجاییکه عفونتهای با کلوویروس به حشرات محدود

هر دو راز سنتز پروتئین مورد نظرنیاز به عفونت جدید

میشود ،لذا طیف میزبانی بسیار خاصی دارد و برای انسان

سلول حشره دارد؛ بنابراین این سیستم از نظر ظرفیت آن

و گیاهان بیماریزا نمیباشند ( .)45در این سیستم ،دو یا

برای تخمیر مستمر نسبت به سیستمهای پروکاریوتیو

چند ژن را میتوان بهطورهمزمان در طی یک عفونت

مخمر پایینتر است .علاوه بر این ،سلولهای حشرات و

سلول حشره منفرد بیان کرد .پروتئینهای نوترکیب بیان

سلولهای پستانداران در الگوهای گلیکوزیلاسیون خود از

شده در سیستم باکلوویروس معمولاً در همان قسمتهای

جمله در طول الیگوساکاریدها و در محتوای مانوز تفاوت

سلولی که پروتئین اصلی قرار دارد قرار میگیرند.

دارند .نکته قابل ذکر در مورد سامانه بیان یباکولوویروس،

بهعنوانمثال پروتئین هستهای به هسته حشره منتقل

عدم توانایی آن در انجام گاماکربوکسیلاسیون است (.)47

میشود ،پروتئین غشایی به غشای سلول متصل میشود و

سلولهای  S3دروزوفیلایی

یک

سیستم

لایتیک،

یکی

از

قدرتمندترین

پروتئین ترشحی بهوسیله سلول حشره آلوده به ویروس

در حال حاضر سیستمهای بیان پروتئین

ترشح میشود .باکلویروسها در محیطهای کشت

نوترکیب بر اساس استفاده از

سوسپانسیون بهخوبی رشد میکنند و اجازه تولید پروتئین

 melanogasterبهطورفزایندهای استفاده میشود .تا به
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D. melanogaster

سامانه در وزوفیلا بهطور بالایی قابل تنظیم است .یکی از

امروز حدود 111سلول مشتق شده از

بهدستآمده است که از بین اینها  12مورد را میتوان به

پرموترهایی که در این سامانههاکارایی بالایی از خود نشان

راحتی کشت داد .با اینحال ،تنها ردههای سلولی استفاده

داده ،پروموترمتالوتیونین است که به شدت قابل تنظیم

شده برای بیان ژن هترولوگ ،اشنایدر  2و  S2(3و

است و قادر به هدایت نسخه برداری در سطح بالا به

 )Schneider's 2, 3/S3میباشندکه هر دو از مراحل

وسیله القا با سولفات مسیاسولفاتکادمیوم است(.)52

انتهای جنینی دروزوفیلا ملانوگاستر مشتق شدهاند(.)48

تحقیقاتی بر اساس دادههای  PubMedبر روی سلولهای

سیستم بیانی سلولهای S2دروزوفیلا در سال 1671توسط

در وزوفیلا  S2نشان داد که استفاده از این سلولها رو به

اشنایدر توسعه پیداکرده است.اندازه سلولهای 11-8 ،S2

افزایش است .از سال  1671تا  181 ،2111مقاله به این

میکرومتر است و در محیط عاری ازسرم رشد میکنند.

سیستم ارجاع دادهشدهدرحالیکه از سال  2111تا ،2114

اینسلولها هم حالت مونولایر دارند ،هم بهصورت

به  884رسیده است .حتی در  2سال اخیر 184مقاله ارجاع

سوسپانسیونبهصورت منفرد در محیط ساکن رشد میکنند.

دادهشده است ( .)46این سیستم بیانی یک سیستم غیر

اعتقاد بر این است که منشأ ماکروفاژی رده سلولی

لیتیک و بر پایه وکتورهای پلاسمیدی است که برای بیان و

S2میتواند مزیت رشد بهصورت سوسپانسیون را توضیح

آنالیز پروتئینهای درونسلولی ،ترشحشده و غشایی

دهد.برخی مطالعات نشان دادهاند که سلولهای

S2

میتوانند به تراکم بالای  71میلیون سلول در هر میلیلیتر

استفادهشده است.
یکی از اولین گزارشها

در بکارگیری این

محیط کشت برسند ( .)46بررسیها نشان دادهاند که

سامانه ،بیان دوپامین بتاهیدروکسیلاز ( )HBDبه میزان 19

وکتورهای بیانی این نوع سامانه به صورت چند کپی به

میلیگرم بر لیتر ( )53و اینترلوکین  5انسانی به میزان 22

داخل کروموزوم سلولهای  S2در وزوفیلا وارد میشوند

میلیگرم بر لیتر در سلولهای اشنایدر  S2دروزوفیلا بود

(.)51

( .)54فعالیت آنزیم  -βسکرتاز انسانی بیان شده در
و این سلولها توانایی ورود بالغ بر  111کپی از

سلولهای S2که در شکلگیری غلاف میلیندر سلولهای

یک کاست بیانی را به ژنوم خود در یک رخداد تراریخت

عصبی محیطی مهم است ،بهطورقابلتوجه ای به

سازی دارند .به این ترتیب برای تثبیت رده سلولی پایدار

بالای ٪291رسید( .)55یکی دیگر از

با سطح بیان بالا نیاز به دوره زمانی طولانی تکثیر

بکارگیری این سامانه بیان ژن  Sاز آنتیژنهای سطحی

پلاسمیدنیست( .)51از مزایای قابل توجه سامانه بیانی S2

ویروس هپاتیت  )Hb AD( bبه میزان بیان  7میکروگرم

میتوان به قدرت بیان بیشتر نسبت به سلولهای حشرات

برای هر لیتر از کشت بود که این مقدار بیش از  11برابر

دیگر از قبیل  11( SS9تا  21برابر) ( )41تغییرات بعد از

محصول سلولهای  fS6است ( .)51از دیگر کاربردهای

ترجمه یوکاریوتی از جمله گاماکربوکسیلاسیون ( ،)47عدم

سلولهای،S2

لیزسلولها ،عدم تداخل و میان کنش بین پروتئین بیانی با

تحقیقاتی،توسعه

پروتئینهای رده سلولی ،زمان کوتاه تهیه رده سلولی

شبهویروس ،تولید ،PID-1VLPبیان آنتیبادی ،دوپامینبتا

پایدار (حدود  3-2هفته) ،ورود چند کپی از ژن مورد نظر

هیدروکسیلاز انسانی ( ،)53پلاسمینوژن انسانی (،)59

در جهت افزایش پایداری ،رشد بادانسیته بالا ،رشد در

رسپتورها و کانالهای یونی ( ،)57پروتئینهای غشایی

دمای اتاق و عدم نیاز به  OC2اشاره کرد ( .)41از طرفی

( ،)58گلیکوپروتئین ویروس هاری ( ،)56بیان ژنهای

برخلاف سلولهای پستانداران ،بیان پروتئین نوترکیب در

هترولوگوس و  ...است( .)46حتی این سلولهابه دلیل

مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
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معرفی سلولهای  S2به عنوان یک سیستم بیانی کارآمد

قابلت کربوسیلاسیون برخلاف سایر حشرات ،برای تولید

سلولی بالا تشکیل توده میدهند که هر دو فرایند توسعه و

پروتئینهای دارویی انعقادی از جمله فاکتور  6استفاده

ساخت را پیچیده میکند .تجمع سلولی ممکن است

شده است(.)91 ,91

منجربه تعدادی از مشکلات مرتبط ازجمله عدم کنترل با

یکی از مهمترین کاندیدهای بیان پروتئینهای

محیط با توجه به تمایز در شرایط فیزیکی محیط ،کاهش

JEV،)Dengue

سلولهای زنده و انتشار پروتئازها میشود .همچنین

West Nile

ممکن است بهطورکلیبر بازیافتو همگنی ()homogeneity

 )virusبرای تهیه واکسن ،سلولهای دروزوفیلا S2است.

محصولتأثیربگذارد .سلولهای S2به دلیل اینکه حتی در

تولیدDENVدر سلولهای S2بازده بالای  51-11میلیگرم

تراکم سلولی بسیار بالا (>  251میلیون سلول  /میلیلیتر)

بر لیتر داشته و کنفورماسیونی شبیه فرم اصلی داشته است.

تجمع نمییابند بسیار مناسب برای پرفیوژن هستند .حالت

تولید  JEVبهعنوان معمولترین عامل آنسفالیت ویروسی

پرفیوژن ( )Perfusionفناوری مقرون به صرفهای است

در سلولهای S2کارآمدتر و ارزانتر است و ذرات

کهبهسرعت در حال تبدیل شدن به یک روش ارجح برای

ویروسی تولید شده میتواند در موش سبب تولید

تولید پروتئین است (.)94

ویروسی نوترکیب

DENV

(virus

( )Japanese Encephalitis virusو( WNV

آنتیبادی اختصاصی شود ( .)46یکی از واکسنهای

در مقایسه با کشت سلولی پستانداران موضوع

ویروس  WNVحاوی زیر واحدهای پروتئینی میباشد که

سمیت با آمونیاک در سلولهای S2وجود ندارد و

در سلولهای S2تولید میشود و بازده تقریب ًا 25 -11

سلولهای S2به اثرات سمی محصولات زائد تخمیر ،مانند

میلیگرم بر لیتر دارد .این پروتئین ازنظر ساختاری کاملاًتا

آمونیاک و لاکتات مقاوم هستند .آمونیاک ،یک محصول

خوردن صحیح دارد و در میمون سبب ایمنی  111درصد

فرعی کاتابولیکی گلوتامین درمحیط کشت است که

علیه ویروس میشود ( .)92پروتئین اصلی ویروس هاری،

معمولاًدر محیط کشت  S2تجمع نمییابد اما مطالعات در

گلیکوپروتئین )Rabies virus glycoprotein(RVGP

بیوتکنولوژی نشان دادهاند که سلولهایS2غلظتهای

S2

بسیار بالا از آمونیاک راتحملمیکنند .علاوه بر این،

انجامگرفته است .تزریق این پروتئینهای نوترکیب به

سلولهای  S2لاکتات را در طول دوره رشد

مقاومت بدن موش در برابر ویروس هاری

بهجزتحتشرایط استرس فقدان اکسیژن ( )anoxicمانند

است که تولید آن در سلولهای در وزوفیلا
موش باع
شد (.)93

سلولهای CHOو دیگر پستانداران تولیدنمیکنند .علاوه بر

سلولهایS2بهطورمعمول تراکم سلولی بیش از  11برابر

این ،سلولهای S2نسبت به سایر ردههای سلولی حشرات و

بیشتر از دیگر ردههای سلولی حشرات و یا پستانداران در

سلولهای پستانداران در برابر تغییرات  ،pHدما و اکسیژن،

فرآیندهایکشت بسته ( )batchرادارند .افزایش غلظت

اسمولالیته و برش ،کشتبلندمدت مقاوم میباشند لذا ممکن

سلولهای زنده معمولاً به افزایش بازدهتولید ترجمهو

است سلول  S2برای بیش از یک ماه بدون تغییر محیط،

درنتیجه بهبود فرآیندهایاقتصادمیانجامد .این سلولها

کشتشوند .هیچ سیستم بافری مانند سیستم بافر بیکربنات

حتی در تراکم سلولی بسیار بالا (>  251میلیون سلول /

 CO₂ /کهاغلب برایسلولهای پستانداران استفاده میشود،

تشکیلنمیدهند.

نیاز ندارد .همچنین نیاز به  CO₂گرانقیمت که موردنیاز

Chinese

برای سلولهای پستانداران است ندارد .سلولهای

 )Baby Hamster Kidney(BHK ،)hamster ovaryو

حشرات در دمای بهینه  29تا  28همانند سایر سلولهای

 )Human Embryonic Kidney(HEKاغلب در تراکم

حیوانات رشد میکنند .حتی سلولهای S2را میتوان در

میلیلیتر)

هم

توده

()aggregate

سلولهای دیگر ،مانند سلولهای ( CHO

176مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
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وطن دوست و همکاران

کابینت یا محیط آزمایشگاه رشد داد ( .)55اکسیژن اغلب

تولید میکنند که ممکن است در غلظتهای بالاتر

یک جز اولیه در محیط کشت است .بااینحال،

از 3/9g/Lسمی باشد .در سیستمهای سلولی حشرات،

باوجودمهم بودن برای رشد سلول ،میتواند در

لاکتات یک محصول جانبی از متابولیسم بیهوازی

غلظتهایب الاسمی باشد لذا باید بهدقت کنترل شود.

گلوکزاست و بهطور مستقیم به محیط کشت بستگی دارد

هوادهی کشت سلولهای S2را میتوان با موفقیت از

و ردههای سلولی  S2الگوهای تخمیر لاکتات متفاوتی

طریق استفاده از غشاهای نفوذپذیر انجام داد که

دارند .غلظتهای خیلی کمی از لاکتات مشاهده میشود

نفوذپذیری بالا به اکسیژن و دیاکسید کربن دارند درنتیجه

این غلظتها ممکن است تحت شرایط مختلف از

میزان انتقال بالاییبین غشا و محیط کشت سلول در

 1/9g/Lتا  3برسد .تولید لاکتات در سلولهای حشرات

راکتورانجام میگیرد .این روش مانع از تشکیل حباب در

تنها تحت شرایط محدودیت اکسیژن اتفاق میافتد(.)55

کاهش نیروهای

وکتورهای پلاسمیدی مورد استفاده برای ترا

محیط کشت میشود لذا این کار باع

برشی و درنتیجه کاهش آسیب سلولی میشود .سلولهای

آلایی سلولهای  S2و تولید جمعیتهای سلولی

حشرات بهطورمعمول دارای میزان تنفس مخصوص

بیانکننده ژن هترولوگاساساً از پلاسمیدهای مورد استفاده

) )QO2/ specific respiration rateپایینتر از سلولهای

برای تراآلایی سلولهای پستانداران متفاوت نیستند .وکتور

پستانداران هستند که به علت کوچکتر بودن آنهامیباشد

های توسعه یافته برای سیستم بیان دروزوفیلا (/DES

به همین دلیل حجم زیستیکوچکتر است .سلول  S2از

 )Drosophila Expression Systemشامل عناصر ضروری

سلولهای Sf9و بسیار کمتر از سلولهای پستانداران
اکسیژن

مصرف

میکند

(.)55

سلولهای

S2

برای تکثیر در باکتریها و برای بیان ژن
میباشند .این وکتورها به منظور

درسلولS2

همانندسازیcDNA

میتوانندبهطور گذرا پروتئینها را بیان کنند و بازده کافی

هترولوگو بیان توسط ماشین سلولی باید به ژنوم سلول

برای روش غربالگری در  4-3روز تولید کنند .این کار

وارد شوند .این سیستم ترکیبی از مزایای استفاده از هر دو

اجازه غربالگری سریع را میدهد در نتیجه انتخاب

سیستمهای پستانداران و باکلوویروس است ( .)55پلاس

کاندیدهای پروتئینی را تسریع میکند(.)46

میدها اساساً شامل عناصری مثل ژن منشأ همانندسازی

کشتهای آزمایشگاهی میتواننددر فواصل 7

باکتری ( ،)pUCoriپروموتر متالوتونین ( )pMtیا اکتین

روزه بین پاساژ نسبت به فاصله معمول  4-3روز برای

( )pAcمورد استفاده برای بیان ژن هدف ،یک ژنکد کننده

کاهش نیروی

برای یک پپتید که میتواند به عنوان یک نشانگر بیانی

کارمیشود .آلودگی احتمالی با ویروسهای حیوانی سامانه

تولید شده ( ،)V5پروموترژن رونویسی کننده در

بیانی پستانداران ،یک محدودیت دیگر دراستفاده آنها

وزوفیلا ) (pCopiaمورد استفاده برای انتخاب ژن

برای تولید انبوهاست؛ اما ویروسهای انسانی قادر به رشد

(هایگرومایسین ،پروماسین و ،)...ژن آمپیسیلین برای

در سلولهای  S2نمیباشند .ردههای سلولی ، S2بهمانند

انتخاب

آدنیلاسیون

بسیاری از سلولهای حیوانات ،گلوکز ( )GLCو گلوتامین

 )SV40pA(SV40وتوالی سیگنال ترشح زنجیره سنگین

( )GLNرا به ترتیببهعنوان منابع اصلی برای کربن و

ایمونوگلوبولین متصل به پروتئین ( )BIPدر وزوفیلا

نیتروژن مورداستفاده قرار میدهند.سلولهای پستانداران

هستند(.)55

دیگرردههای سلولی حفظ شوند که باع

در

باکتریها،

سیگنالپلی

در محیط کشت مقادیر بالایی لاکتات را در پاسخ به

اگر چه مسیرهای تغییرات پس از ترجمه

افزایش گلوکز ،حتی در شرایط عدم محدودیت اکسیژن

پروتئین توسط سلول S2ممکن است نسبت به سلولهای
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معرفی سلولهای  S2به عنوان یک سیستم بیانی کارآمد

پستانداران کمی متفاوت باشد ،اما فعالیت پروتئینهای

نتیجهگیری و بحث

نوترکیب نهتنها از بین نمیرودبلکه میتواند افزایش یابد.

در میان سیستمهای بیان پروتئین نوترکیب اگرچه

بیشتر - Nگلیکانهادر گلیکوپروتئینهای نوترکیب بیانشده

پروکاریوتها ممکن است بهعنوان یک میزبان مناسب با

توسط سلولهای  S2از ساختارهای مانوز کم

سطح نسبی بالا مطرح شونداما نداشتن تغییرات پس از

( )paucimannosidicساده تشکیلشده است .غالباً هسته 3

ترجمه و نیاز بهتا خوردن مجدد،هنوز بهعنوان یک مشکل

مانوزی با یا بدون هسته فوکوزی ) α(1,6است که حاوی

حاد در این میزبان قابلبررسی است.بهطورکلی در

گا لاکتوز یا اسید سیالیک در ساختارش نیست .باوجوداین

باکتریها به دلیل اینکه قادر به ایجاد شاخههای گلیکان و

واقعیت که ساختار و ساختمان -Nگلیکانها میتواند ترشح

باندهای دی سولفیدی نیستند ،سیستم بیان پروتئین

پروتئین ،نیمهعمر و عملکرد بیولوژیکی آن را کنترل کندتا

آنهابهخوبی و به طرز صحیح انجام نمیگیرد .همچنین

β-N-

تلاشها برای تولید پروتئینهای نوترکیب در مخمر به

گلیکوزیلاسیون

دلیل ساختار غیرطبیعی پروتئینها ،ترشح ضعیف در

سلول  S2حل کرد ( .)95در واقع محصولات

محیط کشت و گلیکوزیلاسیون زیاد چندان رضایتبخش

گلیکوزیلاسیونی در حشرات حاوی مانوز کم یا زیاد

نیست؛ بنابراین وجود یک سیستم بیانی یوکاریوت

انتهایی است .دلیل اصلی این ناتوانی پایین بودن سطح

جایگزین ،به منظور حل مشکلات یادشده و تولید

فعالیت تعدادی از آنزیمها شامل  )1-2(-N-βاستیل

پروتئینهای

میان

گلوکز آمین ترانسفراز Iو  )4-1(-β ،IIگالاکتوزیل

سیستمهای مختلف تولیدکننده پروتئینهای نوترکیب،

ترانسفراز )3-2(α ،و  )9-2(αسیالیل ترانسفراز است .از

سیستم یوکاریوتی به دلیل تولید پروتئینهای بزرگ

طرفی یک هگزوامیدیناز که سبب حذف -Nاستیل گلوکز

بهویژهپروتئینهای غنی از باند دی سولفید وتغییرات پس

آمین از انتهای محصول گلیکانی شده و مانع از اتصال

از ترجمه بروی آنها نسبت به سیستم پروکاریوتی ترجیح

گالاکتوز و اسیدسیالیک به محصولات گلیکانی میشود ،در

داده میشود .این در حالی است که سیستمهای

حشرات کشف شده است لذا میتوان حشرات را جهت

پروکاریوتی جهت سنتز پروتئینهای کوچک کاراتر است.

تولید محصولات گلیکوزیلاسیونی مشابه پستانداران

برای تولید پروتئینهای دارویی در اغلب موارد تغییرات

مهندسی کرد و عوامل مهارکننده سنتز محصولات سیالیل

پس از ترجمه لازم است و سامانههای بیانی پستانداران در

دار و گالاکتوزدار را از پیش رو برداشت ( .)99مهندسی

این رابطه معمولاً اولین انتخاب هستند.هرچند سامانههای

گلیکوزیلاسیون سلولهای  S2بهمنظور تولید ردههای

بیانی پستانداران جهت تولید پروتئینهای نوترکیب

سلولی  S2تغییر یافته و واجد گلیکوزیلاسیون ،انجامگرفته

دارویی ،استفاده میشوند اما توجه به مشکلات در تولید

(beta-

انبوه پروتئینهای نوترکیب در آنها ،سامانههای بیانی

 )secretasو گلیکو اکسیژن از یک نوترکیب

حشرات میتواند جایگزین مناسبی برای دستیابی به بیان

( )Recombinant cyclooxygenase1را نشان داد که

بالای بسیاری از پروتئینهای نوترکیب و پیچیده مورد

سلولهای  S2با  cDNAهای کد کننده –1-4

توجه قرار گیرند .در سالهای اخیر رده سلولی  S2از

Galbeta 1,4-GlcNAc α2,6-

حشره دروزوفیلا بهعنوان میزبان برای بیان پروتئینهای

حدودی این مشکل را میتوان با مهار آنزیم
 acetylglucosaminidaseدر

مسیر-N

است .مطالعات اولیه افزایش فعالیت بتا سکرتاز

 galactosyltransferaseو

 sialyltransferaseترانسفکت شدند (.)46

نوترکیب

ضروری

مینماید.از

هترولوگ معرفیشده و پروتئینهای زیادی توسط این
سیستم بیانشده است .گزارشهای زیادی از استفاده از
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پیشرفتهایی در درک گلیکوزیلاسیون و شرایط کشت

این سیستم جدید برای بیان پروتئینهای نوترکیب انسانی

کمکهای بسیاری به استفاده از این سیستم در تولید

 ابزاری بسیار مفیدS2  سلولهای.و غیرانسانی وجود دارد

 دیدهشده است.پروتئینهای نوترکیب دارویی کرده است

در تحقیقات و تولیدات میباشند و بهراحتی با تکنیک

 احتمال آلودگی و زمان تولید،که هزینه خالصسازی

های جدید سازگار میشوند و یک مدل مفید برای انواع

. کمتر از پستانداران استS2پروتئین در سیستمهای

 این سیستم سلولی در تعدادی.مطالعات را فراهم میکند

سازگاری بالای این سیستم برای استفاده در تولید

از پروژههای واکسن استفاده شده است و نشان دادهشده

 گلیکوزیلاسیون و گاما کربوکسیلاسیون،واکسنها

است که این سیستم بسیارانعطافپذیر در تولید داروهای

پروتئینها آنها رابه یک سیستم بیانی با ارزش تبدیل کرده

زیستی است لذا این سیستم شکافهایی که در تولید

.است

.داروهای زیستی وجود دارد را پر نموده است
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Nowadays by genetic engineering, recombinant proteins can be
produced massively in response to demands of industry. Proteins
can be expressed in various expression systems and according
to the protein type, the expression system can be cell free
system, prokaryotic or eukaryotic-based system. For production
of pharmaceutical proteins in most cases post-translational
modifications are necessary and mammalian expression systems
are the first choice in this regard. However, due to their problems
in high production of recombinant proteins, insect expression
systems can be an alternative suitable to achieve high
expression of many recombinant and complex proteins. In recent
year, S2 cell line from Drosophila was used as the host for the
expression of human and non-human recombinant proteins. This
system has the advantages such as high cell density and ability
to produce folded recombinant proteins with accurate posttranslational modifications, especially gamma carboxylation,
provides the potential for application in industrial and commercial
area.
Keywords: Recombinant proteins, Expression systems, S2.
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