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چكیده
مقدمه:لهوا و لاشدلگس هس لتل

لپلاوتنرتلتل لاشلنعلگسل لکلعلیگاگ ل434لگسلردلآ رملعلولوس ل و ولو لولدویل55ل

کراویگ نو لگس .لبعلما لفعه ر لهه لست ن ل ه لول نموعلهوا و لاشد،لگتتلهوا و لیگاگ لکهابایهله لن لنای لگتل ل
یالپزشو لولبروتومو و ت
بعلت

پاوتنرتهه لسوتاکربلصلمعن للتبلدت ل
ل
.لگسلگوگخالسه ل4394لگسنههی لگسلبره ل لباگ لتو ردل

لصمع لچمدل رارهایلیالا لشد لگس .لگسلطاف ل شلوتت لکلعلیاللگسلنراگ لپلاوتنرتلیاو لسلاو لوولویلیگایل

بهمثلشد لگس لکعلچمدتتلاو لباگ لگتتلکهالگاگتعلشویلکعلیالب رها لگسلگتتلاو لههلسرهسلبعلتجهرزگتلخهصلگسل ل.ل
گ هلیالبرشنال طه عهت،لپژوهشگاگ لسرلهسلبلعلتل

لاو للسلات لولگاسگ لیر ل لبلاگ لتراتلبلسلاو لیگاسلدل.لهلد لگتلتل

پللژوه ،لتو رللدلهوا للو لاشللدلگس للهس لتوتاکرللبلول مهت للعل رللزگ لگسللنراگ لآ لبللهلاو لگسج للهیلول و لولاو ل
گو ناگسوسر

لیالسوتعلگواتگه لگشاتشرهکا لگس لل.ل

هه ل نعدلسوتعلگواتگه لگشاتشرهکا لبهلوکنوالوهو ل لهوا و لاشدلگس لهس لتاگس لهوا ل
مواد و روشها:لساو ل ل
شد لولبهلکش لیال رطلLBلولگ مهلبهلIPTGل هوا لو لاشلدلگس لهس لسوتاکرلبلتو رلدلولبلهلیولاو لگسج لهیلول و لول
گو ناگسوسر

یگتبتتلولوسنا لبلتتلبااسل ل
هه لگالتزگ،لباگیفوای،ل ل
،لگسنراگ لولسپسلگتتلپاوتنرتلبهلگسنههی لگسلاو ل ل

شدل.لل
نتایج:لم

لتاگس هوا لکای لبهکنا لبهلکهاگت لبهالت لگسجه لناف لولسنهتجلوهص لگسلیگتلبتتلولوسلنا لبلتتلسشله ل

یگیلکعلپاوتنرتلهوا و لاشدلگس هس لسوتاکربلبعلخوب لتو ردلشد.لبهلگسنراگ لپاوتنرتلبلهلاو لهلهل لگسج لهیلول و لول
گو ناگسوسر

لولبااس لسنهتجلوهص لگسلاو لهه لگالتزگلولباگیفوایل شرصلشدلکعل رلزگ لپلاوتنرتلگسلنراگ لشلد لیال

او لگسج هیلول و لآه نعلبرشلنالگسلگسج لهیلول و لسلات لولک لهبر للهل لگسلدگس لپلاوتنرتلگسلنراگ لشلد لیالاو ل
گو ناگسوسر

لگس ل.لل

بحث و نتیجهگیر :لباگبالبوی ل رزگ لپاوتنرتلگسنراگ لشد لیالاو لگسج هیلول و لآه نعلولاو لگو ناگسلوسر

ل

سشه لیهمد لگتتلگس لکعلاو لگسج هیلول و لآه نع،لیال وگای لکعلگ وه لگسنههی لگسلتجهرزگتلخهصلولناگ لیر ل ل
ث لگو ناگسوسر
واژههییا

لووویلسدگای،لوهتگزتتل مهسب لباگ لگتتلاو لگس ل.لل

کلییید :لگواتگلله ،لهوا للو لاشللدلگس للهس لسوتاکر لبل،لگو ناگسللوسر

وسنا لبتت
* سوت مد ل ؤو ل وهتبهت،ناو لست

لشمهس ،لیگسشود لماو ،لیگسشگه لگصههه ،لگتاگ

یگتبللتت،ل
،لگسج للهیلول و ،ل ل

فصامه علما

415لل

-لپژوهش لست

.مقدمه

لشمهس ل رواوگانهسر لههل،لسه لچهها ،لش ها ،41لتهب نه ل4931

هلله ل رناهلل لگسلو اللعل
اواللعل هلل لگسلل لکللعلاو ل ل

لگشاتش لرهکا 4لبللعلطللوالن للنای لگ لبللعلممللوگ لت ل

ل

گو ناگسوسر

هه لبا لولآسزت لههلباگ لگتتلگ ال
،لیسنگه ل ل

هلله ل رنالل ل
لومبللع ل
ل
گانهسر لل ل للد لبللاگ ل طه عللعل

گسنههی ل لشلویل.لگتلتلاو لهلهلیالتراتلبلگشاتش لرهکا ل

لگسنههی ل لشوی.لمتو لبالگتلتللگشاتش لرهکا ،ل

ؤثاله نمدلگ هلباگ لگسجه لآ لههلسرهسلبعلتجهرلزگتلخلهصل

برشللنالبللاگ لتو رللدلپللاوتنرتلسوتاکرللبلبللهل مللهیتالبللهاللولل

گس لکعلنهه لگویهتلگتتلتجهرزگتلووویلسدگاسد.لتول ل

هه لک لسرزلکهابایلیگایلکعلگسلمال لهله للگسلنههی ل
هزتمع ل
ل

ههت لکعلب رهال ندگو لگس ،لگو ناگسوسر
گسلاو ل ل

لگس .ل

هلله لاشللد،لسللهو ل
گسآ لسللهو لکشلل لولوتژنلل ل ل

یالگتتلاو لگ وگ لصوت لبهلفاکهسسلبهاللبهمثل رزلشد ل

یسنوها ل سنرو لویالیسناسلبوی لگبلزگال اولو لآ ل،ل

لپللاو ل

نهبو ر

سللاو لهللهل ل لشللوی.لگتللتلگ للوگ لبللعلوسللراعللت ل

توگسهت لتغرراگتلپسلگسلتاو لعلل( هسملدلنارووستتسلرو ل،ل

گاتعهش ،لکعلیالیسنگه لگو ناگسوسر

هللله لی لسلللو هرد )لگسللل ل(4لول.)5لتوللل لگسل
پروسلللد ل
ل

بعلس وسعلههلوگایل لشوی.لیالب رها لگسل وگای،لبعلوتلژ لیال

ههت لکعلگ اوس ل وایلسرلهسلگسل لهوا لو لاشلدل
پاوتنرت ل
ل

ههت لکعلتعدگیلآس هت لههلولس وسعلههلستهیلگس ،لبعل
طه ععل ل

گس هس 5لگس  .لگتتلهوا و لت

لپا لپپنرلدلتل

لاشلنعلگ ل

لاو لسهی ،لسات لوگاسگ لیر

ت

لتعبرعلشلد لگسل ل،ل

لسرهسلگس لکعلتول ل

شلله ل434لگسللردآ رمعلبللهلوس ل55کراویگ نللو لگسل لکللعل

گسلگتتلاو لهلهلگسلنههی لگسلاو لگسج لهیلول و ل9لگسل ل.ل

یگاگ لیوپروسللدلی لسللو هرد ،لچهللهالسللهخنهالهارو ل ل

گسج للهیلول و لتلل

لاو ل نللدگو لبللاگ ل رللزلکللای ل

اگس لنایلولیولوهتگه لفعه لباگ لگتصه لبلعلنراسلد لگ ل

ساو لهلهل لپاوکلهاتوت لولتوکلهاتوت لگسل لکلعلبلعلیول

هه لسلو هتوتاو لدلد ل
گس .لگتتلهوا و لتوسطلساو ل ل

شو لگسج هیلو و لسات لولآه لنعلگسجله ل ل لشلویل.لیال

هرپوفرزلواوت لتاشل ل ل لشلویل.لهوا لو لاشلدلگس لهس ل

هه لتدلو نوا لشد لساو لههل
گتتلاو لتشور لکات نه ل ل

لگسلطاتل لگثللالبللالاو ل

یلللاگایگی لآ لهلللهلیالی للله ل99لیاولللعل
ل
ولیالسههتللل ،ل

نهبو ر ل لپللاوتنرت،لکابوهرللداگتلول رپللدلیگایل(9لول.)1ل

سهسن لناگیلبهمثل رزساو ل لشوی.لباگ لکهاآ لدلشلد ل

ک بویلتهلسمصلگتتلهوا و لبعلکمدل هم لولکوتهه لیلدل،ل

گتتلاو لبهتدلسرو لگسج هیلو و ،لب نعلبعلسلوعلس وسلعل،ل

سمداو لتاسا،9لسمداو لپاگیاوتا 1لولسهاسهت ل ز تلکارعل

ل

سمل ل ه ل لیالاشللدلسللو هتر

مجللال ل لشللوی.له چمللرت،لبللاگ لیا لله لسللمداو لتوسل ل

چمدبهالتواگاشویل(،4ل8لول.)3لگسلآسجهلکلعلگو ناگلسلوسر
تل

لاو لخللو لول للوایلیبللو لگسل لولیالگتللتلاو ل

چیس  2لسرزل لؤثال لگسل لل(-2ل.)9ل مبل لگصلا للهوا لو ل
ل ل

تماتبهل84لیاصدلپاوتنرتلبهکنا لگسنراگ ل لشویل(،)43ل

اشدلگس لهس للبلاگ للگسلنههی لهلهل لگس لهس ل،لهوا لو لاشلدل

یالگتتلپژوه لبلعل مولوالبااسل لکهاآ لدلبلوی لاو ل

سوتاکربلتو ردلشد لتوسطلبهکنا لگس .لگسلگوگخلالسله ل

گسج للهیلول و ،لگبنللدگلپللاوتنرتلهوا للو لاشللدلگس للهس ل

4394لگسلللنههی لگسلبرللله ل لسوتاکرلللبلبلللاگ لتو رلللدلل

8

سوتاکربلیالسوتعلگواتگه لگشاتشرهکا لتو ردلولسپس،ل

لصمع لچمدل رارلهای ل

رزگ لپاوتنرتلگسنراگ لشد لیالیولاو لگسج هیلول و ل

هه لصمعن لتبدت لبعلت
پاوتنرت ل
ل

شللد لگسلل .لگسلطافلل لپللسلگسلتو رللدلپللاوتنرتلهللد ل،ل
گسنراگ لپاوتنرتلسوتاکربلتو ردلشد للیگخ لساو ،لت

ل

ولگو ناگسوسر

ل مهت علشد.لل

تو ردلهوا و لاشدلگس هس لسوتاکربلیالسوتعلگواتگه لگشاتشرهکا لول مهت عل رزگ لگسنراگ لآ لبهلیولاو لگو ناگسوسر

ل .مواد و روشها

.ل.ل.لل
لو ل

419ل

و ،لگسللنراگ لگتللتلپللاوتنرتلبللهلگتللتلیولاو لگسجلله ل
ناف .لت

 .بیان هورمون رشد انسانی در سویه اوریگامی ل

لاو ل ندگو لباگ ل رزلساو لگو ناگسوسر

ل

سییویه باکتریییایی و وکتییور:لیالگتللتل طه عللعلسللوتعلل

گس لگ هلیالب رها لگسلپژوه لههلگسنههی لگسلگتتلاو لبلعل

()Novagen USA) E. coli Origami (DE3لول

صافعلسر

،لبعله لرتلخلهطالیالگتلتلپلژوه للکوشل لل

وکنلوال pTrcHis/ZRG pTrcHis Topo, Invitrogen

شد لتهلاو لیتگا ل هسمدلگسج هیلول و لباگ لگسنراگ ل

USAلوهو ل لهوا لو لاشلدلگس لهس ل،لپاو وتلوال،trc3ل

پاوتنرتلوهتگزتتلشوی.لشهته ل کالگس لبعلما لگتتلکعل

توگ lacOل44باگ لگ مهءلتوسلطل،IPGT44لبلعل مولوالبرله ل

لآس هت ل مهت علگ لگس لبلاگ لهلالسلعل

او لت

هوا و لاشدلسوتاکربلگس هس لتهرعلشد.لل
 .ترانسفورماسییییون و غربیییالگر
اوریگییامی .حییاو

گتتلپژوه لت

لآس هت لگسنره لشدلولگسلتوی لساو لوهص ل

رواو رنالبایگشلنعلول
ل
بهکنا لبعل رزگ لباگبالولبعل مدگال44ل

سیییلو هیییا

ژن  :rhGHگسلبللهکنا ل E. coli

Origamiلسللاو لهللهل ل للنعد49لتهرللعلول2ل رواو رنللالگسل
پتس رد لکعلوهو ل لهوا و لاشلدلگس لهس لگسل لبلعل

تراتبلشد.ل
انجماد و ذوب :گتتلاو لبعلیولشو لگسج هیلول و ل
آه نعلولگسج هیلول و لسات لگسجه لشد.لل

هه ل نعدشد لبهکنا لگضهفعلولبلعل
رواو رنالساو ل ل
ل
 544ل

انجماد و ذوب سیری 444 :ل رواو رنلالگسلبلهفال PBS

آاگ ل رالو لشلدللولبلهلوگایلکلای لشلورلسلا هت لول

1X42لبعلبلهکنا لهلهل لو ل لآوا لشلد لوهصل لگسلبرله ل

لتاگس هوا هسرو لگسجه لناف  .لسلاو لهلهل ل

گفزوی لولوته لوهو لس وسعلبعل دتل 4لثهسرعلیاو لظا ل

تاگس هوا لشد لبعل مووالدابله گا لاو ل لرطلکشل ل

تللدلخشل

لولسللپس،لبللعل للدتل42لییرمللعلیالی لله ل99ل

وهو لآ پ لسرارتلکش لیگی لشدل(44لول.)44لل

یاوعلسهسن لناگیلیاگالیگی لشد.لباگ لبااس لگتتلکلعلبعلدل

واگات لم

بیان پروتئین نوترکیب هورمون رشد انسانی :کاوس ل

گسلچمدلبهالتواگالگتتل اگول ل،ل رلزگ لپلاوتنرتلب لعلیسل ل

گسنره لشد لیال لرطلکشل لLB41ل لهت لیال99لیاولعل

آ د لبرشنالگس لگتتل اگو ل لبهالتواگالشد لولبعدلگسلهال

ل

اواللعل رللزگ لپللاوتنرتلبللعلاو لسللمج لباگیفللوایل 4لول

سهسن لناگیلکش لیگی لشدلولپسلگسلگتتلکعل رزگ لو

()ODلبللعل 4/لاسللردلبللهل اللو ل4ل را ل ل للوالالبللال رنللال

49

گالتزگ لگسدگس لنرا لشدل(4لول.)45لل

گتزوپاوپر لترول-D-βنهالکنوستدل()IPTGلگ مهلولبعل دتل

انجماد و ذوب آهسته:ل444ل رواو رنلالگسلبلهفال PBS

ل544ل

هه لو لآوا لشد لوهص لگسلبره لگفزوی ل
1Xلبعلبهکنا ل ل

لساو ل

ولوتلله لوللهو لس وسللعللیاو لفاتللزال مهلل ل54لیاوللعل

2لسهم لیالی ه ل52لیاوعلسلهسن لنلاگیلبلهلشلر
یوالبالییرمعلگسووبعلشد.لپسلگسلگسووبهسرو لو

بهکنا لههلتوسطلسهسناتهرو لو لآوا لشدل(44لول.)44لل

سهسن لناگیلبعل دتل54لته94لییرمعلولسپس،لبلعل لدتل42ل

 .لیز سیلولی و مقایسیه اسیتخراج پیروتئین محلیو

ییرمعلیالی ه ل99لیاوعلسهسن لناگیلیاگالیگی لشد.لبلاگ ل

تولید با دو روش انجماد وذوب و اولتراسیونیک :پلسل

بااس لگتتلکعلبعدلگسلچمدبهالتولاگالگتلتل اگول ل،ل رلزگ ل

گسلکش لولگ ملهلبرله لپلاوتنرتلسوتاکرلبل لوایلسولال،لبلعل

پاوتنرتلبعلیسل لآ لد لبرشلنالگسل لگتلتل اگول ل لبلهال

مووالبااس ل رزگ لتو ردلپاوتنرتلیالبلهکنا لول مهت لعل

تواگالشد لولبعدلگسلهلال اوالعل رلزگ لپلاوتنرتلبلعلاو ل

رزگ لگسنراگ لآ لیالیولاو لگو ناگسوسر

لولگسج هیلول

سمج لباگیفوایلولگالتزگلگسدگس لنرا لشدل(4لول.)45لل

فصامه علما

411لل

اولتراسییونیک :گبنللدگل44ل رواو رنللالگسلپا ل لبللهکنا ل

-لپژوهش لست

لشمهس ل رواوگانهسر لههل،لسه لچهها ،لش ها ،41لتهب نه ل4931

گسووبللعلشللدل.لیال اواللعلبعللدل،لپللسلگسلش نشللولم لل ل
48

بایگشنع،ل444ل رواو رنلالبلهفالPBS 1Xلبلعلآ لگفلزوی لول

دویسلهس ل لبلعل لدت ل 51لسلهم ل لگسجله لنافل ل.لیال
ل

او لتدلیاگالیگی لولیالسعلسوبل ل94لثهسرلعلگ لسلوسرور ل

اگول لبعللد لبللعلتاترللبلس وسللعلهلله،لآسنل لبللهی لثهسوتللع،ل

شد.لسپسل رزگ لپاوتنرتلگسنراگ لشد لبلعلاو ل علا ل

،Streptavidin-HRPلSolution43

باگیفوایلولگالتزگلگسدگس لنرا لشدل(8لول.)49لل

سلللرنو نرتل ،لگتلللاگ )لولStop Solutionل(شلللاک ل

تحلیل با معرف برادفورد :پسلگسلگو ناگسلوسر ل،ل444ل
رواو رنالگسلس وسعلبعل2ل را ل رنال علا لباگیفلوایلگضلهفعل
ل
شللدلوو ل

سرنو نرتل ،لگتاگ )لگفزوی لولو

TMBل(شللللاک ل
لسلوا لس وسلعلهلهلیال

سهسو نالخوگسد لشدل(.)42لل
طو ل و ل124ل ل

لآ لیالطللو ل للو لباگیفللوایل232لسللهسول نللال

تحلیل با داتبالت و وسیترنبیالت  :بلاگ لتیترلدل

رواو رنلالآ ل مطلالسرلزلبلعل
ل
خوگسد لشد.له چمرت،ل 444ل

سههت لتو ردلپاوتنرتلسوتاکربلبره لشلد لوتعرلرتلوتژنل ل
55

59

طوالودگنهسعلبعلپمجل را ل رنال علا لباگیفلوایلگفلزوی لول

یگتبتت لولوسنا لبلتتل لبلهلآسنل لبلهی ل
آ لگسلاو ل ل

باگ لصهالکای لگسنههی لشد.لباگ لتهرعل م م لگسنهسدگایل

ضدلهوا و لاشدلگسنههی لشلدل.لبلاگ لگسجله لیگتلبلتتل،ل

هه ل رنا لآ بو رتلسا لنهو لBSAلشاک ل
گسلداو ل ل

پسلگسلتراتبلیتوگا لساو ،لمصها للساو لوهص لکلعل

ل

وهو لپاوتنرتلسوتاکربلگس لبعلکهد لسرناوساو زلگسنمه ل

رواونا لیال رال ل رنلالگسلBSAلسلهخنعل،لسلپسلگسلگتلتل
ل

هلله ل رنالل لهوا للو لاشللدلگس للهس ل
یگی لشللد.لایلل ل ل

رواونا لیال را ل رنالسهخنعل
ل
هه 44تهل24ل
او لداو ل ل

سوتاکربلتجها لبعلمموگ لکمنا ل ثب لولمصها لسلاو ل

هه لگسنهسدگایلبهل2ل را ل رنال
شد.ل 444ل رواو رنالگسلداو ل ل

بهکنا لکعلفهیدل لهوا و لاشدلگس لبعلمملوگ لکمنلا ل

ل

رواو رنالگسلس وسلعل،لکمنلا ل ثبل لول
ل
مه لگسنههی لشد.ل5ل

آ لههلیالطو ل و لثب لشد.لباگ لتهرعلس وسعلشههدل مه ل

کمنا ل مه لبعلکهد لسرناوساو زلگسنمه لیگی لشدلولپلسلگسل

رواو رنالآ ل مطالبهل2ل را ل رنالگسل
ل
()Blankل مدگال444ل

دویسهس ل
ل
اواعل
ل
لشد لس وسعلههلبالاو لکهد ،ل

ارلگسنههی لشد.لباگ لگتتلکهالگبندگل او لدارظلتل

گسل او لباگیفوایلتاکربلولکه تًل راو لشدلولول

او لباگیفوایلتاکربلشدل(.)41لل
تحلیل با االییزا :یالگتلتلآس لهت لگسلتل

خش

کهد لسرناوساو زلبهلیاگالیگی لآ لیال او لشرالخشل

ل

لسلهسدوتچل

تعل دتلیولسلهم لگسجله لشلدل.لپلسلگسلسلعلبلهالش نشلولل

گالتزگ لخهسگ لبلهلگسلنههی لگسلآسنل لبلهی لگو رلعلبلالمارلعل

کهدلل لسرناوسللاو زلبللعل للدتلیولسللهم لیال جللهواتل

هوا و لاشدلگس هس لشه لآسنل لبلهی ل وسوکاوسله لل7F8ل

آسن لبهی لضلدهوا و لاشلدلگس لهس لایل ل4لبلعلهلزگاگسل

(آسنلل لبللهی لهدتللعلگسلطللا لپاوف للوالاتچللهایلاگسل،ل

آسنل لبللهی 10A7لیللاگالیگی لشللد.لیال اواللعللبعللدلپللسلگسل

یگسشللگه لشللهرادلگسگا للنه )لولآسنل لبللهی لثهسوتللعلبروترمللعل

ش نشولکهد لسرناوساو زلبهلآسن لبهی لثهسوتع،55لسوب ناگ ل

شد 10A7ل(آسن لبهی لهدتعلگسلطلا لپاوف لوالاتچلهایل

آسلزت لل)TMB (HRPلبلعلکهدل لسرناوسلاو زلگضلهفعلشلدل.ل

اگس،لیگسشگه لشهرادلگسگا نه )لگسنههی لول رزگ لپلاوتنرتل

باگ لگسجه لوسلنا لبلتتلسرلزلپلسلگسلگسجله لگ وناوفلواسل

رواو رنالگسلآسنل لبلهی لگو رلعل
ل
تو ردلشد لبااس لشد.ل44ل

س وسعلههلبالاو ل لSDS-PAGEل44لیاصلدل،لبهسلدلهلهل ل

7F8لبعل44ل را ل رنالبهفالب لکابمهتلگضهفعلشلد للولیالهلال

پاوتنرم لوهص لبعلیس لآ د لگسلاسو لبهکنا لبعلکهد ل

رواو رنالگسل او لآسن لبهی لاترنلعل
ل
لپار ل444ل

سرناوساو زل منم لشد.ل اگو لبعد له هسمدل اگو لشلا ل

چهه

ولبللعل للدتل51لسللهم لیالی لله ل1لیاوللعلسللهسن لنللاگیل

تو ردلهوا و لاشدلگس هس لسوتاکربلیالسوتعلگواتگه لگشاتشرهکا لول مهت عل رزگ لگسنراگ لآ لبهلیولاو لگو ناگسوسر

412ل

.ل.ل.لل
لو ل

یگی لشلد لیالبلهاللبلاگ لیگتلبلتتلگسجله لنافل لل(44لول

س ویگالبعلیس لآ د لسشه لیهمد لگتتلگس لکعلتلهلتولاگال

.)44لل

پمج ،لبهلگفزگت لتواگال رزگ لپلاوتنرتلبرشلنا لگسلنراگ ل

.لنتایج

شد لگ لهلپلسلگسلآ ل رلزگ لپلاوتنرتلگسلنراگو لکلهه ل

گسسوتعلگواتگه لساو ل نعدلتهرعل
ل
ترانسفورماسیون:

لتهبدل(شو .)9لل

ولسللپس،لبللهلپتس رللدلpTrcHisTopoلکدکممللد لبللاگ ل
rhGHلتاگس هوا لول شههد لشدلکعلگتتلسوتعلبلهلکلهاگت ل
بهالت لتاگس هوا لشد لگس .لشلو ل4لتصلوتا لگسلاشلدل
گتتلسلوتعلبلالاو ل لرطلکشل لولهو لآسنل لبروترل

ل

آ پلل لسللرارتلولتناگسللهتوارتلبللاگ لگواتگلله لاگلسشلله ل
لیهد.لل
.نتایج اسیتخراج پیروتئین بیه روش انجمیاد و ذوب

سری با برادفورد :پسلگسلهالبهالتواگال444ل رواو رنالگسل
س وسعلبهل2ل را ل رنلال علا لباگیفلوایلسلمجرد لشلدل.لگتلتل
ل

هه لگسنراگ لشد لاگل لسمجد.لو
او لک لپاوتنرتل ل

شو ل-4لتصوتا لگسلکاوس لهه لتاگس هوا لشد لسوتعل لگواتگه

س وسللعلهللهلیالطللو ل للو لباگیفللوایلثب ل لولطبل لس للویگال
گسنهسدگایل(شو ل)5لبلعلداول ل رولاولنلا لتبلدت لشلدل.ل
ل
1.1

و
لسوا لیالطو ل و لل232للسهسو نا
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داو لپاوتنرتلگسنراگ لشد لبالو بل رواونا ل

14

یواگو

تعدگیلیفعهتلگسج هیلول و لس وسع

شو ل-9لس ویگال رزگ لپاوتنرتلگسنراگ لشد لبعدلگسلتعدگیلیفعهتل نههوتلگسج هیلول و لسات لبهلاو لباگیفوایلل

ل

رزگ لپاوتنرتلگسنراگ لشد لتهلتواگالپمج لبهلگفزگت لتواگا،لگفزگت لتهفنعلولگسلچاخعلپمج لبعلبعدل رزگ لپاوتنرتلگسنراگو لکهه ل لتهبد.لل
ل
y = 6.6154x - 2.7505
R² = 0.9877
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لسوا لیالطو ل و ل124لسهسو نا

هه لگالتزگل
شو ل-1لس ویگالگسنهسدگایلداو ل ل

ل

ل
 .نتایج استخراج پیروتئین بیه روش انجمیاد و ذوب

سهسو نالخوگسد لولبالگسهسلس ویگالگسلنهسدگایل(شلو ل
124ل ل

سری با االییزا:لیالگتلتلاو لگسلآسنل لبلهی لگخنصهصل ل

)1لبعلداو لسهسولنا لتبدت لشدلکعلسنهتجلبعلیسل لآ لد ل

هوا للو لاشللدلگس للهس لبللاگ لبااس ل ل رللزگ لگسللنراگ ل

سشه لیگی لگس لکلعل رلزگ لگسلنراگ لپلاوتنرتلتلهلتولاگال

هوا و لاشدلگس هس لپسلگسلهالبهالچاخعلگسج هیلول و ل

پللمج لگفللزگت لتهفنللعلگ للهلگسلچاخللعلپللمج لبللعلبعلدل رللزگ ل

سات لگسنههی لشد.لگالتزگلباگ لهاکدگ لگسلس وسعلههلبعلشو ل

پاوتنرتلگسنراگو لکهه ل لتهبدل(شو ل.)2لل

تواگالیوتهت لگسجه لناف لولو

لآ لههلیالطو ل لو ل
ل

تو ردلهوا و لاشدلگس هس لسوتاکربلیالسوتعلگواتگه لگشاتشرهکا لول مهت عل رزگ لگسنراگ لآ لبهلیولاو لگو ناگسوسر

419ل

.ل.ل.لل
لو ل
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6
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تعدگیلیفعهتلگسج هیلول و لسات

ل

شو ل-2لس ویگال رزگ لپاوتنرتلگسنراگ لشد لبعدلگسلتعدگیل نههوتلگسج هیلول و لسات لبهلاو لگالتزگلل
رزگ لپاوتنرتلگسنراگ لشد لتهلتواگالپمج لگفزگت لتهفنعلگ هلگسلچاخعلپمج لبعلبعدلکهه ل لتهبد.لل
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داو لپاوتنرتلبالو بل رواونا لیال را ل رنا

30

1

تعدگیلیفعهتلگسج هیلول و لآه نع

شو ل -لس ویگال رزگ لپاوتنرتلگسنراگ لشد لبعدلگسلتعدگیلیفعهتل نههوتلگسج هیلول و لآه نعلبهلاو لباگیفوایل

ل

لسنهتجلگتتلس ویگالسشه لیهمد لگتتلگس لکعل رزگ لپاوتنرتلگسنراگ لشد لتهلچاخعلسو لاولبعلگفزگت لولپسلگسلآ لکهه ل لتهبد.ل
 .نتایج استخراج پیروتئین بیه روش انجمیاد و ذوب

آسن لبهی لگخنصهص لضدلهوا و لاشدلگس هس لبلعلشلو لل

آهسته با برادفورد:لیالگتتلاو لسرزله هسمدلاو لگسج هیل

یوتهت لباگ لهال لس وسعلبعدلگسلهالتواگالولتبدت لول

ل

ول و لسات ،لس وسعلههلبهل عا لباگیفوایلسمج لشلد لول

سوا لس وسعلههلبعلداو لسهسولنا ،لگتتلسنهتجلبعلیس لآ د ل

پسلگسلتبدب لیگی لههلبعلداو ل رواولنلا ل،لبلاگ لیگی لهلهل

گس .لبهلسعلبهالتواگالچاخعلگسج هیلول و لآه نعل رزگ ل

س ویگالاس لشلدلکلعلسنلهتجلسشله لیگی لگسل لکلعل رلزگ ل

هوا و لاشدلگس هس لبرشنا لگسنراگ لشد لگس ل(شلو ل

پاوتنرتلتهلتواگالسو لاوسدلگفزگتش لیگشلنعلولپلسلگسلآ ل

.)9لسنهتجلگتتلس ویگالسشله لیهملد لگتلتلگسل لکلعل رلزگ ل

کهه ل لتهبدل(شو ل ).لل

پاوتنرتلگسنراگ لشد لتهلچاخعلسو لاولبعلگفزگت لولپسل

 .نتایج استخراج پیروتئین بیه روش انجمیاد و ذوب

آهسییته بییا االیییزا :یالگتللتلاو لپللسلگسلگسجلله لگالتللزگلبللهل

گسلآ لکهه ل لتهبد.لل
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25

15
را ل رنا
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0
یواپمج

یواشش

یواچهها

یوایو

یواسو

داو لهوا و لاشدلگس هس لبالو بلسهسونا لیال

20

یوا گو

تعدگیلیفعهتلگسج هیلول و لآه نع

شو ل-9لس ویگال رزگ لپاوتنرتلگسنراگ لشد لبعدلگسلتعدگیلیفعهتل نههوتلگسج هیلول و لآه نعلبهلگالتزگلل

ل
 .نتایج استخراج پروتئین بیه روش اولتراسیونیک بیا

.نتایج استخراج پیروتئین بیه روش اولتراسیونیک بیا

برادفورد :سنلهتجلوهصل لگسلگسجله لسلعلسوبل لسلوسرور ل

االیییزا :یالگتللتل اواللعلگسلکللهالسرللزلپللسلگسلسللعلسوبلل ل

کللای لتللوی لسللاو لبللهکنا لولبااس ل ل رللزگ لپللاوتنرتل

سوسرور لکای لتوی لساو ل رزگ لهوا و لاشدلگس لهس ل

گسنراگ لشد لبلهلباگیفلوایلسشله لیهملد لگتلتلگسل لکلعل

ل

وللل

لسلللوا لآ لیالطلللو ل لللو لباگیفلللوایل5 /28ل

رواونا لگس ل(شو ل.)8لل
ل

گسنراگ لشد لگسلبهکنا لبلهلگالتلزگلسلمجرد لشلدل.لول
سوا لآ لیال124لسهسو نال54/93لسهسونا لبویل(شو ل.)3لل
ل
ل

ل
26.8

26.5

26.3
26.2

21.45
21.4
21.35
21.3
21.25
21.2

26.1

21.15

باگیفوای

شو ل-8لس ویگالبااس ل رزگ لپاوتنرتلگسنراگ لشد لگسلاو ل
گو ناگسوسر

لبهلباگیفوای.لو

ل

لسوا لس وسعلیالطو ل و لباگیفوایل

5 /28ل رواونا لیال را ل رنالگس .ل

را ل رنا

26.4

داو لپاوتنرتلبالو بل رواونا لیال را ل رنا

26.6

21.5

داو لهوا و لاشدلگس هس لبالو بلسهسونا لیال

26.7

21.55

گالتزگ

شو ل-3لس ویگالبااس ل رزگ لپاوتنرتلگسنراگ لشد لگسلاو ل
گو ناگسوسر

لبهلاو للگالتزگ.لو

لسوا لیالطو ل و ل124ل

سهسونا لبوی.لل
سهسو نال54/93ل ل

ل

تو ردلهوا و لاشدلگس هس لسوتاکربلیالسوتعلگواتگه لگشاتشرهکا لول مهت عل رزگ لگسنراگ لآ لبهلیولاو لگو ناگسوسر

ودو ل-4ل مهت عل رزگ لپاوتنرتلگسنراگ لشد لبهلسعلاو لگو ناگسوسر

413ل

.ل.ل.لل
لو ل

،لگسج هیلول و لآه نعلولگسج هیلول و لسات ل

داو لهوا و لاشدلسمج لشد لبهلگالتزگ

داو لپاوتنرتلسمج لشد لبهلباگیفوای

54/93لسهسونا لیال را ل رنال

5 /28ل رواونا لیال را ل رنا

54/99لسهسونا لیال را ل رنال

59/81ل رواونا لیال را ل رنا

گسج هیلول و لآه نع

29/8لسهسونا لیال را ل رنال

41/1ل رواونا لیال را ل رنا

گسج هیلول و لسات ل

گو ناگسوسر

ل
.مقایسه میزان پروتئین اسیتخراج شیده بیا دو روش

اولتراسونیک و انجماد و ذوب :پلسلگسلگسجله لگسلنراگ ل
پاوتنرتلبعلیولاو لگو ناگسوسر

لولگسج هیلول و لبعلیول

شو لآه نعلولسات ،ل رزگ لپلاوتنرتلگسلنراگو للیالگتلتل
یولاو ل مهت علشدلکعلگتتلسنهتجلیالودو ل4لسشه لیگی ل
شد.لل
داتبیییالت و وسیییترنبیییالت:لسنلللهتجلسشللله لیگیلیال
یگتبتت،لپسلگسلگسنمه لس وسعلههلبلعلکهدل لسرناوسلاو زلول
ل
شو ل-44لسنهتجلوهص لگسلوسنا لبتت.لگسلس

گضهفعلکای لسوب ناگ لآسزت ،لپاوتنرتلبلعلخلوب لتو رلدل

لاگس لایت لگو ل

هه ل
کمنا ل ثب ،لایت لیو ل هاکا،لایت لسو لتهلههن لس وسعل ل

شللد لگس ل ل(شللو ل.)44لپللسلگسلگسجلله لگ وناوفللواسل ل

وهص لگسلبره لل

یوبعد لولگسنمه ل لبعلکهدل لسرناوسلاو زلوللگسجله لسلهتال

ل

 .بحث و نتیجهگیر

ههت لیالسهورلعل55لکراویگ نلو ل
بهسد ل
اگو لوسنا لبتت،ل ل

یالگتتلپژوه لسشه لیگی لشدلکعلپلاوتنرتلسوتاکرلبل

ظههالشدسدلکعلسشه لیهمد لتو ردلپاوتنرتلهوا لو لاشلدل

بره لشد لیاللگشاتشرهکا لاگل لتوگ لبهلاو لسهی للگسج هیل

گس هس لبهلوس لص ر لگس ل(شو ل.)44لل

ول و لبعلخوب لگسنراگ لکای.لگسلآسجهلکعلطر لوسرع ل

ل

گسلپللاوتنرتلهللهل لسوتاکرللبلتو رللدلشللد لیاللگشاتش لرهکا ل
یگخ لساو له نمدلولبعلخها لتاش لس ل لشلوسدل،لاو ل
گسج لللهیلول و لتلل

لولللهتگزتتلسلللهی لولگاسگ لبلللاگ ل

هه لپالهزتمعلودگسهس لپلاوتنرتلگسلبلهکنا لگسل لل
او ل ل
(.)45لباگ لگسلنراگ لپلاوتنرتلسوتاکرلبلتو رلدلشلد لگسل
بللهکنا لچمللدتتلاو لووللویلیگایلکللعلسللوعلول رللزگ ل
پاوتنرتلگسنراگ لشد لب لنگ لبلعلآسلربلوگایلشلد لبلعل
شو ل-44لسنهتجلوهص لگسلیگتلبتت.لایت لگو لگسلس

لچپلبعل

اگس لبعلتاتربلکمنا ل ثب لبهلای لههل ل،4444/4ل،444/4ل44/4لول
هه لوهص لگسلبره لل
کمنا ل مه ،لایت لیو لس وسعل ل

ل

یتللوگا للسللاو لیگای.لیالباخلل لاو لهللهلیتللوگا لکه ل ل
تراتللبل لل لشللویلولپللاوتنرتلسرنوپتسلل
پا لپتس

لولپللاوتنرتل

لخها ل لشوسد.لیالتعدگی لگسلاو لههلدشلهل

ل
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خهاو لگسلدشلهلیگخال لولدگل ل لشلویلولفملطلپلاوتنرتل

رللزگ لپللاوتنرتلگسللنراگ لشللد لگسلاو لگسج للهیلول و ل

لگسنراگ ل لشو .لیالاو لگسج لهیلول و ل

آه نعلتماتبهل شهبعل رزگ لپاوتنرتلگسنراگ لشد لگسلاو ل

یتوگا لتراتبل لشویلولبعلخها لشد لهالیولپلاوتنرتل،ل

لبوی لگس .لگتتلیالوه لگس لکعل لهاتجل59ل

پا لپتس
سرنوپتس

لولپلا لپتسل

گو ناگسوسر

ل مجلال ل لشلویلل(،45ل42لول

وله وهاگ لبهلگسلنههی لگسلاو لگسج لهیلول و لتوگس لنمدل

.)4له ه لطوالکعلنهنعلشلدلبلاگ لگسلنراگ لپلاوتنرتلگسل

پاوتنرتلنراسد للاترموئرد51لاگلکعلبلعلشلو للسوتاکرلبلیال

هه لستهی لووویلیگایلگ هلبرشنالآ لههلسرلهسل
بهکنا لاو ل ل

لگشاتشرهکا لتو ردلکای لبویسد،لبهلداط لیولباگبلالس لب ل

بعلتجهرزگتلخهصلیگای؛لگتلتلیالوله لگسل لکلعلبلاگ ل

بللعلپللاوتنرتلگسللنراگ لشللد لبللهلاو لگو ناگسللوسر ل،ل

گسجلله لباخلل لگسلپللژوه لهلله لآس هتشللگهه لبللعلوتللژ ل

گسنراگ لکممد.لگتتلسنهتجلسشه ل لیهلدلکلعل ل لتلوگ لیال

لبهرمعسهس لکعلیالآ لتعدگیلآس هت لههلستهیل
ل
آس هت ل ل
هه

وگای لکعلبعلما لهه ل رنا لگ وه لگسلنههی لگسلاو ل

گس ،لگ وه لگسنههی لگسلگتتلتجهرزگتلاگلسدگات .لتول لگسل

لوتللهلیتگللالتجهرللزگتلالس لبللاگ لتراتللبل

ههت لکعلبرشنالگسنههی ل لشویلاو لگو ناگسلوسر
او ل ل

گو ناگسللوسر

ل

ساو لبهکناتهت لووویلسدگای،ل ل لتلوگ لگسلاو لگسج لهیل

گس لکعلمتو للبالگتتلکعلبعلتجهرزگتلنلاگ للیر ل لسرلهسل

و و لآه نعلکلعلاوشل لسلهی لولگاسگ لگسل ل،لگسلنههی ل

یگای،لگ للوگ لصللوت لیالگتللتلاو لسرللزل وللتلگسل لبللعل

ههتل لهل لیگایلگسلو العل
کای.لگ بنعلگتتلاو ل دویت ل ل

یسهتوا لشد لولدرالفعه لشد لپاوتنرتل مجالشویلکلعلگتلتل

ههت لبهلوس لبرتل8لتهل
گتتلکعلبرشنالباگ لگسنراگ لپاوتنرتل ل

شو لیالاو لگسج هیلول و لوولویلسلدگایلل(،45ل49لول

53لکراویگ نو لویگاگ لبره لبهاللیهب لگسنههی لگس ل(.)48لل

.)48لیالگتتلپلژوه لل رلزگ لپلاوتنرلتلگسلنراگ لشلد لیال
او لگسج للهیلول و لبللهلاو لگو ناگسللوسر
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Production of recombinant human growth hormone in Eschericia coli strain
Origami and comparing freeze/ thaw and sonication methods for proteins
extraction
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Abstract
Introduction: Human growth hormone (hGH) is a single-chain polypeptide derived from
pituitary gland that participates in a wide range of biological functions and has therapeutic
applications. The hormone consists of 191 amino acid residues (22kD) which folds into a fourhelix bundle structure with two disulfide bridges. Due to the complication of internal cell
protein extraction, several methods have been established for this purpose that most of them
need special instruments. Thus, in the preliminary studies, scientists need a quick and simple
method for cell disruption and protein extraction. The aim of the present study was production
of hGH in E.coli and comparison between the freeze/thaw and Sonication method for protein
extraction from cells.
Materials and methods: The competent cells of E. coli Origami (DE3) were transformed using
plasmid containing human growth hormone gene and then cultured in LB medium. After IPTG
induction, the hGH was extracted using various methods including bacterial lysing, freeze/thaw
and sonication methods and then extracted protein was assessed using ELISA, Bradford, dot
blot and Western blotting.
Results: According to our findings, bacterial transformation showed high efficiency of
transformation. Furthermore, the results of dot blot and Western blot showed production of
recombinant hGH at high levels. Protein extraction measurement using ELISA and Bradford
methods indicated that the proportion of the extracted protein in the slow freeze/thaw method
was higher than the fast freeze/thaw method and was almost equal to sonication method.
Discussion and conclusion: The extracted protein levels in both of the slow freeze/ thaw and
ultrasonic methods was equal, which introduces the slow freeze/thaw method as an excellent
substitution for ultrasonic method when special instruments are not available.
Key words: Origami (DE3), Recombinant human growth hormone, Ultrasonic, Freeze/ thaw,
dot blot, Western blot
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