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  خالصه فارسی

اولین انتروتوکسین ویروسی شناخته شده است که باعث اسهال وابسته  NSP4پروتئین هدف:

ي هایجاد کنندي ز این گلیکوپروتئین به عنوان ناحیها 114-135شود. آمینواسیدهاي می به سن

پس از حذف دومین  .coliEدر  NSP4هدف این مطالعه بررسی بیان د. شونمی اسهال شناخته

اسهالی آن است.

ي ه، براي حذف ناحیه ایجاد کنندSOEing PCRدر این مطالعه از روش :هامواد و روش

) و NSP4-FLکامل ( NSP4استفاده شد. سپس قطعات  ،NSP4کد کننده  cDNAاسهال از 

NSP4 ) برش خوردهNSP4-S 32ي بیانی هادر پالسمید دو) هرc-pET  6-2وP-pGEX  کلون

  با روش وسترن بالتینگ بررسی شد. Bl21 DE3E. coliدر ي نوترکیبهاشدند. بیان پروتئین

6P-pGEX-2حاوي این قطعه در پالسمید ي هتنها در سوی NSP4-FLپروتئین بیان نتایج:

)NSP4-pGEX:FL مشاهده گردید و نمونه گیري تا ساعت سوم پس از القاي بیان، نشان داد (

تواند به دلیل سمی بودن می یابد کهمی با گذشت زمان کاهش NSP4-FLکه میزان پروتئین 

حاوي ي هتنها در سوی NSP4-Sو/یا از بین رفتن پروتئین باشد. از طرف دیگر بیان پروتئین 

مشاهده شده  NSP4-S) مشاهده شد. میزان پروتئین 32c-pET)NSP4-pET:Sاین قطعه در 

تواند به دلیل سمی بودن و/ یا از بین رفتن آن می نسبتاً کم بود که این نیزها در وسترن بالت

  باشد.

ها ي متصل به آنهاتواند تحت تأثیر پروتئینمی هابحث: پایداري، سمیت و عملکرد پروتئین

توانند بر فولدینگ پروتئین مورد نظر اثر بگذارند. می ها) باشد زیرا این تگها(فیوژن تگ

تواند می فاقد دومین اسهالی NSP4دهد که تولید پروتئین می همچنین نتایج بدست آمده نشان

  راه را براي مطالعات ایمنی شناسی و احتماالً تولید واکسن هموار کند. 

  


