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 .1گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه اصفهان
 .2گروه زیستفناوری میکروبی دانشکده علوم و فنآوریهای نوین دانشگاه اصفهان

چکیده/پروبیوتیکهـا ،افزودنیهـای غذایـی میکروبی هسـتند کـه از طریق بهبود تعـادل میکروبی روده تاثیرات سـودمندی
بـر میزبـان دارنـد .مطالعاتـی که در چند دهه اخیر صورت گرفته اسـت اثبـات کرده اند که اسـتفاده از پروبیوتیکها به حفظ
سلامت و قـدرت بـدن ،مبـارزه بـا بیامریهـای رودهای و سـایر بیامریهـا کمـک میکنـد .هرچنـد پروبیوتیـک هـای متداول
مـورد اسـتفاده گسترده هسـتند اما برای بهره گیـری بهرت در صنایع غذایی و مصـارف درمانی ،نوترکیبـی در پروبیوتیکها مورد
توجـه قـرار گرفتـه اسـت  .دسـتکاری ژنتیکـی در پروبیوتیکهـا میتوانـد باعـث بهبـود تخمیـر کربوهیدراتـی ،افزایـش تولید
متابولیتهـای خـاص ،تولیـد یـا افزایـش فعالیـت آنزیمهـا ( نظير آنزيـم هـاي پروتئولیتیـک ،آلفـا آمیلاز ،بتاگاالکتوزیـدازو
آنزیمهای آنتیاکسـیدان) و یا افزایش ظرفیت تولید مواد سـودمند از قبیل باکرتیوسـین ،ویتامینها و مواد ضدالتهابی شـود.
از طـرف دیگـر برخـی باکرتیهـای اسـید الکتیـک ایـن قابلیـت را دارند که باسیسـتم بیانـی باال به کارخانه سـلولی بـرای تولید
پروتئینهـا تبدیـلشـوند .در بررسـی حـارض بـا مطالعـه و جمعبندی مقاالت در دسترس و مهم ،بـه معرفـی و کاربرد چندین
پروبیوتیـک نوترکیب پرداخته شـده اسـت.
بـا ایجـاد پروبیوتیکهـای نوترکیـب ،بهبـود ویژگیهـای پروبیوتیکها (چسـبندگی به مخـاط ،مقاومت به اسـید ،)...،تهیه واکسـن،
انتقـال دارو ،کاهـش آلـرژی ،تعدیـل سیسـتم ایمنـی و ایجـاد مسـیرهای متابولیکی کاراتـر امکان پذیـر میگردد.
واژگان کلیـدی:پروبیوتیکها؛ پروتئینهای نوترکیب؛ مصارف درمانی؛ صنایع غذایی

مقـدمـه
فرآوردههـای پروبیوتیکـی حـاوی باکرتیهـای مفیـدی هسـتند کـه
اثـرات مفیدی در سلامتی مصرف کننده برجـای میگذارند .اصطالح
پروبیوتیک 1که ریشـه التین-یونانی دارد ،به معنی برای زندگی اسـت
و سـازمان جهانـی بهداشـت ،ایـن اصطلاح را به میکروارگانیسـمهای
زنـدهای اطلاق میکنـد کـه در صـورت مرصف بـه میـزان الزم ،اثرات
تزایی موثـری بـرای میزبان خـود دارنـد .برخی تركیبـات بطور
سلام 
هاجرالسادات منصوری تهرانی ،کارشناس ارشد

کارشناس ارشد زیستفناوری میکروبی دانشکده علوم و فنآوریهای نوین دانشگاه اصفهان
پست الکرتونیکhajar_mansouri@yahoo.com :
تاریخ دریافت 92/7/1 :تاریخ پـذیرش92/8/27:

طبیعـی حـاوی پروبیوتیكهـا هسـتند ماننـد شـیر و كلستروم و الاقل
بخشـی از اثـرات مهـم آنهـا برای انسـان ناشـی از حضـور باكرتیهای
اسـید الكتیك اسـت (.)1-4
پروبیوتیکهـا به دو صورت مرصف میشـوند :بـه صورت مکملهای
غذایـی (بـه شـکل پـودر یـا کپسـول) و مـواد غذایـی غنـی شـده بـا
پروبیوتیکهـا .اسـتفاده از پروبیوتیکهـا نـه فقـط در انسـان بلکـه
امـروزه در مـورد حیوانـات به ویژه درغذای طیـور صنعتی به فراوانی
مورد اسـتفاده قـرار میگیـرد (.)5

1. Probiotic
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در ابتـدای قـرن بیسـتم ایـن طـور تصـور میشـد کـه پروبیوتیکهـا
بـا بهبـود تـوازن میکروبـی رودهای و جلوگیـری از رشـد باکرتیهـای
بیمار یزا و توکسـی نزا منافعـی بـرای بـدن میزبـان داشـته باشـند.
امـروزه بررسـیهای کاملتـر و ثبـت شـدهای در حـال انجـام اسـت
کـه تاثیـرات ویـژه پروبیوتیکهـا را برکاهـش عالئـم بیماری تـورم
مزمـن روده ،2پیشـگیری و درمـان اسـهال ناشـی از عوامـل عفونـی،3
عفونتهـای دسـتگاه ادراری  -تناسـلی ،4بیامریهای آتوپیک ،5سـندرم
روده تحریـک پذیـر 6و التهـاب مزمـن رودهای 7تاییـد میکنـد (.)5
دالیـل اهمیـت پروبیوتیـک برای انسـان بیخطر بـودن و ویژگیهای
زیسـتی و فـنآوری آن اسـت .بیخطـر بـودن پروبیوتیکهـا بـه
خاطـر ایـن اسـت کـه خاسـتگاه و مبـداء اولیـه آنهـا از بـدن انسـان
اسـت ،از دسـتگاه گـوارش انسـان سـامل قابـل جداسـازی هسـتند ،این
میکروارگانیسـمها در تاریخچـه خـود مسـبب بیماری نبودهانـد و
منتقـل کننـده ژن مقاومـت بـه آنتیبیوتیـک نیسـتند.
مهمرتیـن ویژگیهـای زیسـتی آنهـا عبـارت اسـت از؛ مقاومـت بـه
اسـید و شـیرابه معـده ،مقاومت به شـیره صفـرا ،قابلیت چسـبندگی
(کلونیـزه شـدن) در دسـتگاه گـوارش ،تعدیـل ایمنـی سیسـتمیک و
مخاطـی میزبـان ،فعالیـت آنتاگونیسـتی برعلیـه بیامر یزاهـا و خنثی
شزا و مـواد رسطـا نزا (.)6
سـازی مـواد جهـ 
مهمرتیـن ویژگیهای فـنآوری پروبیوتیکها عبارتند از؛ مقاومت در
برابرفـاژ ،بقـاء طـی فراینـد تولید محصـول ،قابلیت کشـت در مقیاس
بـاال ،عـدم تاثیرمنفی روی مزه فـرآورده وپایـداری درمحصول (.)7
مصـارف درمانـی پروبیوتیکهـا شـامل؛ کنترل عفونتهـا ،برقـراری
تزا،
توازن در سیستم ایمنی ،کاهش حساسیت در برابر مواد حساسی 
کنترل عـدم تحمـل الکتوز ،کاهش سـطح کلسترول رسم و پیشـگیری
از رسطـان اسـت .کنترل عفونتهـا دربرگیرنـده؛ اسـهال (ناشـی از
باکتری ،ویـروس ،مصرف آنتی بیوتیک) ،بیماری های التهابـی روده،
عفونـت دسـتگاه ادراری ،سپسـی پـس از جراحی و پوسـیدگی دندان
میباشـد(.)8
گـردش مالـی فرآوردههـای پروبیوتیـک در کشـور آمریـکا در سـال
 2005میلادی حـدود  764میلیون دالر و برای سـال 2010میالدی 1.1
میلیارد دالر تخمین زده شـده اسـت .با توجه به اینکه در کشـورهای
اروپایـی و آسـیایی مصرف فراوردههـای غذایـی واجـد پروبیوتیـک
بیشتر از آمریـکا اسـت ،گـردش مالـی بیشتری دراین کشـورها برآورد
میشـود(.)9
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پروبیوتیکهـا شـامل دو دسـته هسـتند :متـداول (بـدون تغییـر
ژنتیکـی) و نوترکیـب .هرچنـد پروبیوتیکهای متداول مورد اسـتفاده
گسترده هسـتند اما بـرای بهرهگیری بهرت ،نوترکیبـی در پروبیوتیکها
مـورد توجـه قـرار گرفته اسـت.

اهداف ایجاد پروبیوتیکهای نوترکیب:
اهـداف ایجـاد پروبیوتیـک هـای نوترکیب شـامل؛ بهبـود ویژگیهای
پروبیوتیکهـا (چسـبندگی بـه مخـاط ،مقاومـت بـه اسـید ،)...،تهیـه
واکسـن ،انتقـال دارو ،کاهـش حساسـیت ،تعدیـل سیسـتم ایمنـی و
ایجـاد مسـیرهای متابولیکـی کاراتـر اسـت ( .)7دسـتکاری ژنتیکی در
پروبیوتیکهـا میتوانـد باعـث بهبود تخمیـر کربوهیدراتـی ،افزایش
تولیـد متابولیتهـای خـاص ،تولیـد یـا افزایـش فعالیـت آنزیمهـا
(پروتئولیتیـک ،آلفا آمیالز ،بتاگاالکتوزیداز) و یا افزایش ظرفیت تولید
مـواد سـودمند از قبیـل باکرتیوسـین ،ویتامینهـا ،مـواد ضدالتهابی و
آنزیمهـای آنت یاکسـیدانی شـود.
اولین هدف در زیسـت فنآوری یا مهندسـی ژنتیک در پروکاریوتها
ایـن اسـت کـه تحمل تنش خارجی (شـبیه دمـا و رطوبـت) را افزایش
دهنـد .میکروارگانیسـمها ایـن کار را بـا جمـعآوری محلولهـای
سـازگار بتائین و ترههالوز انجام میدهد .سیسـتم بتائین در لیستریا
مونوسـیتوژنز 8وجـود دارد کـه توسـط یـک ژن کـد میشـود و انتقال
دهنـده بتائین میباشـد.
هـدف دیگـر ایـن اسـت کـه همسانهسـازی پروبیوتیکهـا در
لولـه گـوارش بهبـود یابـد .بـا همسانهسـازی ژن  betlبـه داخـل
بیفیدوباکرتیـوم بـروه 9سـویه کلـون شـده بـه محتویات روده شـامل
منکهـای صفـراوی و  ...تحمـل پیـدا میکنـد(.)10
هـدف دیگـر از زیسـت فـنآوری پروبیوتیکهـا ایـن اسـت کـه
سـویههایی بـه رقابـت بیامر یزایـی افزایـش یافتـه تولیـد کنیـم .از
آنجایـی کـه عوامـل بیامر یزاهـا از الیگوسـاکاریدهای سـطح سـلول
بـه عنـوان گیرنـده اسـتفاده میکننـد ،زیسـت فـنآوری بـا بیـان
سـاختارهایی کـه نقـش گیرنـده را تقلیـد میکننـد ،موجـب اتصـال
عوامـل بیمار یزا بـه این سـاختارها شـده و عوامـل بیمار یزا را برای
2. Chronic intestinal inflammatory diseases
3. Pathogen-induced diarrhea
4. Urogenital infections
5. Atopic diseases
6. Irritable bowel syndrome
7. Inflammatory Bowel Diseases
8. Listeria monocytogenes
9. Bifidobacterium breve
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سـلول میزبـان بـیرضر میسـازند.
مراحل ایجاد نوترکیبی در پروبیوتیکها:
• استخراج ژن از موجود زنده مورد نظر
• تکثیر ژن با استفاده از واکنش زنجیرهای پلیمراز10
• انتقال ژن به پالسمید مطلوب توسط آنزیم های محدوداالثر
• انتقال پالسمید به پروبیوتیک با روش ترانسفورماسیون
• جداسازی پروبیوتیک های ترانسفورم شده
• تایید تولید محصول نوترکیب توسط باکرتی ترانسفورم شده
• تایید کارا بودن محصول نوترکیب
• تکثیر پروبیوتیک نوترکیب
• آماده سازی پروبیوتیک نوترکیب جهت نگهداری ،عرضه و مرصف
در حـال حـارض برخـی باکرتیهای اسـید الکتیک میتوانند باسیسـتم
بیانـی بـاال بـه کارخانـه سـلولی بـرای تولیـد پروتئینها تبدیل شـوند.
شناسـایی و جداسـازی پالسـمیدهای سـویههای باکرتیهـای اسـید
الکتیـک امـکان توسـعه ناقلهـای همسانهسـازی را فراهـم سـاخته
اسـت .ایـن ناقلهـا شـامل نقطـه آغـاز هامنندسـازی ،نشـانگر بـرای
مقاومـت بـه آنتیبیوتیـک ،مکانهـای همسانهسـازی متعـدد و
ناقلهـای متعـدد شـامل پروموتورهـای القایـی و دامئـی هسـتند.
سیسـتم  11 NICINیکـی از موفقتریـن سیسـتمهای بیانـی بـه کار
گرفتـه شـده در باکرتیهـای گـرم مثبـت ماننـد باکرتیهـای اسـید
الکتیـک اسـت که توسـط باکرتیوسـین نایسـین کنترل میگـردد(.)11
یـک پروموتـور القایـی بـا گزیلـوز در الکتوکوکـوس الکتیـس
 12 ncdo2118مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت(.)12
شـاخص هایـی که بـه منظور بیخطر بـودن پروبیوتیـک نوترکیب در
نظـر باید گرفت شـامل موارد زیر اسـت:
عـدم مهاجـرت از جایـگاه مـورد نظـر به سـایر قسـمتهای بـدن ،عدم
تکثیـر و مانـدگاری بیـش ار حـد متعـارف در بـدن ،عـدم تاثیـر منفی
بـر فعالیتهـای سیسـتم ایمنـی ،عـدم آسـیبزایی برای محیط زیسـت.
پروبیوتیکهایـی کـه تـا کنـون بـرای انجـام نوترکیبـی بیشتر اسـتفاده
شـدهاند:
الکتوکـوس الکتیـس ،الکتوباسـیلوس پاراکازئـی ، 13الکتوباسـیلوس
کازئـی ، 14بیفیدوباکرتیـوم بـروه ،ساکارومیسـس رسوزیـه ، 15ارششـیا
کلی .16
الکتوکوکـوس الکتیـس بـه عنـوان مدلـی از باکرتیهـای اسـیدالکتیک
بـرای دسـتکاری ژنتیکـی و تولیـد و انتقال پروتئینهـای متعدد مانند

واکسـن و دارو ،بـه طـور گسترده اسـتفاده میشـود زیـرا ژنـوم آن
توالییابی شـده اسـت ،به آسـانی دسـتکاری ژنتیکی میشـود و برای
این سـویه خاص ابزارهای ژنتیکی بسـیاری توسـعه یافته اسـت (.)13

معرفی پروبیوتیکهای نوترکیب:
باکرتی اسیدالکتیک به عنوان ناقل پروتئین برای مخاط:

از باکرتیهـای اسـید الکتیـک بـه عنـوان ناقـل پروتئینهایـی کـه
میخواهیـم بـه سـطح مخاط برسـند میتوان اسـتفاده کـرد .پروتئین
منتقـل شـده میتوانـد روی سیسـتم ایمنـی تاثیـر گـذارد؛ یـا اینکـه
بهعنـوان واکسـن عمـل کنـد و یا باعـث افزایش تحملپذیری نسـبت
تزا شـود .همچنیـن پروتئینهایـی بـا عملکـرد
بـه عوامـل حساسـی 
درمانـی میتواننـد بـه ایـن جایگاههـا منتقـل شـوند .هرچنـد انتقال
پروتئیـن بـه محـل مـورد نظـر آسـان نیسـت و غلظـت موردنظـر و
حضـورش بـه مـدت طوالنـی تـا اثـر مـورد نظـر را بگـذارد ،تضمیـن
منیشـود .بـرای انتقـال ازپروبیوتیـک تغییریافتـه مثـل الکتوکوکـوس
تغییریافتـه اسـتفاده میشـود که تهاجمی نیسـت ،کلونیزه منیشـود،
بهطـور کامـل برای انسـان بیخطر اسـت و بهطورگسترده درتولید و
آمادهسـازی غذاهـا اسـتفاده میشـود (.)14
الکتوکوکـوس الکتیـس کـه بهطـور ژنتیکـی دسـتکاری شـده تـا
پروتئیـن مـورد نظـر را تولیـد کنـد ،وقتـی بـه دسـتگاه گـوارش
انتقـال داده میشـود ،طـی  4تـا  48سـاعت در آنجـا سـاکن
میشـود و در همیـن حیـن پروتئیـن بـا فعالیـت زیسـتی مـورد
نظـر را آزاد میکنـد .بـه عنـوان منونـه بـرای درمـان دیابـت نـوع
یـک از الکتوکوکـوس الکتیـس تولیـد کننـده پروانسـولین 17و
اینرتلوکیـن 18 10در مـوش اسـتفاده شـده اسـت کـه قـادر اسـت
سـلولهای بتـای پانکـراس را بـه حالـت اولیـه برگردانـد (.)15
منونـهای دیگـر از ایـن مـورد انتقـال پروتئیـن اینرتلوکیـن 10توسـط
باکتری اسـید الکتیـک نوترکیـب بـه افـراد مبتلا بـه بیامری کـرون19
بـوده اسـت کـه اولین مـورد اسـتفاده از یک پروبیوتیـک نوترکیب در
انسـان در فـاز تحقیقاتـی کلینیکـی بـوده اسـت (.)16
10. PCR
11. Nisin controlled expression
12. Lactococcus lactis
13. Lactobacillus paracasei
14. Lactobacillus casei
15. Saccharomyces cerevisiae
16. Escherichia coli Nissle 1917
17. proinsulin
18. Interleukin 10
19. Crohn's disease
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الکتوباسیل مولد آنتیبادی ضد سم آنرتاکس:
سـیاه زخـم یـا آنرتاکـس بیماری باکرتیایـی ویـژه گیاهخـواران اهلـی
اسـت کـه انسـان برحسـب تصـادف بـهآن مبتلا میشـود .عامـل
بیامری باسـیلوس آنرتاسـیس 20اسـت کـه محیطهای نامسـاعد ایجاد
اسـپور بسـیار مقـاوم میکنـد از ایـن جهـت ایـن باکتری درحملات
بیوتروریسـم قابل اسـتفاده اسـت .انواع بیامریزای باسـیل سـیاه زخم
دارای یـک پوشـش (کپسـول) از جنس اسـید گلوتامیک 21و سـه سـم
خارجـی 22بـه نامهـای آنتـیژن محافظـت کننـده ، 23عامل کشـنده24
و عامـل ادم 25میباشـند .کپسـول بـرای جلوگیـری از بیگانـه خـواری
توسـط گویچههـای سـفید خـون الزم اسـت .عامـل ادم باعـث ایجـاد
ادم میشـود و همچنین باعث اختالل در سیسـتم ایمنی میزبان می
شـود ،عامـل کشـنده بـا راهکارهایـی که هنوز ناشـناخته اسـت باعث
مـرگ مـی شـود .ایـن دو عامـل بـدون اتصـال بـه آنتـیژن محافظت
کننـده کارائـی خـود را از دسـت مـی دهنـد .واکسـن جذب سـطحی
آنرتاکـس تنهـا واکسـنی اسـت کـه از ایـاالت متحـده تاییدیـه گرفتـه
اسـت که به منظور کارایی این واکسـن الزم اسـت در طول  12تا 18
مـاه چندیـن بـار تزریـق شـود ،از این جهـت هزینـه بربـوده و دارای
عـوارض جانبـی میباشـد کـه روش جایگزین مطلوبتـری مورد توجه
است.
26
راه حـل درمانـی کنونـی بـرای عفونـت آنرتاکـس اسـتفاده از
آنتیبیوتیـک اسـت کـه بـه همـراه واکسـینه کـردن موثرتر اسـت .اما
در صـورت مقاومـت در برابـر آنتیبیوتیـک روش درمانـی جایگزینـی
مـورد نیـاز اسـت .توانایـی همسانهسـازی و فائـق آمـدن بـر رشایـط
لوله گوارشـی دلیل اسـتفاده از الکتوباسـیلها در پیشـگیری و درمان
بیامریها با اسـتفاده از روشهای مولکولی اسـت .بیان قسـمتهای
مختلفـی از آنتیبـادی ضـد سـم پروتئینـی باسـیل آنرتاسـیس در
الکتوباسـیل مطالعـه شـد و در بررسـیهای آزمایشـگاهی قطعـه
 27 ScFvsآنتـی بـادی کـه در سیسـتم باکرتیایی قابلیت بیـان را دارد،
بـا توجـه بـا سـادگی سـاختار آن مورد توجـه و اسـتفاده قـرار گرفت.
قطعـه  ScFvs H1کـه خاصیـت ضـد (خنثـی کننـده) قطعـه آنتیژن
محافظـت کننـده سـم آنرتاکس را دارد از آنتی بـادی منوکلونال 14B7
مشـتق شـده و بـا بـازده باالیی تولیـد و بـا قطعه آنتـیژن محافظت
کننـده میـل ترکیبـی قابـل توجهـی دارد .بـا اسـتفاده از چندیـن
الکتوباسـیل نوترکیـب ،قطعـه تـک زنجیـر آنتـی بـادی  ScFvs H1بر
ضد قطعه آنتیژن محافظت کننده سـم آنرتاکس بیان شـد و قابلیت
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آن بـه عنـوان ایمنیزایـی غیرفعـال در دسـتگاه گـوارش مـورد بررسـی
قـرار گرفـت .قطعـه  ScFvs H1نه برابر از آنتیبـادی منوکلونال اولیه
کوتاهتر اسـت وهـم در بررسـیهای آزمایشـگاهی و هـم در موجود
زنـده تاثیـر محافظـت کنندگی دارد(شـکل .)1

شکل  :1نحوه قرار گیری قطعه .ScFvs H1
ژن این قطعه را تحت پروموتور  apfاز کاسـت بیانی الکتوباسـیلوس کریسـپاتوس
 M247کد کردند و در سـه حالت؛ ترشـحی و متصل به غشـا ویا هم ترشـحی و هم
متصل به غشـا (وابسـته  Cترمینال انتخابی آن) بیان شـد(.)17

توانایـی پروتئیـن تولیـدی توسـط الکتوباسـیلوس ترانسـفر م شـده در
خنثی سـازی قطعه  ScFvsسـم آنرتاکس ،در کشـت الیه سلولی J774
 MΦدر حضـور مقـدار کشـنده از فاکتـور کشـنده مورد بررسـی قرار
گرفـت .بـا انجـام آزمایـش  28 MTT assayاثبـات شـد کـه سـلولها
در مجـاورت میـزان کشـنده سـم آنرتاکـس و پروتئیـن ترشـح شـده از
الکتوباسـیلوس پاراکازئـی نوترکیـب زنـده میماننـد .همچنیـن بـه
منظـور بررسـی تاثیـر پیشـگیری کنندگـی الکتوباسـیل نوترکیـب در
مـدل حیوانـی ،از موشهایی اسـتفاده شـد کـه به آنهـا قطعه عامل
کشـنده سـم باسـیل آنرتاسـیس را خورانـده بودند.
پیـش از ایـن ثابـت شـده بـود کـه مصرف خوراکـی مقـدار مشـخص
ایـن سـم باعـث انباشـتگی مایعـات فـراوان در روده و تـورم در روده
کوچـک و بزرگ میشـود .مصرف خوراکـی الکتوباسـیلوس پاراکازئی
 pAF400نوترکیـب بیـان کننده قطعـه ( ScFvs H1به صورت متصل
بـه دیـواره باکتری) ،چهـار سـاعت قبل از مرصف سـم عامل کشـنده
باعـث تـورم کمتر نسـبت به گروه شـاهد شـد (.)17
20. Bacillus anthracis
21. Poly-D-glutamic acid
22. Exotoxin
23. Protective antigen
24. Lethal factor
25. Edema factor
)26. Anthrax Vaccine Adsorbed (AVA
27. Single-chain variable fragment
28. MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide, a
yellow tetrazole), is reduced to purple formazan in living cells
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الکتوباسیل نوترکیب بیان کننده  VHHsضد روتاویروس: 29
روتاویـروس شـایعترین عامـل اسـهال در کودکان کشـورهای توسـعه
یافتـه اسـت که سـاالنه مسـبب مـرگ حدود یـک میلیون کـودک زیر
پنـج سـال در ایـن کشـورها میشـود .از طرفـی باعـث رصف هزینـه
سـاالنه بیـش از یـک میلیـارد دالر تنهـا در ایـاالت متحـده میگـردد.
علاوه بـر اسـتفاده از واکسـن بـرای کاهـش شـدت عفونـت رودهای
ناشـی از روتاویـروس ایجـاد ایمنـی غیرفعـال نیـز مدنظر قـرار گرفته
اسـت .محافظـت در برابـر ایـن بیماری منـوط بـه وجود آنتـی بادی
برضـد پوشـش پروتئینـی خارجـی روتـا ویـروس ( )VP4,VP7اسـت.
علیرغـم تاثیـر آنتیبادیهـای پلیکلنـال ،بـه دلیل هزینه بـاالی تولید
ایـن آنتیبادیهـا کاربـرد آنهـا محـدود اسـت.
اسـتفاده از مهندسـی ژنتیـک بـرای تولیـد قطعـات آنتیبـادی و
اسـتفاده از باکرتیهـا بـه عنـوان ناقلیـن ایـن فراوردههـا به دسـتگاه
گـوارش ،هزینـه کمتری را درپـی دارد .دمینهـای متغیـر زنجیـر
سـنگین آنتیبادیهـای المـا ( 30)VHHsشـامل ایمنوگلوبولیـن تـک
زنجیـر اسـت کـه کوچکرتیـن مولکول تاکنون شـناخته شـدهای اسـت
کـه بـا آنتـیژن ترکیـب میشـود VHHs .چندیـن مزیـت بـر svFvs
(قطعـات متغیـر تـک زنجیـر) دارد از جملـه ،کوچکتر بـودن ،مقـاوم
بـودن در برابـر حرارت و نیز از پلیپپتید تک رشـته تشـکیل شـده که
بـه همیـن دلیل در اشـکال نوترکیب شـده به آسـانی با شـکل فضایی
صحیـح بیـان میشـوند.
در ایـن تحقیـق کارایـی الکتوباسـیل نوترکیـب بیـان کننـده VHHs
(از بـدن شتر ایمـن شـده بـا روتـا ویـروس) بـه منظـور پیشـگیری از
اسـهال ناشـی از روتاویروس در موش مورد بررسـی قرار گرفته اسـت.
بـرای اینکـه آنتیبادی در سـطح باکتری بیان شـود ژن VHH1–E-
( tagدلیـل اسـتفاده از  E-tagامـکان شناسـایی و خالـص سـازی در
بقیـه مراحـل اسـت) بـه توالـی اتصالـی ( 244اسـیدآمینه انتهایـی
پروتئینـاز Pاز الکتوباسـیلوس کازئـی) چسـبانده شـده و در ناقـل
بیانـی الکتوباسـیلی  pLP501توسـط آنزیمهـای محدوداالثـر ClaI
و  XhoIوارد میشـود .بـه منظـور تولیـد نـوع ترشـحی قعطـه
 ،VHHsبعـد از  VHH1–E-tagکـدون خامته  TTAتوسـط واکنش
زنجیرهای پلیمراز قرار داده میشـود و سـپس در پالسـمید pLP501
وارد میشـود (شـکل .)2

شـکل  :2نقشـه وکتور الکتوباسـيلوس برای بیان جسـبیده به سـطح پروتئین
قسـمت متغیر سـنگین آنتی بادی المـا(.)VHH1
بـرای تولیـد  VHH1ترشـحی ،کـدون توقف  TAAپـس از توالی  E-tagقرار داده میشـود.
 Amp rژن مقاومـت بـه آمپـي سـيلني؛  Tldh deletedتوالی باقـی مانده پس از حذف توالی
انتهایـی ژن الکتـات دهیدروژتاز از الکتوباسـیلوس کازئی؛  Eryژن مقاومت به اريرتومايسين؛
توالـی طوالنـی اتصـال دهنـده به غشـا از ژن پروتئينـاز از الکتوباسـیلوس کازئی  24( .Lاسـید
آمینـه)؛  N-terminus PrtPاز Nترمینـال ژن  36(PrtPاسـید آمینـه)؛  +Oriتوالـی آغـاز
هامنندسـازی ارشيشـياکلی؛  −Oriتوالـی آغـاز هامنندسـازی الكتوباسـيلوسها؛  Pldhتوالـی
پروموتـور ژن الکتـات دهيدروژنـاز از الکتوباسـیلوس کازئـی؛  Repاز ژن  repAپالسـميد
 2-p353ازالکتوباسـیلوس پنتوزیس؛  SS prtPتوالی نشـانگر از ژن  33( PrtPاسـید آمینه)؛
 Tcbhتوالـی پایـان دهنـده نسـخه بـرداری از ژن هیـدروالز اسـید صفراوی از الکتوباسـیلوس
پالنتـاروم .)18( 80

الکتوباسـیلوس پاراکازئـی (کـه قبلا L. casei ATCC 393 pLZ15
نامیـده میشـد) تحـت رشایـط ترانسفرماسـیون قـرار میگیـرد و هر
دو توالـی نوترکیـب مـورد نظـر تحـت پروموتـور سـاختامنی الکتـات
دهیدروژنـاز (گرفتـه شـده از الکتوباسـیلوس کازئـی) قـرار میگیرنـد.
پروتئین نوترکیب از الکتوباسـیل ترشـح کننده آن در مجاورت محیط
کشـت روتاویـروس قـرار گرفتنـد و پس از گذشـت زمان تـا  80درصد
تزا مشـاهده شـد.
کاهـش در ویروسهـای عفونـ 
بـه منظـور بررسـی در موجود زنـده بـه موشهای آزمایشـگاهی یک
روز قبـل از خورانـدن ویـروس ،الکتوباسـیلهای نوترکیـب بهطـور
خوراکـی یکبـار در روز داده شـد سـپس در روز دوم روتاویـروس بـه
میزانـی کـه حداقـل در رشایـط عـادی در بیـش از  90درصـد موشها
اسـهال ایجـاد میکنـد ،خورانـده شـد .در روز دوم و تـا سـه روز بعـد
ازآن هـم ،روزی یـک بـار الکتوباسـیل نوترکیـب بـه طـور خوراکـی به
موشهـا داده شـد .بـه یـک گـروه مشـابه از موشهـا الکتوباسـیل
29. Rotavirus
30. Variable domain of llama heavy-chain antibody
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نوترکیبـی کـه پروتئیـن غیـر مربوطـی را (برضـد استرپتوکوکوس
موتانـس) را تولیـد میکـرد و بـه گـروه مشـابه دیگـری از موشهـا
الکتوباسـیلوس ترانسـفورم نشـده خورانـده شـد .موشهـا هـر روز
از نظـر عالئـم اسـهال بررسـی میشـدند .پـس از گذشـت روز پنجـم
موشهـا کشـته شـدند و قسـمتی از روده کوچـک آنهـا بـه منظـور
ردیابـی 31 RNAو کشـت سـلولی برداشـته شـد.
از هـر گـروه موشهایـی در روزهای اول و سـوم و هفتـم وچهاردهم
کشـته شـده و قسـمتهایی از روده کوچـک آنهـا بـه منظـور
ارزیابـی کلونیـزه شـدن الکتوباسـیل نوترکیـب کشـت داده شـد.
بدیـن طریـق اثبـات شـد کـه الکتوباسـیلهای نوترکیـب پـس از 48
سـاعت در ژوژنـوم و ایلئـوم کلونیـزه میشـود ،از طرفـی تفاوتی بین
میـزان الکتوباسـیلهای نوترکیبـی کـه در سـطح خـود بیـان پروتئیـن
داشـتند ،در رشایـط حضـور و عـدم حضـور روتاویـروس مشـاهده
نشـد .الکتوباسـیلهای ترانسفورم شـده پس از گذشـت  96ساعت از
مصرف در روده حیـوان وجـود نداشـتند.
تزا روتاویروس
از طرفـی از بیـن متـام موشهایی که بـه میزان عفونـ 
خوردنـد ،گروهـی کـه از یک روز قبـل الکتوباسـیلوس نوترکیب تولید
کننـده  VHHsدر سـطح دیواره باکرتی را مصرف کرده بودند بهطور
معنـیداری کمتر مبتلا بـه اسـهال شـدند نسـبت بـه گروههایـی که
الکتوباسـیل نوترکیبـی کـه پروتئیـن نامربوطـی را کـد میکـرد خورده
بودنـد و همچنیـن نسـبت بـه گروهـی کـه تنهـا روتاویـروس خورده
بودنـد .در مجمـوع گروهی که الکتوباسـیلوس نوترکیـب تولید کننده
 VHHsرا خـورده بودنـد هـم طول دوره اسـهال وهم شـدت ابتال به
اسـهال در آنها کمتر بود.
مصرف خوراکـی باکرتی لیوفیریزه نوترکیـب تولید کننده  VHHsهم
تاثیـر مشـابه باکرتی تـازه را داشـت .اما به طـور تعجببرانگیزی بین
اثر الکتوباسـیلوس ترانسـفورم نشـده و الکتوباسیلوس نوترکیب ترشح
کننـده  VHHsتفاوتی دیده نشـد .پـس از انجام ازمایشهـای Real-
 Time PCRبـر روی قسـمتی از روده موشهـا در روز چهـارم پـس
از خورانیـدن روتاویـروس ایـن نتیجـه حاصـل شـد کـه در موشهایی
کـه الکتوباسـیلوس نوترکیـب تولیـد کننـده  VHHsمتصل بـه دیواره
باکتری را مصرف کـرده بودند کاهـش روتاویروش بیشتر( 43درصد)
از گـروه موشهایـی بـود کـه الکتوباسـیلوس نوترکیـب تولیـد کننـده
پروتئیـن نامربـوط را مصرف کـرده بودنـد(در این گـروه اخیر کاهش
روتاویـروس  17درصـد بود).
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بـا اسـتفاده از میکروسـکپ الکرتونـی روبشـی 32متصـل شـدن
الکتوباسـیلوس نوترکیـب تولیـد کننـده  VHHsمتصـل بـه دیـواره بـا
روتاویـروس سـامل مشـاهده شـد .البتـه در تحقیـق دیگری ثابت شـد
کـه قطعـه تـک ظرفیتی  VHH1که توسـط مخمر تولید شـده اسـت
هـم میتواند اسـهال ناشـی از روتاویـروس را در موشها کاهش دهد
ولـی بایـد میزان زیـادی از این پروتئین را مرصف کـرد تا تاثیر درمانی
و پیشـگیری مطلوبـی از آن مشـاهده شـود .بـا اینکـه ژن VHH1
تحـت پروموتـر قـوی سـاختاری بیـان میشـود تولیـد مقـدار زیـادی
از آن امـکان پذیـر نیسـت .بیـان پروتئیـن در سـطح باکتری بـا توجه
بـه اینکـه یـک سـاختار بیولوژیکـی زنـده اسـت باعث چنـد ظرفیتی
بـودن و کاراترشـدن پروتئیـن در پاکسـازی ویروس میشـود .از طرف
دیگـر مصرف پروبیوتیک نوترکیب تولید کننده آنتیبـادی نه تنها در
هزینـه اسـتخراج و خالصسـازی آنتیبادیهـا رصفـه جویـی میکنـد
بلکـه هنگامـی کـه آنتیبادیهـا خـورده میشـوند در طـی عبـور از
دسـتگاه گـوارش خصوصـا معده بـه میـزان قابل توجهی آسـیب پذیر
میشـوند ولـی بـا مرصف خوراکـی پروبیوتیکهای نوترکیـب به دلیل
ماهیـت ذاتیشـان ،پروبیوتیکهـا در طـول لولـه گوارش پایـدار مانده
و نیـز توانایـی کلونیـزه شـدن در روده و تولیـد محصـول خـود را بـه
میـزان موثری دارنـد (.)18
33
الکتوباسیل نوترکیب بیان کننده آنتیژن ساملونال اینرتیتیدیس :
سـاملونال عامـل یکـی از شـایعرتین مسـمومیتهای غذایـی میباشـد.
سـاملونال میتوانـد تخمدانهـای پرنـده را آلـوده کنـد و قبـل از تخـم
گـذاردن پرنـده ،وارد تخـم مرغ شـود یا اینکه به هنـگام تخم گذاردن
پرنـده بـه پوسـته تخـم مـرغ نفوذ کنـد .ایجـاد ایمنـی در پیشـگیری
از آلودگـی سـاملونال اینرتیتیدیـس موثـر اسـت .در ایـن تحقیـق بـه
منظـور پیشـگیری از ابتال به سـاملونال اینرتیتیدیس ،اسـتفاده خوراکی
ازالکتوباسـیلوس کازئـی بهعنـوان حامـل آنتـیژن مـورد بررسـی قـرار
گرفـت .تاثیـر الکتوباسـیل نوترکیـب بیـان کننـده آنتـیژن سـاملونال
اینرتیتیدیـس ( ،)FliC, SipCدر مـدل مـوش آزمایشـگاهی مـورد
بررسـی قـرار گرفت.
همچنیـن بـا انجام مراحل دیگری از مهندسـی ژنتیک میتـوان از این
الکتوباسـیل به عنوان عامل کمکی 34برای ترشـح  IL-1betaاسـتفاده
31. Real-Time PCR
32. Scanning Electron Microscopy
33. Salmonella Enteritidis
34. Adjuvant
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کـرد کـه کارایـی آن را افزایـش میدهـد .اسـتفاده از ایـن پروبیوتیـک
نوترکیـب بـه عنـوان راهحـل جدیدی در پیشـگیری ابتالی به سـاملونال
اینرتیتیدیس معرفی شـده اسـت (.)19
بیفیدوباکرتیهای تغییر یافته:
بهرتین اسـتاندارد در میکروبیولوژی برای فهمیدن عملکرد و محصول
ژن ،ایجـاد جهـش یافتههـای حذفـی اسـت .کارایی ترانسفورماسـیون
در بیفیدوباکرتهـا بهطـور معمـول کمتر از حداقـل مـورد نیـاز بـرای
اسـتفاده ازپالسـمیدهای حـذف کننـده ژن اسـت .ممکن اسـت با به
کاربـردن روشهایـی کـه دیـواره سـلولی را سسـت میکننـد بتـوان
انجـام ترانسفورماسـیون را در یکسری باکرتیهـای گرم مثبـت کاراتر
کـرد ،ایـن روشهـا شـامل اسـتفاده از لیزوزیـم ،35موتانولیزیـن ،36
آنتیبیوتیکهایی که مانع از سـنتز دیواره میشـوند ،اسـتات لیتیم37
یا دیتیوتریتول 38اسـت .تنها اسـتثنا بیفیدوباکرتیوم بروه UCC2003
اسـت کـه ترانسفورماسـیون بـا کارایـی مناسـب در آن روی میدهـد.
علاوه بـر نیـاز بـه ایجـاد ترانسفورماسـیون بـه ابزارهایی بـرای ایجاد
جهشهـای تصادفـی و هـدفدار در بیفیدوباکرتهـا نیـاز داریـم .بـا
اینکـه اسـتفاده از نشـانگرهای انتخابـی آنتیبیوتیک در بررسـیهای
خـواص پروبیوتیکـی بیفیدوباکرتیها منطقی اسـت ،کاربـرد آنها در
بیـان پروتئینهـای نوترکیـب بـه چنـد دلیـل مشـکل اسـت؛ نـه تنهـا
اسـتفاده از آنتیبیوتیـک در مقیـاس صنعتـی کاربـردی نیسـت و
نیازمنـد هزینـه باالیـی اسـت بلکـه خـواص آنتیبیوتیک هـم در طی
مراحـل تولیـد ثابـت منیماند.
همچنیـن بـه دلیـل اینکـه ژنهـای مقاومت بـه آنتیبیوتیـک ممکن
اسـت بـه طـور افقـی بـه باکرتیهـای فلور یـا بیمار یزا منتقل شـود،
اسـتفاده از ایـن ژنهـا ممکن اسـت مشـکلآفرین باشـد .با اسـتفاده
ازنشـانگر غیرآنتیبیوتیکـی مانند لوانسـوکراز:39
sucrose + (2,6-beta-D-fructosyl)n = glucose + (2,6-beta-D-fructosyl)n+1

و گلوکزآمیـن سـنتتاز در بیفیدوباکرتهـا میتـوان بـر ایـن محدودیـت
فائـق آمـد .بدیـن ترتیـب میتـوان بـا اسـتفاده از بیفدوباکرتیـوم
نوترکیـب ،پروتئینهـای درمانی ،آنتیژنهای واکسـن و پروتئینهایی
کـه بهبـود دهنـده خـواص پروبیوتیکهـا هسـتند را در جایگاههـای
مربوطه تولید منود .بیفیدوباکرتها دسـتهای از پروبیوتیکها هسـتند
کـه اثـرات مفیـدی بـر سلامتی انسـان دارنـد .روشهـای مولکولـی
کاربـردی بـه منظـور مطالعـه روی فیزیولـوژی و صفـات ژنتیـک کـه
باعـث ایـن اثـرات مفید شـده اسـت ،وجـود ندارنـد (.)20

الکتوکوکوس الکتیس بیان کننده آنتیژن پنوموکوک: 40
اگرچـه بیشترین کاربـرد ایمنـی زایـی باکرتیهـای اسـید الکتیـک در
برابـر عوامـل بیمار یزا ی دسـتگاه گـوارش اسـت ،ولی در تعـدادی از
مطالعـات از باکتری اسـید الکتیـک نوترکیـب در پیشـگیری و درمـان
ذاتالریـه اسـتفاده شـده اسـت .پروبیوتیک قـادر به تحریـک ایمنی
دسـتگاه تنفسـی و افزایـش مقاومـت بـه عفونتهـا در میزبـان
میشـود .بـا اسـتفاده از ابـزار مولکولـی وبیـان آنتیژنهـای عوامـل
بیامریـزای تنفسـی در باکرتیهـای اسـید الکتیـک کارایـی آنهـا در
ایمن یزایـی افزایـش پیـدا میکنـد.
تـا کنـون چنـد باکرتی اسـید الکتیـک نوترکیب به طـور موفقیتآمیز
بر علیه عفونتهای تنفسـی به کار گرفته شـدهاند .دو پلیسـاکارید
کپسـولی و چنـد پروتئیـن پنوموکـوک در الکتوکوکـوس الکتیـس بیـان
شـده اسـت کـه کارایـی آن هـم بـه عنـوان عامـل کمکـی و هـم بـه
عنـوان ناقـل واکسـن در مدل حیوان آزمایشـگاهی مورد بررسـی قرار
گرفتـه اسـت .تولیـد  IgAاختصاصـی بـر ضـد پنوموکـوک در مسـیر
تزایـی بسـیار اهمیـت دارد زیرا مانع
راههـای تنفسـی در طـی عفون 
از کلونیـزه شـدن باکتری عامـل عفونـت در مخـاط وعـدم ورود بـه
گـردش سیسـتمیک بـدن میشـود .تولیـد آنتیبـادی  IgGاختصاصـی
ضـد پنوموکـوک در گـردش سیسـتمیک بدن باعث چسـباندن باکرتی
تزا بـه یکدیگـر شـده و مانـع از رسـیدن آنهـا بـه راههـای
عفونـ 
هوایـی و تحریـک بلـع آنهـا توسـط ماکروفاژهـا میشـود.
تجویـز پروبیوتیـک نوترکیـب از طریـق بینی در مـوش باعث تحریک
پاسـخ ایمنـی هـم در راههـای هوایی وهم به طور سیسـتمیک شـد.
قبـل از ایـن کـه بتـوان از ایـن واکسـن زنـده در انسـان اسـتفاده منود
نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه بتـوان ژن مقاومت بـه آنتیبیوتیـک را که
بـه عنـوان انتخابگـر عمـل میکنـد ،از آن حـذف کـرد .اسـتفاده از
واکسـنهای غیرفعـال در حـال حـارض یـک راه حـل جایگزیـن اسـت
ولـی ایمنیزایـی واکسـن زنـده در مقایسـه بـا واکسـن غیرفعال شـده
بیشتر اسـت .بـه نظر میرسـد در آینده نزدیـک با فائق آمـدن بر این
عارضـه جانبـی ،بتـوان از پروبیوتیکهـای نوترکیـب در کنرتل عفونت
35. Lysozyme
36. Mutanolysin
37. Lithium acetate
38. Dithiothreitol
39. Levansucrase
40. Streptococcus pneumoniae
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پنوموکوکـی انسـان بهره بـرد (.)21
ساکارومیسس رسوزیه نوترکیب بیان کننده سیتوکروم  P450 73A1گیاهی:

اسـتفاده از ساکارومیسـس رسوزیـه (مخمـر) نوترکیـب ،بیـان کننـده
سـیتوکروم  P450 73A1گیاهـی بـه عنـوان یـک داروی زنـده ،در
تحقیقـی مـورد بررسـی قـرار گرفته اسـت .ایـن پروبیوتیـک نوترکیب
میتوانـد قابلیـت درمانـی (سـمزدایی در دسـتگاه گـوارش) داشـته
باشـد .از میـان پروبیوتیکهـا ،یوکاریوتهـا تحملپذیری بیشتری به
شـیره معـده و پانکـراس دارنـد.
برای انجام این بررسـی از یک مدل دستسـاز شـبیه دسـتگاه گوارش
انسـان بهـره برده شـده اسـت .این مـدل رشایط بـدن را مهیـا کرده و
جایگزیـن مناسـبی به جای مدلهای حیوانات آزمایشـگاهی اسـت و
یک مرحله قبل از آزمایشـات بالینی قابل اسـتفاده اسـت .سـیتوکروم
 p450خانـواده بزرگـی از ایزوآنزیمهـا اسـت کـه نقـش مهمـی در
سیسـتم سـمزدایی بـدن دارند ،همچنیـن نقش مهمی در متابولیسـم
استروئیدها و ویتامینهـای محلـول در چربـی و اسـیدهای چـرب
دارنـد .سـیتوکروم  P450 73A1توانایـی تبدیـل سـینامیک اسـید بـه
کوماریـک اسـید را دارد .مخمـر نوترکیـب بیان کننده ایـن پروتئین به
طور موثری این تبدیل را در دسـتگاه شبیهسـاز انجام داده و پیشـنهاد
میشـود کـه از ایـن پروبیوتیـک نوترکیب بـه عنوان یـک داروی زنده
در پیشـگیری از رسطـان و بیامیهـای چنـد عاملـی دیگـر اسـتفاده
شود (.)22

الکتوکوکوس الکتیس جهش یافته:

پروبیوتیک نوترکیب دیگر الکتوکوکوس الکتیس اسـت که با اسـتفاده
از نیرتوزوگوانیدیـن 41جهـش تصادفـی در آن ایجـاد شـده اسـت.
انتخـاب جهـش یافتـهای کـه در آنزیم آلفا اسـتوالکتات دکربوکسـیالز
نقـص داشـته و فعالیـت آنزیـم الکتـات دهیدروژنـاز آن کـم باشـد
باعـث تولیـد مقدار باالیـی از آلفا اسـتوالکتات در رشایـط بی هوازی
حاصـل شـده اسـت و در نهایـت دیاسـتیل بیشتر تولید میشـود که
باعـث بهبـود کیفیـت و مزه پنیـر میشـود (.)23
زمینـه دیگـر کاربـرد باکرتیهـای اسـیدالکتیک نوترکیب در مهندسـی
متابولیک اسـت .از این جمله ایجاد مسـیرهای متابولیک دسـتکاری
شـده بـا اسـتفاده از ایـن قبیـل باکرتیهـای اسـید الکتیـک بـه عنوان
آغازگـر بهبـود یافتـه مـواد غذایـی تخمیـری و یـا بهعنـوان تولیـد
کننـده آنزیمهـای نوترکیـب مسـیرهای بیولوژیکـی در تولید صنعتی
موادشـیمیایی اسـت ( .)24الکتوکوکـوس الکتیس واجـد ژن : groESL
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منونـه بعـدی الکتوکوکـوس الکتیـس اسـت کـه ژن وارد شـده بـه آن
 groESLاز الکتوباسـیلوس پاراکازئـی سـوش  NFBC338اسـت.
نتایـج بیـان بیـش ازحـد چپـرون پروتئیـن شـوک حرارتـی  GroESو
 ،GroELافزایـش مقاومـت بـه حرارت و افزایش تحمـل در برابر منک
و حلال بـوده اسـت .مثـره کاربـرد ایـن پروبیوتیـک نوترکیـب تحمـل
بیشتر تنشهای دسـتگاه گوارش (مصرف درمانی) وماندگاری بیشتر
طـی فراینـد تولیـد محصـول (کاربـرد در صنایـع غذایی) اسـت (.)25

الکتوباسیلوس پاراکازئی واجد ژن : gtf

الکتوباسـیلوس پاراکازئـی سـوش  NFBC338کـه ژن وارد شـده
 gtfگلیکوزیـل ترانسـفراز (مسـئول تبدیـل قنـد بـه بتـا گلـوکان) از
پدیوکوکـوس پاروالوس 42اسـت .نتایـج حاصل از آن تولیـد بتا گلوکان
در سـطح باکرتی (به عنوان محافظ باکرتی) وچسـبنده شـدن باکرتی
(اتصـال قـوی تـر بـه سـلولها ومحیـط اطـراف خـود) اسـت .تحمـل
استرس بیشتر (کاربـرد در صنعـت) واتصـال محکمتر بـه مخـاط
دسـتگاه گـوارش (مصـارف درمانـی) از ویژگیهـای ایـن پروبیوتیـک
نوترکیـب اسـت (.)26

الکتوکوکـوس الکتیـس واجـد ژن قطعـه  Cسـم تتانـوس تـوام
بـا اینرتلوکین:

الکتوکوکـوس الکتیـس کـه ژن هـای وارد شـده قطعه  Cسـم تتانوس
( )TTFCاز کلستردیوم تتانـی 43تـوام بـا اینرتلوکیـن 2و یـا اینرتلوکین
 6موشـی اسـت .نتایـج حاصـل از ایـن نوترکیبـی افزایـش سـطح آنتی
بادیهـای مخاطـی و رسمـی ( IgAو  )IgGو ترشـح اینرتلوکیـن اسـت.
کارایـی ایـن محصـول در پیشـگیری و درمـان برعلیه بیامری کـزاز در
مـوش آزمایشـگاهی بـه اثبات رسـیده اسـت (.)27

الكتوباسیلوس برویس 44مولد گاما آمینو بوتیریك اسید:

بـه تازگـی همسـانه سـازی ژن گلوتامـات دكربوكسـیالز در باكتری
الكتوباسـیلوس برویـس بـه منظـور تولیـد گامـا آمینوبتیریـك اسـید
گـزارش شـده اسـت (.)28

پروبیوتیکهای نوترکیب کاهش دهنده حساسیت:

تزا عالمئـی مانند اسـهال و آسـم ایجـاد میکنند .با
غذاهـای حساسـی 
اینکـه پروبیوتیکهـای متـداول عالئم حساسـیت را کاهش میدهند،
41. Nitrosoguanidine .
42. Pediococcus parvalus
43. Clostridium tetani
44. Lactobacillus brevis

محمد ربانی خوراسگانی ،هاجرالسادات منصوری تهرانی

اسـتفاده از پروبیوتیکهـای نوترکیـب قـادر بـه تحریـک سیسـتم
ایمنـی در جایگاه ،نویدبخش امکان پیشـگیری و درمان حساسـیت را
میدهد .ارششـیا کولی ) Nissle 1917 (EcNباکرتی بیخطری اسـت
کـه بـرای انتقـال پروتئیـن بـه جایـگاه روده انتخـاب مناسـبی اسـت
(کلونیـزه شـدن عالـی) .ژن وارد شـده ( derp1در پاسـخ بـه آلـرژن
خـاک و حشره  )miteاز بـدن مـوش دچـار حساسـیت شـده اسـت.
مصرف از راه بینـی در مـدل حیـوان آزمایشـگاهی (مـوش) باعـث
تزا ،مامنعـت از سـاخت IgE
تحریـک پاسـخ  IgG2aخـاص حساسـی 
خـاص ،کاهش شـدید ترشـح  IL-5و مامنعـت از افزایـش نوتروفیل و
ائوزینوفیـل در راههـای هوایی شـد .کاربرد ایـن پروبیوتیک نوترکیب
کاهـش دهنـده حساسـیت (مصـارف درمانـی) میتوانـد باشـد (.)7

نتیجهگیری:
پروبیوتیکهـای نوترکیـب عالوه بر دارا بـودن مزایای پروبیوتیکهای
معمول ،از محاسـن زیر برخوردارند:
داشتن نقشـه ژنتیکـی ،قابلیـت انجـام روشهـای مولکولـی ،پایداری
بیشتر در دسـتگاه گـوارش.
برتـری پروبیوتیکهـای نوترکیـب بـر فرآوردههـای نوترکیـب شـامل
مـوارد زیر اسـت:
کاراتـر بـودن پروتئین متصل به باکرتی در پاکسـازی ویـروس به دلیل
اینکه باکرتی یک سـاختار زیسـتی زنده اسـت ،رصفهجویی در هزینه
اسـتخراج و خالصسـازی آنتیبادیهـا هنـگام مصرف پروبیوتیـک
نوترکیـب تولیـد کننـده آنتیبـادی ،پایـداری بیشتر پروبیوتیکهـای
نوترکیـب بـه دلیـل ماهیت ذاتیشـان در طـول لوله گوارش نسـبت به

مصرف خوراکـی پروتئین به تنهایی و توانایی کلونیزه شـدن در روده
توسـط پروبیوتیکهـا و تولیـد محصـول نوترکیـب به میـزان موثر.
کاربردهـای پروبیوتیکهـای نوترکیب ،در صنایع غذایی شـامل بهبود
مـزه فـرآورده خوراکـی و پایـدار سـازی میکروارگانیسـم تولیـد کننده
فـرآورده اسـت و در پزشـکی شـامل تولیـد واکسـن ،انتقـال دارو و
کاهش حساسـیت اسـت.
چالشهـای اسـتفاده از پروبیوتیکهـای نوترکیـب (بـا فـرض اینکـه
محصـول نوترکیـب مـورد نظـر بـا کیفیـت و کارایـی مطلـوب بیـان
خوبـی در میزبـان مـورد نظـر داشـته باشـد) شـامل موارد زیر اسـت:
مشـکالت کار بـا موجـود زنـده (حساسـیتهای آن بـه تغییـرات دما،
 ،pHاکسـیژن) ،اسـتفاده از نشـانگرهای انتخابـی آنتیبیوتیـک (نیـاز
بـه هزینـه بـاال به خاطر مصرف آنتیبیوتیـک در مقیـاس صنعتی ،از
دسـت رفتن کارایی آنتیبیوتیـک در طی زمان تولیـد محصول ،امکان
انتقـال افقـی ژن مقاومـت بـه آنتیبیوتیـک بـه باکتری هـای فلور و
عامـل بیمار یزا) ،کلونیـزه نشـدن پروبیوتیـک نوترکیـب در جایـگاه
مـورد نظـر و امـکان اثـرات مخرب بـرای محیط زیسـت.

پیشنهادهایی که ارائه میشود شامل این موارد است:
انجـام کار بالینـی روی داوطلبیـن ،انجـام کارهـای مقایسـهای :بیـن
پروبیوتیـک نوترکیـب و پروبیوتیـک کالسـیک؛ بیـن پروبیوتیـک
نوترکیـب و محصـول بـه تنهایـی ،سـنجش پایـداری و موثربـودن
پروبیوتیـک نوترکیـب در فرآورده ی غذایی و سـنجش تاثیر نوترکیبی
بـر سـایر صفـات پروبیوتیـک.
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