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 1گروه پاتوبيولوژي ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي تهران
 2پژوهشكده نانوتكنولوژي ،پژوهشگاه فناوريهاي نوين ابنسينا ،جهاد دانشگاهي تهران
 5مرکز تحقيقات ايمونولوژي ،دانشگاه علوم پزشكي ايران
 4پژوهشكده مونوکلونال آنتيبادي ،پژوهشگاه فناوريهاي نوين ابنسينا ،جهاد دانشگاهي تهران
(دريافت مقاله -31/4/22 :پذيرش مقاله)31/3/21 :

چكيده
زمينه :امروزه بهدليل مشكالتي که سوش واکسن بروسال ملي تنسيس ايجاد ميکند ،توسعه واکسن ساب يونيتي با استفاده از پروتئينهاي
نوترکيب مد نظر است .عليرغم بهدست آمدن پروتئينهاي نوترکيب با بيشتر از  33درصد خلوص ،اين پروتئينها هنوز حاوي ميزان
زياد و مشخصي از اندوتوکسين هستند .اندوتوکسينها ،ليپوپليساکاريدهايي همراه با غشاء بيروني باکتريهاي گرم منفي هستند .سميت
ذاتي اين ليپوپلي ساکاريدها داراي يک اثري شاخص بر روي رخدادهاي بيوشيميايي بعضي از سلولها از جمله سلولهاي ايمني هستند
و ميتوانند در آزمايشهاي انجام شده در شرايط آزمايشگاه تداخل ايجاد کنند.
انتخاب کلوني مناسب با استفاده از روش وسترن بالت محلوليت و عدم محلوليت هر کدام معين شد .سپس بعد از بيان در  22درجه
بهمدت  22ساعت با استفاده از روش  Ni-NTAآگاروز و روش تخليص با استفاده از اوره ،پروتئينهاي نوترکيب تخليص گرديد .در
هنگام شستشو  Ni-NTA agaroseهم از روش همراه با دترجنت  Triton X-114و هم بدون آن (استاندارد) استفاده شد.
يافتهها :در اين مطالعه ميزان  22و  2ميليگرم از پروتئينهاي نوترکيب  DnaKو  Omp31بهترتيب با استفاده از روش استاندارد
بهدست آمد در حاليکه در روشي که دترجنت استفاده شده بود ،اين ميزان  22درصد افت داشت .اما در عوض ميزان اندوتوکسين در
محصول نهايي بهميزان بسيار زيادي جدا شده بود و به کمتر از  2/23 EUميليگرم در ليتر رسيد.
نتيجهگيري :روش بهکار رفته در اين مطالعه ميتواند بهعنوان روشي مناسب بهمنظور بيان ،تخليص و جدا سازي از محصول پروتئين
نوترکيب نهايي براي تمام پروتئينهاي با خصوصيات فيزيولوژيكي مشابه بهکار رود.
واژگان کليدي :پروتئين نوترکيب ،تخليص ،اندوتوکسين ،بيان
* تهران ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،دانشکده بهداشت ،گروه پاتوبيولوژی ،بخش ميکروبشناسی
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مواد و روشها :پالسميدهاي بياني حاوي دوژن  dnakو omp31بهدرون باکتري ( E.coli Bl21)DE3ترانسفورم شد .بعد پس از
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مقدمه
راهکارهای مختلفی توسعه يافته است .يکی از اين

زيرا فشار فيزيکی موجود در اين روش میتواند باعث

روشها استفاده از برچسبهای 1پپتيدی کوچک است

آسيب به پروتئينها شود ( .)7مبادله کنندههای آنيونی

2

که تأثير چندانی روی پروتئين ندارد .متداولترين

که از مزايای حضور بار منفی برروی اندوتوکسين بهره

برچسبهای پپتيدی مورد استفاده شامل گلوتاتيون

میبرند ،بهطور گستردهای بهمنظور برای جذب

-Sترانسفراز ( ،)1پروتئين متصل شونده به مالتوز ()2

اندوتوکسين استفاده شدهاند (.)8

و هيستيدين میباشد (.)3

با اين وجود ،وقتی که پروتئينهای اسيدی به منظور

علیرغم بهدست آمدن پروتئينهايی با  59درصد

برداشتن اندوتوکسين استفاده شدهاند ،اين امکان که

خلوص با استفاده از اين برچسبها ،اين پروتئينها

خود اين پروتئينها هم جذب بستر 3شده و باعث

هنوز حاوی ميزان زياد و مشخصی از اندوتوکسين

کاهش شاخصی در محصول نهايی پروتئين شود،

هستند .اندوتوکسينها ،ليپوپلیساکاريدهايی همراه با

وجود دارد .پروتئينهای دارای شارژ خالص مثبت نيز

غشاء بيرونی باکتریهای گرم منفی هستند .سميت

توانايی تشکيل کمپلکسهای قوی با اندوتوکسين را

ذاتی اين ليپوپلیساکاريدها دارای يک اثر شاخص بر

دارند ،که در نتيجه اين احتمال هم وجود خواهد

روی رخدادهای بيوشيميايی بعضی از سلولها از

داشت که در هنگام جدا سازی اندوتوکسينها بر

جمله سلولهای ايمنی هستند و میتوانند در

مبنای بار منفی آنها ،اين پروتئينها از اندونوکسين

آزمايشات انجام شده در شرايط آزمايشگاه تداخل

جدا نشده و در نتيجه در بستر گير بيفتند و در نتيجه

ايجاد کنند ( .)4عالوهبر اين ،حضور حتی مقدار کمی

حاصلی جز کاهش محصول ديده نخواهد شد (.)8

از اندوتوکسين در محتويات پروتئين مورد استفاده

جاذبهای با ميل اختصاصی به اندوتوکسين از قبيل

برای درمان و يا واکسيناسيون ،میتواند التهاب و

هيستيدين ،هيستامين ،پلی ميکسين  Bو پلیال-ليزين،

شوک سپتيک در انسانها و حيوانات آزمايشگاهی

جذب اندوتوکسين را به داخل بستری که داخل آن

میشود (.)9

قرار گرفتهاند ،از طريق واکنشهای هيدروفوبيک و

بهمنظور اجتناب از اثرات جانبی ،حذف تقريباً کامل

الکترواستاتيک تسهيل میکنند (.)5

اندوتوکسين از محصول نهايی پروتئين نوترکيب قبل

از مضرات استفاده از اين جاذبها ،نياز به انجام

از استفاده از اين پروتئين بهمنظور تجويز و يا

چندين بار شستشو در هر بار جداسازی و نيز انجام

کاربردهای مرتبط با زيستشناسی سلول ،ضروری

متعدد عمل جداسازی بهمنظور حذف تقريباً کامل

ب هنظر میرسد .تاکنون تکنيکهای متنوعی بهمنظور

اندوتوکسين میباشد که اين اعمال باعث کاهش

حذف اندوتوکسين از محلولهای پروتئينی همراه با

محصول نهايی خواهد شد ( .)8جدا سازی بر مبنای

درجههای متفاوتی از موفقيت بهکار رفته است (.)6

تشکيل فاز حاصل از دترجنتهای  non-ionicشبيه

اولترافيلتراسيون ،اگرچه در حذف اندوتوکسين از آب

بهعنوان روشی بسيار مؤثر برای
 Triton-X114

Tags
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برای توليد در مقياس انبوه پروتئينهای نوترکيب
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جداسازی اندوتوکسين از محلولهای پروتئينی

pDEST-omp31

توصيف شده است ( .)11در دمای پايين نقطه تشکيل

باکتری ( E.coli Bl21)DE3با استفاده از شوک

ابر اين دترجنت Triton-X114 ،بهطور مؤثری

دمايی در  42درجه ترانسفورم شد .اخيراً نشان دادهايم

اندوتوکسين را از پروتئينها جدا میکند .در دمای

که اين دو پالسميد توانايی بيان دو پروتئين نوترکيب

باالتر از نقطه تشکيل ابر دترجنت ،اندوتوکسين در فاز

 DnaKو  Omp31بروسال ملی تنسيس را دارند

دترجنت بهدليل ويژگیهای هيدروفوبيک خود بهدام

( .)12يک کشت مايع  12ساعته بهعنوان استارتر از

خواهد افتاد .در حالیکه پروتئينهای آب دوست در

هرکدام تهيه شد و اين کشت بهدرون  911سیسی

فاز مايع باقی خواهند ماند .با اين حال ،اين روش

محيط  LBحاوی  91ميلیگرم در ميلیليتر

زمانبر است و نياز به انجام چندين مرتبه مراحل

آنتیبيوتيک کانامايسين (برای کشت باکتریهای حاوی

جداسازی اندوتوکسين بهمنظور کاهش اندوتوکسين

پالسميد  111 )pET28a-dnakميلیگرم در ميلیليتر

بهميزان  58درصد دارد .عالوهبر اين ،تغييرات دمايی

آمپیسيلين (برای کشت باکتریهای حاوی پالسميد


میتواند منجر به تغيير حالت پروتئين شود و نيز ميزان

 )pDEST-omp31اضافه قبل گرديد و بعد از رسيدن

بروسال

4

ملیتنسيس بهدرون

اندکی از  Triton-X114در محلولهای پروتئينی باقی

به

بماند (.)11

تيوگاالکتوپيرانوز ( )IPTGيک ميلیموالر اضافه شد.

همانطور که نشان داده شده است ،اندوتوکسين

سپس بهمدت  22ساعت در دمای 21درجه با سرعت

میتواند بهعنوان مولکولی مقاوم به دما و  pHدر نظر


 2911rpmهوادهی شدند .از پلتگيری  11سیسی از

گرفته شود که اين ويژگی باعث میشود در نظر

هر کدام از محيطهای کشت بهمنظور بررسی حالليت

گرفتن پارامترهايی مانند دما و  pHبرای جداسازی

و يا عدم حالليت پروتئينهای بيان شده برداشته شد.

اين مولکول امکانپذير نباشد و به همين دليل حضور

پليت حاصل از باکتریهای رشد کرده با استفاده از

اندوتوکسين همراه پروتئين نوترکيب بهعنوان يکی از

سانتريفيوژ با سرعت  9111rpmبهمدت  21دقيقه

بزرگترين مشکالت در مسير توليد پروتئين نوترکيب

بهدست آمد و در  -71درجه برای استفاده در مراحل

خالص در نظر گرفته شود (.)12

بعد نگهداری شد (.)12

در اين مطالعه ،روشی بررسی میشود که در هنگام تخليص
اندوتوکسين همراه پروتئين نوترکيب نيز بهميزان زيادی
کاهش میيابد .بهمنظور نشان دادن کاربردی بودن اين روش
دو پروتئين نوترکيب بروسال ملی تنسيس با ويژگیهای
متفاوت مورد آزمايش قرار گرفت.

تعيين حالليت و عدم حالليت پروتئينهاي نوترکيب:
در اين تست از روش وسترن بالت استفاده گرديد .اين
روش دو مزيت دارد )1 .هم بيان پروتئين را میتوان
اثبات کرد و  )2هم پی به حالليت و عدم حالليت
پروتئينهای بيان شده برد .از  11سیسی محيط ب هدست
آمده در مرحله قبل ،رسوب بهدست آمد و اين رسوب

مواد و روشها

در يک سیسی بافر  PBSحل شد .از اين سوسپانسيون

بيان

بهطور جداگانه  3 ،1و  9ميکروليتر برداشته ،دوباره

پالسميدهای

بيانی

http://bpums.ac.ir

pET28a-dnak

و

Optical Density

4
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پروتئين نوترکيب با استفاده از  Ni-NTAآگاروز ،ميزان

جذب

نوری

1/9

ايزوپروپيل-بتا-دی-
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سوسپانسيون را با سرعت  13111rpmسانتريفيوژ کرده

پروتئينی در  281ODبهدست آمد (.)13

و اين بار  9ميکروليتر از مايع رويی برداشت شد .به
نمونههای جمعآوری شده بافر نمونه اضافه و در ژل
آکريالميد لود شد .تست وسترن بالت با استفاده از
آنتیبادی مونوکلونال عليه پلیهيستيدين کونژوگه
 HRPشرکت روش 9همانطور که قبالً توصيف داده
شده است انجام گرفت (.)14

يافتهها
پروتئينهای نوترکيب  DnaKو  Omp31بهترتيب
محلول و غيرمحلول در بافر  PBSهستند (شکل .)1
بنابراين برای تخليص آنها از بافرهای بدون اوره و
دارای اوره استفاده شد.

تخليص پروتئين نوترکيب و جداسازي اندوتوکسين از آن
با مشخص شدن محلوليت پروتئين نوترکيب DnaK

و عدم محلوليت پروتئين نوترکيب  Omp31با استفاده
از دستورالعمل شرکت کياژن 6تخليص پروتئينهای
نوترکيب صورت گرفت با اين تفاوت که بهمنظور
جداسازی اندوتوکسين مرحلهای به موازات روش
استاندارد تخليص انجام گرفت که در اين روش به
بافرهای

شستشو

ميزان

1/1

درصد

 )Sigma ،USA( Triton-X114اضافه گرديد .بعد
از اتمام شستشو ،با بافر حاوی غلظت  1موالر

 48کيلودالتون

ايميدازول پروتئينهای نوترکيب از  Ni-NTAآگاروز
جدا شد .و بهمنظور جداسازی ايميدازول هم محلول
پروتئينی بهمدت يک شب در دمای  4درجه در بافر
 PBSدياليز شدند.
بررسي غلظت پروتئينهاي نوترکيب و اندوتوکسين
غلظت پروتئينهای بهدست آمده در روش برادفورد
بهمنظور تعيين ميزان اندوتوکسين ،با استفاده از
دستورالعمل تهيه شده توسط شرکت لونزا 7انجام
گرفت .در نهايت ميزان باقیمانده  Triton-X114در
محصول نهايی پروتئين نوترکيب ،با خوانش محلول

 26کيلودالتون
شکل  )1آزمايش تعيين محلوليت و يا عدم حالليت پروتئينهای نوترکيب  Dnakو
 Omp31با استفاده از روش وسترن بالت
( 9 )1ميکروليتر از ليزات حاصل از باکتریهای سونيکه شده ( 1 )2ميکروليتر از ليزات
مايعرويی حاصل از سانتريفيوژ ( 2 )5ميکروليتر از ليزات مايعرويی حاصل از سانتريفيوژ ()4

 3ميکروليتر از ليزات مايعرويی حاصل از سانتريفيوژ ( 9 )3ميکروليتر از ليزات مايعرويی

5

Roche, Germany
Qiagen, Germany
7
Lonza, Switzerland
6
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ميزان پروتئين بهدست آمده از پروتئين نوترکيب
 DnaKبهمراتب بيشتر از Omp31بود (جدول .)1
استفاده از  Triton-X114میتواند بهميزان بسيار
زيادی باعث جداسازی اندوتوکسين از پروتئينهای
نوترکيب شود (جدول .)1
جدول  )1ميزان اندوتوکسين همراه دو پروتئين نوترکيب

شکل  )3بررسی مراحل تخليص پروتئين نوترکيب  Omp31با استفاده از ژل  12درصد

تخليص شده با دو روش استاندار و روش داراي

آکريالميد در SDS-PAGE
 )1مارکر وزن مولکولی ( )2 (Fermentase SM 671ليزات  )5فلوترو()flow through

Triton-X114
نام نمونه ها

pH
ايزوالكتريک

-

N

mg/l16

>11111

+

N

mg/l13

>1/19

بحث

-

D

mg/l4

>11111

+

D

mg/l3

>1/19

برچسب پلیهيستيدين در توليد و تخليص

استفاده از

Triton-X114

شرايط تخليص

بازيابي پروتئين

Omp31

9/16

EU mg/1

DnaK

4/57

 )4-5فراکشنهای حاصل از شستشو با بافر حاوی  2ميلیموالر ايميدازول 5)-3
فراکشنهای حاصل از شستشو با بافر حاوی  41ميلیموالر ايميدازول  )12پروتئين حاصل از
شستشو با بافر  1ميلیموالر ايميدازول

پروتئينهای نوترکيب بهوسيله کروماتوگرافی ميل


همچنين هيچ مقداری از  Triton-X114در محصول

ترکيبی فلز تثبيت شده ( )IMACکاربرد زيادی دارد.

نهايی قابل رديابی نبود .عالوهبر اين ،غلظت نهايی

 IMACبر پايه اتصال بين يک يون فلزی مانند نيکل

پروتئين نوترکيب نهايی بهدست آمده در روشی که

تثبيت شده روی يک بستری مانند آگاروز و يک اسيد

 Triton-X114استفاده شد 81 ،درصد روش

آمينه خاص است .هيستيدين قویترين اتصال را با

استاندارد بود (شکلهای  2و  3و جدول  .)1بايد به

بسترهايی که روی آنها يون فلزی تثبيت شده است

اين نکته توجه داشت که تمام اين روشها بايد در

برقرار میکند .پس از شستشوی بستر ،پروتئينهای

دمای  4درجه صورت بگيرد.

پلیهيستيدين با تنظيم  pHبافر ستون يا اضافه
واجد 
کردن ايميدازول بهسهولت خارج میشوند .توانايی اين
روش بسيار باالست و میتواند بيشتر از  59درصد
 .)16اما با اين روش نمیتوان پروتئين نوترکيبی
ب هدست آورد که عاری از اندوتوکسين باشد .از اين رو

 48کيلودالتون
شکل  )2بررسی مراحل تخليص پروتئين نوترکيب  Dnakبا استفاده از ژل  12درصد
آکريالميد در SDS-PAGE
 )1مارکر وزن مولکولی ( )2 (Fermentase SM 671ليزات  )5فلوترو()flow through
 )4-5فراکشنهای حاصل از شستشو با بافر حاوی  2ميلیموالر ايميدازول 5و )2فراکشنهای
حاصل از شستشو با بافر حاوی  41ميلیموالر ايميدازول  )3پروتئين حاصل از شستشو با بافر
 1ميلیموالر ايميدازول  )12پروتئين نوترکيب حاصل از استفاده از روش استاندار
(بدون استفاده از دترجنت)

http://bpums.ac.ir

روشهای متفاوتی بهمنظور جداسازی مولکولهای
اندوتوکسين از پروتئين نوترکيب بهکار رفته است.
امروزه نقش  Triton-X114بهعنوان دترجنتی که
دارای توانايی جداسازی اندوتوکسين از پروتئينها
است ،شناخته شده است (.)17
در اين مطالعه ما روشی را معرفی کرديم که با استفاده
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محصول نوترکيب خالص در اختيار ما بگذارد ( 19و
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اندوتوکسين را از محصول نوترکيب نهايی جدا کنند

از اين دترجنت در مراحل شستشوی تخليص پروتئين

 اما محصول نهايی پروتئين نوترکيب آنها هيچ،)13(

 بهطور همزمان میتوانيم هم مرحله تخليص،نوترکيب

روش استاندارد نداشت و اينکاهشی نسبت به

پروتئين نوترکيب را انجام دهيم و هم میتوان

آن

میتواند

 ميلیگرم در1/19EU اندوتوکسين را تا ميزان کمتر از

پروتئينها و اتصال کمتر با اندوتوکسين نسبت به

، با استفاده از اين روش اصالح شده.ليتر کاهش داد

.پروتئينهای ما باشد

 درصد محصول بهدست آمده81 ميزان محصول نهايی

 مراحل شستشویTriton-X114 در نتيجه استفاده از

با استفاده از روش استاندارد است و اين موضوع

تخليص پروتئين نوترکيب میتواند روش مناسب و کم

های قوی ميان اندوتوکسين واحتماالً بهدليل واکنش

 محصول نهايی با ميزان،هزينهای باشد که در وقت کم


پروتئين نوترکيب است که در هنگام جداسازی

.حداقل از اندوتوکسين را به ما بدهد

 قسمتی از پروتئين نوترکيب نيز همراه،اندوتوکسين

فيزيولوژيکی

خصوصيات

بهدليل

.اندوتوکسين جدا میشود

سپاس و قدرداني

) وReichelt( در مطالعهای که توسط ريشلت

نويسندگان اين مقاله مراتب قدردانی و سپاس خود را از

 آنها نيز از اين دترجنت،همکاران انجام گرفته است

معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران و

در مراحل شستشوی تخليص بهمنظور جداسازی

پژوهشگاه ابن سينا جهاد دانشگاهی تهران به دليل

اندوتوکسين از پروتئين نوترکيب استفاده کردند و

.دارندحمايتهای مالی و اجرای اين پژوهش اعالم می

 درصد از55  بيشتر از،توانستهاند مشابه يافتههای ما
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Abstract
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Background: New strategies are needed to protect against Brucella melitensis infection. Subunit vaccines
offer a promising approach because they can stimulate both cellular and humoral immunity, so high
production of recombinant protein with less content of endotoxin is desired. In present study, we described
a method for expression and purification of B.melitensis recombinant DnaK(rDnaK) and Omp31(rOmp31)
proteins while less content of endotoxins were detected in final product.
Material and Methods: Recombinant pET-dnak and pDEST-omp31 plasmids were transformed into
competent expression host E.coli BL21 (DE3). After induction by IPTG, bacteria were grown at 20◦C for
22h. Then recombinant proteins were purified by Ni-NTA Agarose. Purification was done while two
methods using Triton X-114 in washing steps and standard protocol (without detergent) were used in
parallel.
Results: rDnak and rOmp31 were purified by using Urea. We could obtain 20 and 8 mg recombinant
proteins from rDnak and rOmp31 from 1 liter medium, respectively. The amount of endotoxins in final
products was less content of 0.05 EU/mg. Furthermore, recovery of protein was up to 80% as compared to
the standard protocol.
Conclusion: The method used in this study, gives a product with very low extent of endotoxin, but 20%
of recombinant proteins were lost. So we think the method described here can be used for purification and
endotoxin removal of other recombinant proteins with similar physiologic properties.
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