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زمان چپرون هاي سیتوپالسمی بر بیان فاکتور رشد ثیر بیان همأت
E. coliعصبی نوترکیب در میزبان بیانی 

3، محمد برشان تشنیزي2*، زهرا حاجی حسن1سیده مهدیه سادات

ایرانتهران،تهران،دانشگاهنوین،فنونوعلومدانشکدهزیستی،علوممهندسیگروهارشد،کارشناس-1

ایرانتهران،تهران،دانشگاهنوین،فنونوعلومدانشکدهزیستی،علوممهندسیگروهاستادیار،-2

ایرانتهران،تهران،دانشگاهنوین،فنونوعلومدانشکدهزیستی،علوممهندسیگروهاستادیار،-3

hajihasan@ut.ac.ir:مسئولنویسنده *

14/01/1400:پذیرش19/1/1399: دریافت

:چکیده

هـاي  باشد که در حفظ، بقـا و تمـایز سـلول   فاکتور نوروتروفیک عصبی می(NGF) فاکتور رشد عصبی

عصبی مرکزي و محیطی فعالیت دارد. این پروتئین سه زیرواحدي بـوده کـه زیرواحـد بتـاي آن داراي     

توان از این فاکتور در درمـان بسـیاري از   رسد که مینظر میفعالیت اصلی است. براساس تحقیقات، به 

هاي پوستی و هاي محیطی در ارتباط با دیابت، آلزایمر، پارکینسون، بیماريها از جمله نوروپاتیبیماري

در میزبـان  NGF غیره استفاده کرد. به دلیل فضـاي اکسـیداتیو پـري پالسـم، بیـان پـروتئین نوترکیـب       

هـاي  زمـان چپـرون  بیـان هـم  شـایان ذکـر اسـت کـه    پالسـم صـورت گیـرد.    ر پريپروکاریوتی باید د

کـرده و سـبب   آسـان پالسـمی را  هاي نوترکیب به فضـاي پـري  ترشح پروتئینمی تواند ،سیتوپالسمی

شود. آنهاافزایش حاللیت 

GroEL/GroES ،DnaK/DnaJ،GrpE ،Triggerچپــرون هــاي سیتوپالســمیتــأثیر در ایــن تحقیــق 

Factor)TF( بر میزان تولید پري پالسمی پروتئین نوترکیبNGF منظور زیرواحـد اینبه.شدمطالعهβ-

NGFدر وکتور بیانی pET39b(+) زمـان بـا پالسـمیدهاي چپرونـی     هـم صـورت بـهpG-Tf2 ،pTf16 ،

pGro7،pKJE7و pG-KJE8در باکتريE. coliسویه DE3بیان شد .

کـل محتـواي   ) تولیدpTf16 پالسمید چپرونیTF (چپروندر حضور که نددادآمده نشان نتایج بدست

DnaK/DnaJچپرون هـاي  مجموع است. همچنین شتهداافزایش پالسمی پريهاي پروتئینو یپروتئین

، در انـد نیز تا حدودي سـبب افـزایش تولیـد شـده    ) pG-KJE8 پالسمید چپرونی(GroEL/GroES و 

DnaK/DnaJیـا و) pGro7(پالسـمید چپرونـی   GroEL/GroES هـاي چپـرون هر یک از بیان که حالی

فعـال  دهندهنتایج کشت سلول نیز نشان. اندنداشتهپروتئین ثیري بر بیان أت)pKJE7(پالسمید چپرونی

.می دهدی را نشان هاي عصبو تمایز سلول ها به سلولتولیدي بودهبودن پروتئین 

PC12 هايهاي سیتوپالسمی، سلولنوترکیب، چپرون: فاکتور رشد عصبی کلیدواژگان
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مقدمه-1

قبـل بـراي اولـین بـار     سال 50، بیش از 1فاکتور رشد عصبی

توسط ریتا مونتالسینی و همکاران از غـدد بزاقـی مـوش نـر     

2هـا ). این فـاکتور از خـانواده نـوروتروفین   1جداسازي شد (

م عصـبی  هـاي سیسـت  بوده که در بقا، رشـد و تمـایز سـلول   

از سه زیرواحـد  NGF). 3و 2مرکزي و محیطی نقش دارد (

α ،β وγکیلو140وزن تقریبی سولفیدي و ، با سه پیوند دي -
است که فعالیت بیولـوژیکی آن بـر عهـده    دالتون تشکیل شده

).4باشد (میβزیرواحد 

هـاي  در درمان التهابات ناشـی از بیمـاري  NGFپروتئین 

از طریـق  ،)MS(3خود ایمنی مغزي نظیر مالتیپل اسکروزیس

هاي بنیادي نـورونی و  بازسازي غالف میلین و یا تمایز سلول

بیماري تحلیل اعصاب مانند آلزایمر مورد استفاده قـرار  درمان

هاي ثیرات مثبتی که بر سلولأبر تگیرد. این پروتئین عالوهمی

هـاي  هـاي پوسـتی، بیمـاري   گذارد، در درمان زخمعصبی می

).5- 9روپاتی دیابتی هم کاربرد دارد (ونو چشم

و همچنـین مشـکالتی   این پروتئینبالینیبا توجه به اهمیت

ـابع طبیعـی   ازتخلیص آن و استخراجگرانی ،زاییچون ایمنی من

(غدد بزاقی موش نر)، توجه دانشمندان به تولیـد آن بـه صـورت    

هــاي بیــانی مختلــف مثــل ســلول هــاي نوترکیــب در سیســتم

). 10- 12جلب شده است (E. coliو باکتري CHOپستانداران،

پــروتئین بــا افــزایش یافتــهرشــد، بیــان بــاالي ســرعت 

و امکـان  تولید هاي پایین جایگزینی پروموترهاي قوي، هزینه

باعـث  ،در پـري پالسـم  سـولفیدي هاي ديپیوندگیري شکل

هاي نوترکیـب زیـادي   در تولید پروتئینE. coliشده باکتري 

). به دلیل وجود فضاي اکسیداتیو 13(مورد استفاده قرار گیرد

ــري ــم و در پ ــدهاي دي پالس ــکیل پیون ــت آن در تش - اهمی
پیونـد سولفیدي، بهترین راه تولیـد پـروتئین نوترکیـب داراي    

پالسـمی  انتقال آن بـه فضـاي پـري   ،E. coliسولفیدي در دي

پپتید نشانه جهت صدور پـروتئین  یکاز دلیلاست. به همین 

توجـه  ). به عالوه بـا 13و14(شودمیپالسم استفادهبه پري

1. Nerve Growth Factor
2. Neurotrophin
3. Multiple Sclerosis

هـاي داراي پیونـد دي   بـه مشـکالتی نظیـر تجمـع پـروتئین      

، بیـان  در سیتوپالسـم 4کلـوژن بـادي  نیبه صورت اسولفیدي 

کـار مناسـبی جهـت تولیـد     می توانـد راه 5هازمان چپرونهم

). 18- 16(باشدمحلول هاي نوترکیب پروتئین

اي هستند کـه در اثـر   شدههاي حفاظتها پروتئینچپرون

- شده و سبب تاخوردگی صحیح پروتئینشوك حرارتی بیان
صـحیح  گیـري  موجـب شـکل  آنهازمان شوند. بیان همها می

ساختار سوم پروتئین نوترکیب، به حداقل رسـاندن تجمعـات   

- 21(شـود مـی پروتئین و افزایش حاللیت ینامحلول پروتئین

). در همین راسـتا و بـه منظـور افـزایش بـازده در تولیـد       19

آنهـا زمـان  تحقیقات مختلف از بیان همپروتئین نوترکیب در 

هـایی  مثال اثرات مفیـد بیـان چپـرون   براياست. استفاده شده

در تولید پروتئین هاي مختلفـی  DnaKو TF6 ،GroELمانند 

طور مثال بیان بیش ه )، یا ب22مورد بررسی قرار گرفته است (

هایی که براي افزایش حاللیت پروتئینTFو DnaK/Jاز حد 

).23مناسب می باشد (هستند،در مرحله اول پیچش 

توجه به توضـیحات ذکـر شـده دربـاره اهمیـت تولیـد       با

افزایش بیان و در درمان، در این تحقیق جهتNGFپروتئین 

هـاي  از چپـرون NGFپروتئین نوترکیـب  پري پالسمی تولید 

استفاده شد.E. coliسیتوپالسمی با میزبانی 

روش هامواد و - 2

شدهمواد استفاده1- 2

T7پلیمــراز RNAداراي ژن BL21 (DE3)E. coliســویه 

بـه عنـوان میزبـان باکتریـایی و وکتـور     IPTGبـا  ءقابل القـا 

pET39b (+)    کـه داراي پرومـوتر قـويT7 ،His tag  پپتیـد ،

- هاي ديپیونـد گیري صحیح جهت شکلDsbAنشانه و ژن 
آمریکـا  7نواژنباشد، از شرکتمی پالسم سولفیدي در پري

-pG هاي سیتوپالسمی. پالسمیدهاي چپرونندخریداري شد

Tf2 ،pTf16،pGro7 ،pKJE7 وpG-KJE88تاکارااز شرکت

4. Inclusion body
5. Chaperone
6. Trigger factor
7. Novagene
8. TaKaRa
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.شرکت مرك آلمان خریداري شدز از هـا نیـ  ). تمام مواد و حـالل 1(جدول ژاپن خریداري شد

پالسمیدهاي چپرونی.-1جدول 

پالسمید (ژن)چپرون پروموتر القا کننده

pG-KJE8 dnaK/dnaJ -grpE - groES/groEL araB/ Pzt-1 L-Arabinose /Tetracycline

pGro7 groES/groEL AraB L-Arabinose

pKJE7 dnaK/dnaJ -grpE araB L-Arabinose

pG-Tf2 groES/groEL - tig Pzt-1 Tetracycline
pTf16 tig araB L-Arabinose

چپرونی به سویه میزبانانتقال پالسمیدهاي 2-2

پالسمید چپرونی با روش شوك حرارتـی بـه صـورت    5

). 24شـدند ( انتقـال داده E. coliجداگانه به میزبان بیـانی  

نیـز بـه همـان    hβNGFحـاوي ژن  pET39سپس وکتور 

هـاي  یافت. صحت انتقال با جداسازي کلنیروش انتقال

mg/ml70حـاوي  LB agarکـرده بـر روي محـیط    رشد

کلرامفنیکل صورت گرفت. mg/ml20کانامایسین و 

E. coliدر میزبـان بیـانی   hβNGFبیـان  2-3 BL21

(DE3)
حـاوي وکتـور   BL21میزان یک درصد از کشت شبانه 

pET39 b(+)::βNGF در محیط کشتLB  مـایع داراي

گـراد  درجه سـانتی 37شد و در کانامایسین کشت داده

OD600nm 5/0- 7/0تا رسیدن به  انکوبـه شـد. سـپس    =

بـه  mM1بـا غلظـت نهـایی    IPTGمیزان یک درصد 

درجـه  37سـاعت در دمـاي   4کشت اضافه و به مدت 

گراد انکوبه شد. پس از اتمام مـدت زمـان بیـان،    سانتی

دقیقــه 15بــه مــدت rpm5000ســلول هــا بــا دور 

سانتریفیوژ شده و رسوب جهت استخراج کل محتـوي  

ــی در اوره  ــا حمــام  M8پروتئین حــل شــد. ســپس ب

التراســونیک دیــواره ســلولی شکســته و سوسپانســیون 

گـراد  درجـه سـانتی  37سـاعت در  12حاصل به مدت 

انکوبه شد. در نهایـت بـراي جداسـازي کـل محتـوي      

15بـه مـدت   rpm11000 پروتئینی نمونه ها بـا دور  

دقیقه سانتریفیوژ شدند و محلول رویی حاوي پروتئین 

براي آنالیزهاي بعدي درجه سانتی گراد- 20در فریزر

نگهداري شد.

سیتوپالسمیيهابا چپرونhβNGFزمان بیان هم2-4

زمـان بـا   چپرون ذکر شده به صـورت جداگانـه هـم   5از 

hβNGFها، کشـت شـبانه در   بیان گرفته شد. از تک کلنی

هــاي چپرونــی تهیــه شــد. در ابتــدا القاکننــدهLBمحــیط 

تتراسـایکلین  ng/ml5برحسب نوع چپرون اضـافه شـد.  

-pGو pG-KJE8یچپرونپالسمیدهاي دارايبراي نمونه

Tf2،mg/ml5/0ــه-ال ــراي نمون ــوز ب ــاي داراي آرابین ه

و pG-KJE8،pKJE7 ،pGro7یچپرونــپالســمیدهاي 

pTf167/0ها تا رسـیدن بـه  اضافه شد. محیط =OD600nm

گراد انکوبه شدند. سـپس میـزان یـک    درجه سانتی37در 

ها اضافه و به کشتmM1با غلظت نهایی IPTGدرصد 

گـراد انکوبـه  درجه سـانتی 37ساعت در دماي 4به مدت 

rpmها با دور شدند. پس از اتمام مدت زمان بیان، محیط

هـا  دقیقـه سـانتریفیوژ شـده و رسـوب    15به مدت 5000

پالسـمی بـا روش شـوك    پـري يجهت اسـتخراج محتـو  

M) و استخراج کل محتوي پروتئینی بـا اوره  25اسمزي (

جداسازي شدند.8
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hβNGFهاي بررسی بیان پروتئین تست2-5

هاي سیتوپالسمی بر بیـان  جهت بررسی بیان و اثر چپرون

شد.انجام1و دات بالتhβNGF ،SDS-PAGEپروتئین 

2-5-1SDS-PAGE

شده در شـرایط  هاي پروتئینی تولیدبراي الکتروفورز نمونه

% 12)، از روش الملـی ژل  SDSدناتوره کننده (در حضور 

SDS-PAGE) هـاي پروتئینـی بـا    ). نمونـه 26استفاده شد

دقیقــه در آب 2-5مقـدار معینــی بـافر نمونــه مخلـوط و    

آرامـی  هـا بـه  و سپس درون چاهکجوش قرار داده شدند 

ولت و شدت 100ریخته شدند. الکتروفورز با ولتاژ ثابت 

جریان متغیر انجام شد. درنهایت ژل توسط رنگ کوماسی 

آمیزي شد.رنگR-250بلو 

دات بالت2-5-2

هاي استخراج شده و لیتر از پروتئینمیکرو5ابتدا میزان 

عنـوان کنتـرل   بـه NGFلیتر از پروتئین تجاري میکرو5

گـذاري شـدند.   مثبت، بر روي کاغـذ نیتروسـلولز لکـه   

کننـده  اختصاصـی از بـافر بـالك   جهت حذف نقاط غیر

TBS-T)Tric-HCl ،NaCl وTween 20 3) حــاوي %

شد. بعد از سه مرحله شستشـو بـا بـافر،    ژالتین استفاده

بادي منوکلونال ضد دنبالـه هیسـتیدینی بـا نسـبت     آنتی

گرفت. در نهایـت کاغـذ در   استفاده قرارمورد 1:1000

ــزیم،   ــتراي آن ــیژنه در DABحضــور سوبس و آب اکس

. )27(تاریکی تا ظهور لکه انکوبه شد

2تعیین غلظت پروتئین با روش برادفورد2-5-3

جهت تعیین غلظت کل محتوي پروتئینـی تولیـد شـده بـا     

، 2/0، 1/0هاي )، ابتدا رقت28استفاده از روش برادفورد (

1. Dot Blot
2. Bradford assay

BSAلیتر از پروتئین گرم بر میلیمیلی1و 8/0، 6/0، 4/0

جهـت رسـم نمـودار    برادفورد لیتر معرف میلی5/0همراه 

نانومتر قرائت595ها در استاندارد، تهیه شد. جذب نمونه

از هریـک از نمونـه هـاي    میکرولیتـر 10بـه شد. سـپس 

595و در ناحیـه  اضافه شدلیتر معرف میلی5/0پروتئینی،

قرائت گردید.آنهانانومتر جذب 

تخلیص  2-6

، hβNGFها بـر تولیـد پـروتئین    بعد از بررسی اثر چپرون

بهترین چپرون انتخاب و نمونه پروتئینی حاصل از بیان آن 

Ni+2-NTAبــا اســتفاده از ســتون کرومــاتوگرافی تمــایلی

). به منظـور حـذف ایمیـدازول از    30و 29تخلیص شد (

تخلیص شده، دیالیز علیه بافر تریس اسـیدي  هاي پروتئین

شد. موالر انجاممیلی10

کشت سلول2-7

شده جهت بررسی میزان عملکرد نمونه پروتئین خالص

گرفت. مورد آزمایش قرارPC12و اثر بخشی بر سلول 

DMEMدر محـیط  PC12هـاي  در همین راستا سـلول 

و در شـدند  % سـرم گـاو کشـت داده    10غنی شده بـا  

37و در دمـاي  CO2% گاز 5انکوباتور کشت سلول با 

حجـم . بعـد از رسـیدن  ندگراد انکوبه شددرجه سانتی

(بعد از دو درصد حجم فالسک70ها به حدود سلول

نـانوگرم بـر   50سلول ها به محیط جدید حاوي ،روز)

و همنتقـل شـد  NGFشـده  پـروتئین خـالص  میلی لیتر

تعویض شد. در نهایت بعـد  یک بارمحیط هر دو روز 

هـا از لحـاظ مورفولـوژیکی توسـط     از یک هفته سلول

میکروسکوپ معکوس مجهز بـه سیسـتم فازکنتراسـت    

.)31- 29(گرفتندمورد بررسی قرار

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
22

11
5.

14
00

.1
2.

3.
4.

4 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 b

io
t.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

                             4 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23222115.1400.12.3.4.4
https://biot.modares.ac.ir/article-22-40805-fa.html


و همکارانسادات_________________ ________________________________ ...ثیر بیان هم زمان چپرون هايأت

91

نتایج - 3

انتقال پالسمیدهاي چپرونی به میزبان بیانی 1- 3

ســازي میزبـان بیــانی، ابتـدا پالســمیدهاي   آمـاده بـراي 

-pGو pG-Tf2 ،pTf16،pGro7 ،pKJE7چپرونــــــی 

KJE8 ــور حــاوي ژن ــا روش hβNGFو ســپس وکت ب

برايافتند. یانتقال DE3شوك حرارتی به میزبان بیانی 

هـاي ترانسـفورم شـده    ک از نمونهیانتقال، از هر تأیید

آگار حاوي کلرامفنیکل و کانامایسـین  LBروي محیط 

هـایی کـه هـر دو پالسـمید را     کشـت داده شـد. سـویه   

و از این هپلیت رشد کردبر روي،بودنددریافت کرده

شدند. کلنی ها براي بیان استفاده

زمان پالسمید هاي چپرونی بـه همـراه  بیان هم2- 3

hβNGF  نوترکیـب انســانی در میزبــان باکتریـایی

BL21(DE3)
در NGFپـرون هـا و   چهاي حـاوي پالسـمید  از سویه

هـاي کلرامفنیکـل و   بیوتیکمایع داراي آنتیLBمحیط 

، پروتئین هابیانپس ازو شد گذاشته نامایسین کشتکا

بــه ترتیــب طــرح هــاي 1ســازي شــدند. شــکل آمـاده 

الکتروفورزي پروتئین هاي پري پالسمی و کل محتوي 

طور کـه  دهد. همانپروتئینی استخراج شده را نشان می

کیلـو دالتـونی   42مشخص است، در ناحیه 1در شکل 

قابل مشاهده است. ستون NGFبه پروتئین باند مربوط

می باشد که pG-Tf2حاوي پالسمید چپرونی 1شماره 

و نشان استTFو GroEL/GroESداراي چپرون هاي 

ثیر اندك بیان هم زمان این چپرون ها بر بیـان  أدهنده ت

نسبت به سایر چپرون هاست. بیان هم NGFپروتئین 

(پالسـمید  DnaK/Jو GroEL/ESهـاي   زمان چپـرون 

ــی  (پالســمید TFو بــا یگــدیگر  pG-KJE8)چپرون

بیان کل محتوي پروتئینی را نسبت به pTf16)چپرونی 

است، این درحالی اسـت  سایر چپرون ها افزایش داده

-pGro7 ،pGکه بیان هم زمان پالسـمیدهاي چپرونـی   

Tf2 وpKJE7-NGF     سبب کـاهش بیـان کـل محتـوي

پروتئینی شده اند. درصد میزان بیان هم زمان پـروتئین  

NGF از 1ایمیج جیبا چپرون ها با استفاده از نرم افزار

اسـت.  شدهنشان داده2روي ژل محاسبه و در جدول 

ثیر بیان هم زمان چپرون أنتایج حاصل از بررسی کمی ت

می دهد که نیز نشانNGFهاي سیتوپالسمی بر تولید 

(پالسمید چپرونی DnaK/Jو GroEL/ESهاي چپرون

(pG-KJE8أبیشترین ت) درصد) و چپرون هـاي  26ثیر

GroEL/ES وTF  ــی ــمید چپرون PG-TF2) (2(پالس

درصد) کمترین اثر را بر تولید کـل محتـوي پروتئینـی    

ثیر بیان هم زمان چپـرون هـا بـر    أداشته اند. بیشترین ت

هم به ترتیب توسط NGFتولید پري پالسمی پروتئین 

TF پالســـمید چپرونـــی)(pTf16 ــا ــد 38بـ و درصـ

GroEL/ES وDnaK/J پالسمید چپرونی)(pG-KJE8

می باشد.درصد 19با 

1. Image J
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پروتئینـی اسـتخراج شـده روي ژل    محتـوي طرح الکتروفورزي کـل ـهاي پري پالسمی و بطرح الکتروفورزي پروتئینـالف1شکل 

SDS-PAGE121آمیـزي شـده بـا کوماسـی بلـو. شـماره (      درصد رنگ (pG-Tf2-NGF ) 2، شـماره (pTf16-NGF ) 3، شـماره (

pGro7-NGF) 4، شماره(pKJE7-NGF) نمونه 5، شماره (pG-KJE8-NGF) 6، شماره (NGFو پـرون  بدون چM  مـارکر وزن

مولکولی.

.ایمیج جیافزارنرمازاستفادهباچپرونیپالسمیدهايتوسطNGFپروتئینبیانمیزانبررسی-2جدول

پالسمی (%)بیان پريبیان کل محتوي پروتئین (%)پالسمید چپرونی

pG-Tf2-NGF21

pTf16-NGF2338

pGro7-NGF1611

pKJE7-NGF1317

pG-KJE8-NGF2619

NGF2014

زمان پالسـمیدهاي چپرونـی بـا    بررسی بیان هم3-3

با روش دات بالتhβNGFپروتئین 

E. coliکل محتوي پروتئینی بیان شده در میزبان باکتریایی 

BL21(DE3)     همراه بـا پالسـمیدهاي چپرونـی اسـتخراج

شدند و بـه منظـور بررسـی اختصاصـی وجـود پـروتئین       

گذاري سلولز لکهکاغذ نیتروبر رويبیان تأییدنوترکیب و 

پالسمی اسـتخراج شـده   هاي پريشدند. همچنین پروتئین

گـذاري  بیان لکـه تأییدمنظوربهبا روش شوك اسمزي نیز 

شدند.

چپرونـی  هاي(الـف) پالسـمید  2با توجـه بـه شـکل    

pTf16 وpG-KJE8کـل بر بیـان را ثیر أبیشترین میزان ت،

طور اند. هماننسبت به نمونه فاقد پالسمید چپرونی داشته

که داراي چپـرون  3باشد شماره که در شکل مشخص می

TF ــی کــه داراي 6و شــماره pTf16)(پالســمید چپرون

(پالسـمید  DnaK/Jو GroEL/ESهـاي  چپـرون مجموع 

را بـر ثیرأبیشترین میـزان تـ  ،هستندpG-KJE8)چپرونی 

2که نمونـه شـماره   اند. در حالیداشتهNGFبیان پروتئین 

ــرون  ــاوي چپ ــه ح ــاي ک ــمید GroEL/ESو TFه (پالس

ـ ،است)pG-Tf2چپرونی  را بـر روي ثیر أکمترین میزان ت

نیز که تنهـا بـه ترتیـب    5و 4هاي است. شمارهبیان داشته

یافتهبیان کاهش را دارند، DnaK/Jو GroEL/ESچپرون 

(ب) که دات 2. در شکل را نشان می دهندNGFپروتئین 

باشد، بیشـترین میـزان   پالسمی میهاي پريبالت پروتئین

3شـماره  نمونه پالسمی مربوط به هاي پريتولید پروتئین
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پالسـمید چپرونـی   زمـان بیـان هـم   در آن از می باشد که 

pTf16 حاوي چپرونTFاست. با استفاده از استفاده شده

تصاویر دات بالت آنالیز و میزان بیان ایمیج جی نرم افزار 

-شرح داده شده است. همـان 3صورت کمی در جدول به

شود بیشترین میزان بیان کـل محتـوي   طور که مشاهده می

ا پالسـمید چپرونـی حـاوي    پروتئینی براي بیان هم زمان ب

درصـد  52به میزان DnaK/Jو GroEL/ESهاي  چپرون

پالسمی مربوط به بیان هم زمـان بـا پالسـمید    و بیان پري

باشد.درصد می50به میزان TFچپرونی حاوي 

-Hisپالسمی استخراج شده با استفاده از آنتـی بـادي ضـد    پروتئین هاي پريـطرح دات بالت کل محتوي پروتئینی و بـالف2شکل 

tag بـه ترتیـب   7الـی  1هـاي  . شـماره NGF    تجـاري کنتـرل مثبـت، وpG-Tf2-NGF ،pTf16-NGF ،pGro7-NGF ،pKJE7-

NGF،pG-KJE8-NGF وNGFپرون می باشد. بدون بیان با چ

با استفاده از آنالیز داده هاي دات بالت.NGFپروتئینبیاندرصدهاي-3جدول

NGFو پالسمید چپرونی (%)یبیان کل محتوي پروتئین پالسمی (%)بیان پري

pG-Tf2-NGF 1 12

pTf16-NGF 20 50

pGro7-NGF 4 8

pKJE7-NGF 4 3

pG-KJE8-NGF 52 3

پرونبدون چ NGF 12 2

NGFتجاري 7 22

تعیین غلظت کـل محتـوي پروتئینـی بـا روش     3-4

برادفورد

در هر یک از حالت هاي بیان نی یکل محتوي پروتئغلظت 

گیـري و  بـا اسـتفاده از روش برادفـورد انـدازه    پـرون  با چ

تولیـد شـده   NGFمحاسبه شد. بیشترین غلظت پـروتئین  

هـاي   مربوط به حالتی است که از بیان هـم زمـان چپـرون   

GroEL/ES وDnaK/J پالسمید چپرونی)(pG-KJE8 و

TF پالسمید چپرونی)(pTf16 میـزان  .استفاده شده اسـت

±073/0غلظت پروتئین کل محاسبه شـده بـه ترتیـب     

لیتـر اسـت.   گرم بـر میلـی  میلی620/1±081/0و 843/1

-آمده از تحلیل کمـی ژل دست بهنتایج حاصل با مقادیر 

و کاغذ دات بـالت مطابقـت دارد کـه    SDS-PAGEهاي 

بـر  pG-KJE8ثیر بیشتر پالسـمید چپرونـی   أنشان دهنده ت

بیان کل محتوي پروتئینی است.
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جهـت بررسـی عملکـرد    PC12هاي کشت سلول3-5

تخلیص شدهhβNGFپروتئین نوترکیب 

-قرار میNGFدر معرض PC12هاي ردهزمانی که سلول

ها کرده و به نورونک هفته تمایز پیدایگیرند، در عرض 

در بررسـی هـاي   شـوند.  (سلول هاي عصبی) تبـدیل مـی  

شـده صورت گرفته در تحقیقـات قبلـی نیـز نشـان داده    

هــا، بــر تغییــر در بیــان ژنز، عــالوهطــی تمــایاســت کــه 

). 31و 29(ها نیز تغییر خواهد کردمورفولوژي سلول

نوترکیـب انسـانی   hβNGFبه منظور بررسی عملکرد 

انجـام گرفـت و   PC12هـاي  تخلیص شده، کشت سـلول 

NGFلیتـر محـیط کشـت،    نانوگرم در هر میلـی 50میزان 

ها افزوده شد. پس از طی چهـار روز از  نوترکیب به سلول

ــت،     ــیط کش ــه مح ــب ب ــروتئین نوترکی ــدن پ ــزوده ش اف

ها شروع به تغییر کرد و پس از گذشت مورفولوژي سلول

هاي شاخص عصبی در زیر میکروسکوپ ک هفته سلولی

ــرل از   ــوان کنت ــه عن ــد. ب تجــاري NGFمشــاهده گردیدن

3لخریداري شده از شرکت سیگما نیز استفاده شد. شـک 

را قبل از تیمار با پروتئین PC12هاي (الف) تصویر سلول

(ج)، عکس 3(ب) و3هايدهد و شکلنوترکیب نشان می

تجـاري و بیـان   NGFرا پس از تیمار با PC12هاي سلول

مالحظـه  همـانطور کـ  دهـد. ه نشان میTFشده با چپرون 

هاي تیمار شـده  ک هفته، سلولپس از گذشت یشود،می

به TFشده همراه با چپرونبیان NGFتجاري و NGFبا 

.)29و30(اندتمایز پیدا کردهعصبی هايسلول

NGFپس از یک هفته انکوبه شدن در محیط کشت حاوي ـب، NGFقبل از تیمار با پروتئین نوترکیب PC12هاي سلولـالف3شکل 

.TFبیان شده همراه با چپرون NGFدر محیط کشت حاوي پس از یک هفته انکوبه شدن ـتجاري و ج

بحث-4

سیتوپالسـمی  در بیـان  E. coliترین مشکل سیسـتم  عمده

باشد که پروتئین هاي نوترکیب، تشکیل اینکلوژن بادي می

اگرچه جداسازي پـروتئین را بـا درصـد خلـوص بـاالیی      

دلیل نامحلول و غیرفعـال بـودن   سازد، اما بهپذیر میامکان

آن را دوباره بازیابی کرد و بـه فـرم صـحیح    بایدپروتئین 

ي بسـیار  بر صرف هزینـه، کـار  درآورد که این عمل عالوه

باشد. همچنین به دلیل گرم منفی بودن و فضاي پیچیده می

هاي تولیدي را توان پروتئینمیE. coliاحیایی سیتوپالسم 

به پري پالسم ترشح کرد که برخالف سیتوپالسم، پروتئین

هـاي  درصد کـل پـروتئین  4هاي موجود در این فضا تنها 

پالسـم  ريها به پـ شوند. ترشح پروتئینسلول را شامل می

گیـري  شـکل باعـث با توجه به فضاي اکسیداتیو موجـود،  

هاي کمکسولفیدي با کمک پروتئیندهاي ديپیونصحیح 

شـود. از  مـی DsbCو DsbAکننده بـه ایـن عمـل ماننـد     

تر شدن جداسـازي  پالسمی آسانمزایاي دیگر فضاي پري

سازي پـروتئین تولیدشـده و نیـز کـاهش میـزان      و خالص

).32باشد (مختلف میپروتئازهاي

ســولفیدي ســه پیونــد ديNGFدر ســاختار پــروتئین 

در عملکــرد آنهــاوجـود دارد کــه شــکل گیـري صــحیح   
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امکـان شـکل   . از آنجـایی کـه   پروتئین نقش اساسـی دارد 

دهاي دي سولفیدي در فضاي سیتوپالسمی بـه  پیونگیري 

الزم اسـت کـه  دلیل پتانسیل اکسایشی منفـی، کـم اسـت    

. فضـاي  پیدا کندانتقالپالسمی پروتئین ها به فضاي پري 

سـولفیدي در  هاي ديپیوندگیري اکسیداتیو و امکان شکل

-را مکانی مناسب براي تولید پروتئیناین فضاپالسم، پري

Eسولفیدي در میزبان هاي ديپیوندهاي نوترکیب داراي 

.coli کرده است. با توجه به مزیت هاي باکتريE. coli از

جمله سرعت رشد بـاال، بیـان بـاالي پـروتئین هـدف بـا       

و توانایی تولید کم نسبتبهپروموترهاي قوي، هزینه هاي 

را هاي دي سـولفیدي در پـري پالسـم، آن    پیونـد تشکیل 

هــاي بــراي تولیــد پــروتئین تبــدیل بــه میزبــانی مناســب 

). 33و 15، 13(استکردهنوترکیب زیادي 

در همین راستا در این تحقیق به منظور بیـان و تولیـد   

بـا  E. coliاز میزبان بیانی انسانی NGFپروتئین نوترکیب 

تـوالی پپتیـد   ، T7داراي پروموتر قوي (+)pET39bوکتور 

ــت و DsbAنشــانه و ژن  جهــت صــدور، افــزایش حاللی

پیچش صحیح پروتئین نوترکیب در فضاي پري پالسـمی  

هـاي  تأثیر بیـان هـم زمـان چپـرون    الوه. به عاستفاده شد

براي اولین در پري پالسم hβNGFسیتوپالسمی بر تولید 

بررسی قرار گرفت. موردین پژوهشبار در ا

بیان هـم زمـان   نتایج بررسی حاضر نشان می دهد که 

(پالسمید چپرونیDnaK/Jو GroEL/ESیپرونچگروه 

KJE8(pG- ــرون و ــی TFچپ pTf16)(پالســمید چپرون

نسـبت بـه سـایر    سبب افزایش بیان کل محتوي پروتئینی

پالسمیتولید پريهمچنیناند. دهاي چپرونی شدهپالسمی

تواند بـه دلیـل   است که میافتهینیز افزایش NGFپروتئین 

در برخـورد بـا زنجیـره    DnaKو TFهـاي  نقش چپـرون 

زمان بـا ترجمـه بـه    پروتئینی در حال ساخت و انتقال هم

هاي اخیر در مورد چپرون افتهیتوجه به پالسم باشد. باپري

TF   و همچنین دانستن این موضوع کـه پـروتئینNGF از

شـود،  پالسم منتقل میبه پريSRPطریق انتقال وابسته به 

به زنجیره پروتئینـی  TFباشد. این نتایج دور از انتظار نمی

در حال ساخت متصل شده، همچنین بـا حضـور بـیش از    

برابري نسبت بـه  300برابري آن نسبت به ریبوزوم و سه 

SRP  و دارا بودن جایگاه اتصال مشترك بـاSRP  شـانس

SRPبین یدارد. این رقابتبه پروتئین بیشتري براي اتصال 

براي اتصال به زنجیره پروتئینی ایجاد کرده درنتیجه TFو 

گریز پروتئین و اتصـال  بعد از اتصال هر دو به نواحی آب

را بـه دنبـال داشـته و    TF، دفـع  FtsYبه گیرنده غشـایی  

پروتئین به پري پالسم رفته و این عمل مجددًا تکرار مـی 

).34شود (

به فرم صحیح TFها توسط درصد پروتئین70بیش از 

به دلیل حضور این چپرون همراه کهشوندخود تبدیل می

TF،اشد. در این نوع انتقـال بریبوزوم و مقدار زیاد آن می

عمل کرده و سبب انتقال به مقدار زیاد 1دارندهنگهعنوانبه

اي کـه اثـر   شـود. در مطالعـه  به فضاي پري پالسـمی مـی  

مشـاهده  وبررسـی  ScFvچپرون هاي مختلف را بر بیان 

افـزایش تولیـد پـري    باعـث TFچپـرون است کـه شده

تولید خارج سلولی آن پالسمی این پروتئین شده است اما 

2014ر در سـال  ). در تحقیقی دیگـ 21افته است (یکاهش

بر روي تولید پـروتئین کـالژن شـبه    TFچپروناثر مثبت

افزایش نسبی همچنین ).  35شده است (انسانی نشان داده

pG-KJE8در تولید پري پالسمی توسط پالسمید چپرونی 

بوده که سـبب  DnaK/Jچپرون Holdaseبه دلیل فعالیت 

هاي در حال تولید به پري پالسم خروج برخی از پروتئین

نقشــی در ایـن انتقـال نــدارد،   GroEL/ESشـده اسـت و   

در انتقـال وابسـته بـه    طور معمولبهچپرون کهایندلیل به

Sec توجـه در  افـزایش قابـل  2016دخالت دارد. در سال

سـمید  زمـان بـا پال  تولید سارکوزین اکسیداز در بیـان هـم  

). با توجـه  36شده است (نیز گزارشpG-KJE8چپرونی 

آمده از بررسـی غلظـت پـروتئین تولیـد     دست بهبه نتایج 

و گـروه چپرونـی   TFچپـرون زمان بـا  صورت همشده به

1. Holdase
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DnaK/J وGroEL/ES    می توان نتیجه گرفـت کـه ایـن ،

نسبت به سایر چپرون ها داراي عملکردي بهتر هاچپرون

داشـته انـد.   NGFثیر بیشتري بر تولیـد پـروتئین   أبوده و ت

چپرون حاويpG-KJE8بیان هم زمان  پالسمید چپرونی 

تري بودهداراي عملکرد کلیDnaK/Jو GroEL/ESهاي

تولید بیان کل محتوي پروتئینی و بر يثیر بیشترأو تاست

، این در حالی است که بیان هم داشته استNGFپروتئین 

ــی    ــمید چپرون ــان پالس ــرون  pTf16زم ــاوي چپ TFح

بیشتري را به پري NGFمیزان و اختصاصی تر عمل کرده

ایـت بـا توجـه بـه نتـایج      پالسم منتقل کرده اسـت. در نه 

ثیر بیشـتري در  أتTFچپرونمی توان گفتآمدهدست به

گروهت به داشته و نسبNGFپروتئین پري پالسمی تولید 

به پـري  NGFدر انتقال GroEL/ESو DnaK/Jچپرونی

پالسم اختصاصی تر عمل کرده است.

تشکر و قدردانی:

بـا  نویسندگان از دانشگاه تهران بـه دلیـل حمایـت مـالی     
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Abstract:
Nerve growth factor (NGF) is a neurotrophic factor that is functional in
survival, maintenance and differentiation of peripheral and central nervous
system cells. This protein has three subunits that  its  beta  subunit  has  main
activity. According to scientific studies, it can be used as a therapeutic agent
in treatment of many diseases such as peripheral neuropathy associated with
diabetes, Alzheimer's disease, Parkinson's disease, skin disease and so on.
Prokaryotic expression of recombinant NGF should be done in the
periplasmic space because of its oxidative envoronment. It is worth noting
that co-expression of cytoplasmic molecular chaperones can facilitate the
secretion of the recombinant proteins to the periplasmic space and also
enhance the protein solubility.

In this study, the effect of cytoplasmic chaperones of GroEL / GroES, DnaK
/ DnaJ, GrpE, Trigger Factor (TF) on the periplasmic production of
recombinant NGF protein was studied. For this purpose, β-NGF subunit was
expressed in pET39b(+) expression vector simultaneously with chaperone
plasmids pG-Tf2, pTf16, pGro7, pKJE7 and pG-KJE8 in E. coli DE3 strain.
The results showed that in the presence of TF chaperone (pTf16 plasmid),
the total protein and periplasmic production increased. Also, the DnaK/DnaJ
and GroEL/GroES chaperones (pG-KJE8 plasmid) have also increased the
production to some extent.; while the expression of GroEL/ GroES (pGro7)
or DnaK / DnaJ (pKJE7) had no effect on protein expression. Also treatment
of PC12 cell line with recombinant β-NGF showed differentiation to nerve
cells which indicates that the produced protein is fully functional.

Keywords: cytoplasmic chaperones, recombinant nerve growth factor, PC12
cell line
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