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بعضی از آنها خاصیت ضد سرطانی دارند؛ زیرا اثر آنها
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مقدمه

نیاز به طراحي روشي جديد و بدون اشکالهاي روشهاي
گذشته ،بیش از پیش احساس شد كه هدفي براي استفاده

ديفتري بیماري حاد باكتريايي دستگاه تنفسي است.

از آمونیومسولفات فوق اشباع بهجاي استفاده از نمك

ديفتري بیماري شديد و بالقوه كشندهاي است كه میزان

خشك آمونیومسولفات براي ترسیب توكسوئید باكتري

مرگ و میر آن در كودكان خردسال و افراد مسن زيادتر

ديفتري در طرح انجام گرفته است (.)17،9

است .كورينه باكتريومها شامل دو گروه بیماريزا و

روش كار

است .عامل اين بیماري باكتري كورينه باكتريوم ديفتريه
غیربیماريزا هستند .گروه غیربیماريزا را تحت عنوان

بهمنظور كشت باكتري ،ابتدا سويه باكتريايي واكسن

ديفتروئیدها ميشناسند كه بهصورت فلور نرمال در بیني،

ديفتري از بخش واكسنهاي باكتريايي انساني مؤسسه

گلو ،دستگاه تنفسي وجود دارند .مهمترين گونه از خانواده

رازي تحويل گرفته شد .سپس باكتري در محیط مغذي

كورينه باكترياها ،عامل بیماري ديفتري است .اين باكتري

لوفلر كشت داده شد و سپس كلنيها به محیط Steiner

باسیل گرم مثبت ،كاتاالز مثبت ،چماقي شکل و به شکل

با حجم  150میليلیتر انتقال داده شد .بعد از رشد نسبي

حروف چیني ديده ميشود ( .)5،1ظاهري دندانهدار و

باكتري در محیط  Steinerبا حجم  150میليلیتر كلني

تسبیح مانند دارد .هوازي و يا بيهوازي اختیاري است و

ها را به حجم  2لیتر از همان محیط وارد كرده و كشت

در  37درجه سانتيگراد (حداقل  20و حداكثر  40درجه)
رشد ميكند .آمونیمسولفات نمکي معدني است كه از آن

باكتري ،توكسین از محیط كشت جداسازي و غیرفعال

براي ترسیب و خالصسازي پروتئینها استفاده ميشود كه

گرديد .در نهايت كلنيها به فرمانتور  350لیتري منتقل

با افزايش مقدار نمك حاللیت پروتئیني كم شده و

شد و مراحل تغلیظ بر روي آنها انجام گرفت كه اين

پروتئینها بهواسطه قطعههاي هیدروفوب خود بههم

فرآيند باعث شد توكسین تهیه شده به حجم  30لیتر

پیوسته و رسوب ميكنند ( .)2،14در واقع با افزايش

تغلیظ و كاهش يابد ( .)22سپس توكسین با فرمالدهید

غلظت نمك آمونیومسولفات ،پروتئین ديفتري در

غیرفعال شده و تبديل به توكسوئید شد سپس Crude

درصدهاي خاصي كمترين و بیشترين رسوب را دارند كه

 Antigenاز محلول حاوي توكسین و محیط كشت

اساس جداسازي پروتئین محسوب ميگردد ( .)21،4تست

جداسازي شده و براي مرحله ترسیب فرستاده شد 1 .لیتر

 Lfدر واقع تست اي براي تشخیص حضور و يا عدم

توكسوئید تغلیظ شده از بخش تولید واكسنهاي

حضور آنتيژن در نمونه (توكسوئید) خالص شده است كه
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داده شد و پس از  48ساعت انکوبه كردن محیط كشت

باكتريايي انساني ( )DTPمؤسسه تحقیقات واكسن و

در اصل مواجهه كردن آنتيبادي استاندارد با آنتيژن است

سرمسازي رازي تهیه شد و اين حجم در  10لوله بهطور

واقع  Kfمدت زماني است كه بهطول ميانجامد تا لولهها

محلول فوق اشباع آمونیومسولفات  4/32موالر بهصورت

با نسبتهاي مختلف حاوي آنتيژن اولین فولیکوالسیون

مايع ،با درصدهاي مختلف ( 0تا  50درصد) به هر كدام از

(كلوئید) را نشان دهند .اين زمان مدت زماني است كه

 10لوله اضافه گرديد (هر لوله با درصد خاص از آمونیوم-

برهمكنش ضدآنتيبادي با آنتيبادي را براي هر لوله نشان

سولفات) و ترسیب بهصورت  OVER NIGHTدر دماي

ميدهد .از آنجاييكه ترسیب واكسن ديفتري در روشهاي

 27درجه سانتيگراد نگهداري شد ( .)9،4مايع رويي يا

سنتي با استفاده از آمونیومسولفات خشك زمانبر ،پر

سوپرناتانت حاصل از اضافه شدن درصدهاي مختلف

هزينه و با هدر رفت محصول همواره همراه بوده است ،لذا
96
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( .)20،8تست  Kfهمزمان با تست  Lfارزيابي ميشود .در

مساوي تقسیم شد (هر لوله  100میليلیتر) و با افزودن
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آمونیومسولفات ،ابتدا توسط تست  Lfو سپس توسط ژل

ترسیب شده با درصدهاي مختلف از آمونیومسولفات نمونه

 10درصد آكريل آمید  SDS-PAGEمورد ارزيابي قرار

تهیه شد و  10میکرولیتر نیز به آنها سمپل بافر اضافه

گرفت ( .)23پس از ترسیب توكسوئید بهوسیله درصدهاي

شد تا حجم نهايي  20میکرولیتر شود ،سپس نمونهها به

مختلف آمونیومسولفات فوق اشباع ،تست  Lfو  Kfبر

چاهكهاي ژل آماده شده  10درصد آكريل آمید SDS-

روي لولههاي مورد آزمايش انجام گرفت ،به اين ترتیب كه

 PAGEاضافه شد و بهمدت  1/5ساعت با ولتاژ  110ولت

محلول آنتيبادي با نسبتهاي  0تا  90درصد رقیقسازي

الکتروفورز انجام گرفت .ژل الکتروفورز شده با كوماسيبلو

شد ،تعداد  10لوله با نسبتهاي مختلف آنتيبادي تهیه

رنگآمیزي شد و نتايج آن مورد بررسي قرار گرفت.

شده و سپس  1میليلیتر آنتيبادي ( 0تا  90درصد) به

یافتهها

همراه  1میليلیتر نمونه توكسوئید ترسیب شده با
آمونیومسولفات فوق اشباع  4/32موالر (لولههايي كه

هدف در صنايع تولید واكسن ،حفظ حداكثري محصول

داراي ترسیب بیشتر و همچنین داري جذب باال در

نهايي است .لذا بهینهسازي روش تولید محصول در حوزه

دستگاه اسپکتوفتومتر بودند) به هركدام از لولههاي اضافه

تحقیق و توسعه از موارد مهم بشمار ميرود .ترسیب

شد و حجم كلي هر كدام از لولهها با سرم فیزيولوژي به

توكسوئید ديفتري و تك مرحلهاي نمودن آن نیز از

 10میليلیتر افزايش يافت ،سپس لولهها در هر دقیقه

اهمیت زيادي در تولید برخوردار است .در اين تحقیق از

محیط بهطوركامل تاريك مانند باكس و يا جعبهاي سیاه

پودر خشك آن ،استفاده گرديد (جدول  )1و نتايج بیانگر

رنگ كه تنها يك المپ در آن تعبیه شده صورت گرفت.

اين مطلب است كه در محلول آمونیومسولفات  40درصد،

اولین لولهاي كه در آن فولیکوالسیون (كلوئید) تشکیل

مايع رويي يا سوپرناتانت توكسوئید ديفتري ،بیشترين

شد بهعنوان لوله داراي  Lfباال و بهعبارت بهتر نمونه

فعالیت  Lfو كوتاهترين زمان  Kfرا دارا است و در SDS-

داراي بیشتر آنتيژن يا پروتئین توكسوئید مشخص شد

 PAGEنیز كمترين پروتئینهاي ناخواسته را دارد.

( 10 .)24،10میکرولیتر از لولههاي حاوي توكسوئید

جدول  -1ترسیب توكسوئید با درصدهاي مختلف آمونیومسولفات و تست  LFو  KFانجام شده از اين درصدها
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مورد بررسي قرار گرفتند ( .)13،12بررسي لولهها در يك

محلول آمونیومسولفات فوق اشباع  4/32موالر بهجاي
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شکل  -1ترسیب توكسوئید با درصدهاي مختلف آمونیومسولفات و تست  SDS-PAGEانجام شده از اين درصدها .عنوان هر كدام از چاهكها به-
ترتیب :MM :ماركر –  :Pكنترل مثبت (توكسوئید خاص)  -چاهك شماره  :1آمونیومسولفات  0درصد – چاهك شماره  :2آمونیومسولفات  5درصد –
چاهك شماره  :3آمونیومسولفات  10درصد – چاهك شماره  :4آمونیومسولفات  20درصد – چاهك شماره  :5آمونیومسولفات  30درصد – چاهك
شماره  :6آمونیومسولفات  40درصد – چاهك شماره  :7آمونیومسولفات  45درصد – چاهك شماره  :8آمونیومسولفات  50درصد – چاهك شماره :9
آمونیومسولفات  60درصد – چاهك شماره  :10آمونیومسولفات  70درصد.
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نمودار  - 1نمودار تست  Kfو  Lfبعد از ترسیب با غلظتهاي مختلف از آمونیومسولفات

در سال  Chandani Payal ،2015و همکاران از اولترا

در سالهاي اخیر تالشهاي بسیاري براي بهبود روشهاي

فیلتر ( )UFبراي تخلیص توكسوئید استفاده كردند (،)15

تخلیص و ترسیب توكسوئید ديفتري و افزايش راندمان

اما در هر دو مطالعه انجام گرفته ترسیب توكسوئید

واكسن و كاهش هزينهها صورت گرفته است ،در سال

ديفتري بهروش  WHO TRS , No. 980و با استفاده از

 Fernando Fratelli ،2011و همکاران از mPEG

( )polymer methoxypolyethylene glycolبراي

نمك خشك آمونیومسولفات بوده است .با توجه بهروش
98

توصیه شده سازمان بهداشت جهاني در WHO
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بحث

تخلیص توكسوئید ديفتري استفاده كردند ( ،)7همچنین
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 Technical Report Series (TRS) , No. 980كه در

كوتاه شدن مراحل ترسیب ،حذف مراحل اضافي ،كاهش

قبل براي ترسیب توكسوئید ديفتري مورد استفاده قرار

هدر رفت نمك آمونیومسولفات و در نهايت محصول نهايي

مي گرفت و اساس آن استفاده از آمونیومسولفات بهصورت

بیشتر و خالصتر يکي از اهداف اصلي براي تولید واكسن

پودر خ شك و اضافه كردن آن در چندين مرحله است،

پايدارتر در تمامي مراكز تحقیقاتي واكسن در جهان است.

میزان هدر رفت محصول نهايي بهدلیل آلودگي پودر

اين تحقیق قابلیت استفاده براي تولید توكسوئید ديفتري

خشك نمك آمونیومسولفات ،اشباع آني توكسوئید و عدم

در مقیاس صنعتي را دارد و از بسیاري جهتهاي

انحالل كامل نمك در توكسوئید ،زمانبر بودن فرآيند

اقتصادي ،روشهاي تولیدي و تحقیقاتي مقرون بهصرفهتر

ترسیب با نمك خشك ،نگهداري به مراتب سختتر پودر

است.

خشك نمك آمونیومسولفات و همچنین عدم صرفه

نتيجهگيري

اقتصادي هزينههاي ترسیب و نیاز به مرحله ديالیز در
روش توصیه شده سازمان بهداشت جهاني ( WHO TRS

نتايج اين مطالعه نشان داد استفاده از آمونیومسولفات فوق

 ،), No. 980هدفي براي طراحي روش جديد براي

اشباع  4/32موالر مايع بهجاي استفاده از پودر خشك

ترسیب توكسوئید ديفتري شد كه در مطالعه جاري مورد

آمونیوم سولفات بهمنظور ترسیب توكسوئید ديفتري با

ارزيابي قرار گرفت و نتايج آن مشهود است .هدر رفت

هدف ارتقاء كیفیت واكسن ،عالوه بر صرفه اقتصادي و

محصول در اين روش (استفاده از آمونیوم سولفات فوق
اشباع  4/32موالر به جاي استفاده از پودر خشك

ديفتري در فاز صنعتي و حجم باال نیز باشد ،زيرا هدر

آمونیومسولفات) تا  25درصد كاهش يافت و از لحاظ

رفت محصول نهايي ،عدم آلودگي توكسوئید در مراحل

اقتصادي نیز مقرون بهصرفهتر بود ،از آنجا كه اين روش بر

ترسیب و هزينههاي تولید توكسوئید كه در روشهاي قبل

خالف روش سنتي گذشته بهصورت تك مرحلهاي انجام

در چندين مرحله زمان بر انجام ميگرفت در اين روش به

ميشود 48 ،ساعت صرفهجويي در زمان انجام ميگیرد و

حداقل ممکن كاهش يافته و كیفیت واكسن با توجه به

از طرفي مرحله ديالیز كه خود در  72ساعت و بهمنظور

كوتاه شدن مراحل ترسیب ،حذف مراحل اضافي ،تك

حذف نمكهاي اضافي انجام ميگرفت بهطور كامل حذف

مرحلهاي شدن مرحله اضافه كردن نمك آمونیومسولفات و

شد و اين روش بدون نیاز به مرحله ديالیز ميتواند

در نهايت حذف مرحله ديالیز ،نیز افزايش مييابد.

ترسیب توكسوئید را انجام دهد.

سپاسگزاري

نتايج بیانگر آن است كه روش طراحي شده براي ترسیب

با تشکر و قدرداني فراوان از:

ميتوان بهصرفه اقتصادي و كاهش هزينهها ،آلودگي كمتر

دكتر رسول مدني مديريت بخش پروتئومیکس و

محصول نهايي Lf ،باالتر و فلوكوالسیون ( )Kfدر زمان
كوتاهتر ،حذف كلي مرحله ديالیز كه بهمنظور حذف

بیوشیمي مؤسسه تحقیقات واكسن و سرمسازي رازي

نمكهاي اضافي از محصول نهايي مورد استفاده قرار مي

دكتر علي نظري مسئول آزمايشگاه پروتئومیکس مؤسسه

گرفت و در نهايت صرفهجويي در زمان اشاره كرد (.)4،21

تحقیقات واكسن و سرمسازي رازي

در مقیاس صنعتي با توجه به حجم عظیم توكسوئید و
99
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توكسوئید ديفتري از جوانب بسیاري قابل بسط است كه

میزان محصول نهايي بهمنظور تولید واكسن ديفتري،
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زماني ميتواند روشي جديد براي ترسیب توكسوئید
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سركار خانم مهندس مائده سمیعاني كارشناس آزمايشگاه
پروتئومیکس مؤسسه تحقیقات واكسن و سرمسازي رازي
مهندس فرامرز عمادي آذر كارشناس بخش توبركولین
موسسه تحقیقات واكسن و سرمسازي رازي
جناب آقاي اسمعلي هاشمپور
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ترسيب ...واكسن بهوسيله آمونيوم-
سازيارتقاء
منظور
بهينه سازي ترسيب توكسوئيد دیفتري به
تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره هشتم شماره سی و یکم  -بهينه
سولفات فوق اشباع

ميثم اكرمي ،1مجتبي نوفلي* ،2ميترا السادات

طباطبایي1

 . 1گروه زيست شناسي ،دانشکده علوم پايه ،واحد تهران مركزي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران
 .2موسسه تحقیقات واكسن و سرم سازي رازي ،تحقیقات كشاورزي ،سازمان آموزش و پژوهش و توسعه (، )AREEOكرج ،ايران

چکيده
سابقه و هدف:

كورينه باكتريوم ديفتريه باكتري هوازي و بيهوازي اختیاري است .مهمترين گونه از خانواده كورينه

باكترياها ،عامل بیماري ديفتري است كه بهوسیله توكسین خود ،بیماري ديفتري را ايجاد ميكند .آمونیمسولفات نمکي معدني
است كه از آن براي ترسیب و خالصسازي پروتئین ها استفاده ميشود كه با افزايش مقدار نمك حاللیت پروتئیني كم شده و
پروتئینها بهواسطه قطعههاي هیدروفوب خود ،بههم پیوسته و رسوب ميكنند .واكسن ديفتري از طريق تخلیص و ترسیب
توكسوئید باكتري ديفتري تهیه ميشود كه از جمله روشهاي ترسیب ،استفاده از آمونیومسولفات بهصورت نمك خشك و يا
تهیه محلول فوق اشباع از آن است.

بعد از غیرفعالسازي توكسین و تبديل آن به توكسوئید در صنايع تولید واكسن مورد استفاده قرار ميگیرد .كلیه محیطهاي
كشت بايد حداقل بهمدت  24ساعت در حرارت  35-37درجه سانتيگراد انکوبه شوند .بهمنظور ترسیب توكسوئید باكتري از
محلول فوق اشباع  4/32موالر آمونیوم با درصدهاي مختلف سولفات استفاده شد .نتايج بهدست آمده از اين روش با SDS

 PAGEو  (Lateral flow test) Lf TESTمورد بررسي قرار گرفت.

یافتهها:

استفاده از آمونیومسولفات فوق اشباع 4/32موالر بهجاي استفاده از نمك خشك آمونیومسولفات كه در روش

سنتي ( )WHO TRS, No.980كه قبل در صنايع واكسنسازي مورد استفاده قرار ميگرفت ،باعث حذف مرحله طوالني
مدت ديالیز شده و از طرفي هدر رفت محصول نهايي (توكسوئید) را بهصورت كامل محسوس كاهش داده و همچنین باعث
حذف ناخالصيهاي ناخواسته از محصول نهايي شده و محصول نهايي خالصتر را در مقیاس بیشتر در اختیار قرار داده است.

نتيجهگيري:
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مواد و روشها:

كشت باكتري ديفتري در شرايط بهینه و مغذي سبب افزايش تولید توكسین توسط باكتري ميشود و

از آنجاييكه هدف در صنايع تولید واكسن ،دستيابي به مقدار حداكثري توكسوئید از اين باكتري است لذا

سولفات باعث كاهش هدر رفت محصول نهايي و حذف مرحله زمان بر و غیر اقتصادي ديالیز شده و از نظر اقتصادي نیز مقرون
به صرفهتر خواهد بود.

واژههاي كليدي:

واكسن ،ديفتري ،ترسیب ،توكسوئید ،آمونیومسولفات

نویسنده مسئول :

گروه زيست شناسي ،دانشکده علوم پايه ،واحد تهران مركزي ،دانشگاه
آزاد اسالمي ،تهران ،ايران.

پست الکترونیکيnoofeli1234@yahoo.com:
تاريخ دريافت1396/5/9 :
تاریخ پذیرش1396/6/23 :
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استفاده از آمونیومسولفات فوق اشباع  4/32موالر براي ترسیب توكسوئید ديفتري بهجاي استفاده از نمك خشك آمونیوم-
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