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جداسازي و تعيين برخی خصوصيات ایزو فرم غالب مولكول  GP96از
رده سلولی فيبرو سارکوماي موش ()WEHI-164
عقيل تبارمالحسن ،*1زهير محمدحسن ،2علی مصطفایی ،3سعيد حصارکی ،4علی طراوتی
بن دس

چكيده
 GP96جزئی از پروتئینهای شوک حرارتی است

هتن ش ت

فراواشتی در ایمنتی

سلولی علین تومور دارد .آن در رده توموری ،ششاشن تسلط بیشتر ایمنی بدن بتن آن
تومور اس .جه

خالص سازی ایزوفرم غالب مولکول

فیبروسارهومای موش ،سلول های حاصل از هش

GP96

رده ستلولی

از رده تومتوری
WEHI-164

لیتز

5

آورد .بن عالوه از آشجا هن این پروتئین از طریق

پردازش مت اطع ( )Cross presentationعرضن میشود میتواشد
با اتصال بن  MHCهالس یک ،پاسخ ایمنی لنفوسی های

T

سیتوتوهسیک هن یک پاسخ ایدهال در برابر تومور میباشد را

شده و مایع رویی حاصل از عصاره سلولی با سولفات آموشیوم رسوب داده شتد.

ال ا هند ( .)8،7،6این پروتئین اولین بار توستط  Srivastavaو

سپس با استفاده از هروماتوگرافی میل جذبی و هروماتوگرافی تعویض یون عمتل

تخلیص شتد .تاهنون ایزوفرمهای مختلفی از این

خالص سازی اشجام شد .وزن مولکتولی پتروتئین هتدا بتا الکتروفتورز
)PAGE

و ماهی

(SDS-

آن با روش وسترن بالت بررسی گردید .شتایج حاصل از ایتن

همکاراش

پروتئین شناختن شده اس  .از تفاوتهای عمده این ایزوفرمها

مطالعن ششان داد هن مولکول تخلیص شتده دارای وزن مولکتولی معتادل 88-86

تفاوت در وزن مولکولی و الگوی گلیکوزیالسیون آشها میباشد.

ایتن

این پروتئین را تا بحال از باف های مختلفی ماشند رین و هبد

هیلو دالتون میباشد هن دال بر حضور یکی دیگر از ایزوفترمهتای مختلت
پروتئین اس

هن ماهی

آن با وسترن بالت تایید گردید.

اشسان و سایر باف های مدل موشی تخلیص شموده اشد

واژگان کليدي :هروماتوگرافی میل ترهیبی ،تعویض یوشی ،تخلیص
تاریخ دریاف 68/2/5 :

( .)52،8،50،55در این مطالعن هدا بر آن اس

تاریخ پذیرش68/7/55 :

هن ایزوفرم

غالب  GP96از رده توموری فیبروسارهومای موش جدا و
برخی خصوصیات آن تعیین گردد.

مقدمه
گلیکوپروتئین  88هیلودالتوشی یا  Glycoprotein 96هن بن
اختصار  GP96شامیده میشود ،مولکولی ازخاشواده پروتئینهای
شوک حرارتی اس

هن از شظر وزن مولکولی بسیار هتروژن

مواد و روش کار
کشت سلول و تهيه عصاره سلولی

بوده و عالوه بر سیتوپالسم و شبکن اشدوپالسمی ،درغشاء

با توجن بن میزان مورد شیاز  GP96و مشکالت خالص سازی

سلولها هم وجود دارد .این پروتئین در سلولهای سرطاشی

آن ،الزم بود تا حجم زیادی از این رده سلولی هش

داده شود.

بیشتر بروز مییابد( .)3این مولکول میتواشد عالوه بر پپتیدهای

ابتدا رده سلولی فیبروسارهوما ( )WEHI-164هن یک رده

اشدوژن خودی بن پپتیدهای اشدوژن بیگاشن ماشند آشتیژنهای

سلولی توموری فیبروبالستی موش میباشد ،درمحیط هش

توموری شیز وصل و سبب اتصال آشها بن  MHCهالس یک

 ،RPMI 1640حاوی سرم جنین گوسالن ده درصد ) (GIBCoو

گردد ( .)5،5از آشجایی هن  GP96بن پپتیدهای طبیعی و توموری

آشتی بیوتیکهای پنی سیلین و استرپتومایسین در حجمهای باال

متصتل میشود ،در حین تخلیص آن میتوان این پپتیدها را شیتز

داده شد و سلولهای حاصتل از

*
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هر مرحلن بن منظور حذا پروتئینهای محیط هش

شستن شده

سپس مناطق فعال باقیماشده روی رزین با بافر گلیسین 0/2

و بن شحو مناسبی ذخیره گردیدشد .برای لیز سلولها از روش

موالر حاوی  0/5موالر هلرید سدیم مسدود شد .رزین بدس

سوشیکن هردن استفاده شد .عصاره حاصل از لیز سلولی

آمده  5بار بن صورت متناوب با دو بافر استات  0/5موالر

ساشتریفوژ شد و مایع رویی آن جمع آوری گردید .بن منظور

حاوی  0/5موالر هلرید سدیم با  pH=5و بافر هربنات 0/5

جلوگیری از تخریب احتمالی پروتئینهای محلول توسط

موالر حاوی  0/5موالر هلرید سدیم با  pH=6/5شستن شد .پس

پروتئازها ،بن آن آشتی پروتئاز فنیل متیل سولفوشیل فلوراید یا

از آمادهسازی و شستشوی ستون شیشن ای متناسب ،رزین

 PMSFخریداری شده از شره

سیگما در غلظ

شهایی یک

حاصلن وارد آن گردید و با حجم هافی از بافر فسفات شمکی

میلی موالر اضافن گردید.

شستن شد تا بن تعادل بافری رسید .پس از ورود شموشن بن

رسوبدهی با سولفات آمونيوم

ستون و شستشتوی ستون با م دار هافی از بافر ،برای

رسوبدهی پروتئینهای عصاره سلول با استفاده از سولفات

جداستازی پروتئیتنهای متصل بن آن ،از قنتد آلفتا متیل

آموشیوم طی دو مرحلن اشجام شد .در مرحلن اول بن عصاره

ماشوپیراشوزید ) (α-methyl mannopyranosideده درصد

سلولی سولفتات آمتوشیوم تتا غلظت

شهایی  ٪50بن آرامی و

در حال هم زدن اضافن شد .مخلوط یک ساع

در دمای 5

خریداری شده از شره

سیگما در بافر استفاده شد.

کروماتوگرافی تعویض یونی

درجتن ساشتی گتراد قرار گترف  .سپس بن مدت  30دقی ن در

در مرحلن بعد هروماتوگرافی تعویض یوشی اشجام شد .بن این

 55000×gدر دمای  5درجن ساشتیگراد ساشتریفوژ شد .رسوب

صورت هن م دار هافی از رزین دیاتیل آمینواتیل سفارز یا

حاصلن هنار گذاشتن شده ومحلول رویی با افزودن سولفات

( )DEAEخریداری شده از شره

سیگما در بافر سیترات

آموشیوم و رساشدن آن بن میزان  ٪70در شرایطی ماشند شرایط

 0/05موالر با  pH =5/5شستن شد و در یک ستون شیشنای بن

فوق رسوب داده شد .در مرحلن بعد ،محلول رویی هنار

قطر  2و ارتفاع  53ساشتیمتر ریختن شد .بعد از بن تعادل رسیدن

آمده در بافر تریس  20میلی

ستون با بافر سیترات ،شموشن پروتئینی حاصل از دیالیز در بافر

موالر با  pHبرابر با  ،7/5حاوی  500میلی موالر هلرید

سیترات وارد آن گردید .پس از ورود شموشن بن ستون ،بافر

سدیم 2 ،میلی موالر هلرید هلسیم و  2میلی موالر هلرید

سیترات با جریان  50میلیلیتر در ساع

برقرار گردید .شموشنها

منیزیم حل گردید و سپس یک شب در م ابل بافر مربوطن

در حجمهای  2میلیلیتری جمعآوری و جذب شوری آشها در

آمده برای مرحلن بعد شگهداری شد.

گردید .پس از رسیدن جذب

گذاشتن شد و رسوب بن دس

دیالیز شد .محلول بدس

طول موج  260شاشومتر قرائ

کروماتوگرافی ميل جذبی

خروجی ستون بن همتر از  ،0/05برای جداسازی پروتئینهای

برای تهین ستون میل جذبی دارای لیگاشد هاشکاشاوالین آ یا

چسبیده بن ستون ،از شیب خطی  30-550میلیموالر هلرید

 Concanavalin Aخریداری شده از شره

سیگما ،ابتدا م دار

مورد شیاز از رزین سفارز  4Bفعال شده سن بار با اسید

سدیم در بافر استفاده شد.
اندازهگيري غلظت پروتئين

هلریدریک یک میلی موالر شستن شد تا ذرات رزین هامال

دراین مطالعن غلظ

متورم شوشد .پس از آمادهسازی رزین 5 ،میلی گرم هاشکاشاوالین

5ت روش برادفورد ()53

آ خالص بن ازای هر میلی لیتر ژل متورم در بافر هربنات 0/5

در این روش برای اشدازهیری غلظ

موالر با  pH=6/5حاوی هلرید سدیم  0/5موالر اضافن شد و

(شامل  0/5گرم هوماسی آبی  50 ،G-250میلی لیتر اتاشول

مخلوط بن مدت  2ساع
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بن آرامی در دمای اتاق تکان داده شد.

پروتئین با دو روش زیر محاسبن شد.
پروتئین از معرا برادفورد
٪85

و  500میلیلیتر اسید فسفوریک  65در صد در حجم شهایی یک
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لیتر) ،و آلبومین گاوی بن عنوان استاشدارد در محدوده  0/5تا 5

گرف

میلی گرم در میلی لیتر استفاده شد .

پروتئین هدا در محلول سوبسترای آشزیم (پراهسید هیدروژن

 -2روش )55( UV

و دی آمینو بنزیدین) قرار گرف  .غشا پس از ظهور پروتئین

برای این هار جذب شموشتنهتای در دو طتول متوج  280و 260

هدا در آب م طر شستن شد و بن صورت خشک شده در

شاشومتر اشدازهگیری شد و با استفاده از رابطن زیر غلظ

پتروتئین

و پس از شستشوی هافی در هر مرحلن ،برای ظهور

محل تاریک شگهداری شد.

در آشها محاسبن گردید ×0/75( .جذب شوری در  280شتاشومتر) –

( × 5/55جتتذب شتتوری در  260شتتاشومتر) = ) (mg/mlغلظتت

نتایج

پروتئین.

بعد از تهین عصاره سلولی و رسوب دهی پروتئینها بوسیلن

الکتروفورز در ژل پلی آهریل آمید در حضتور ستدیم دودستیل

سولفات آموشیوم  ،شموشن ای از محصول حاصل از مرحلن دوم

سولفات ):(SDS-PAGE

رسوب دهی الکتروفورز گردید و ژل مربوطن بن دو قسم

الکتروفورز بر اساس روش الملی ( )55در ژل پلی اهریل آمید
در حضور سدیم دودسیل سولفات درژل جداهننده  ٪52و ژل
متراهم هننده  5درصد تح

شرایط احیایی اشجام شد .چهار

مشابن ت سیم گردید .یکی از دو بخ
آمیزی گردید و بخ

ژل بن روش ش ره رشگ

دیگر بن روش وسترن بالت با آشتی بادی
قرار گرف  .شتایج

اختصاصی ضد  GP96مورد آزمای

حجم شموشن بن یک حجم بافر شموشن  5xافزوده شد سپس پنج

الکتروفورز ششان داد هن محصوی مرحلن دوم رسوب دهی

دقی ن در آب جوش قرار گرف  50 .میکرولیتر از هر شموشن بن

هن

چاهکها اضافن و در ولتاژ ثاب

 550ول

حاوی چندین شوع پروتئین پرم دار و هم م دار اس

الکتروفورز گردید.

تعدادی از آشها در محدوده وزشی پروتیئن هدا ( )GP96قرار

ت سیم شد .یک

دارشد (ستون  5در شگاره  .)5در میان این پروتئین ها یک

باالیی دارد ،رشگ آمیزی

پروتئین در محدوده وزشی  86-88هیولودالتون با آشتی بادی ضد

گردید و وزن مولکولی پروتئین مذهور با توجن بن منحنی

 GP96در وسترن بالت واهن

محسوسی ششان داد .پس از

استاشدارد حاصل از پروتئینهای با وزن مولکولی معلوم ،تخمین

عبور شموشن از ستون هاشکاوالین آ – سفارز ،دو فراهسیون شامل

دیگر برای اشجام عمل وسترن بالت مورد

چسبیده بن ستون هن برای

پس از اتمام الکتروفورز ،ژل بن دوقسم
قسم

بن روش ش ره هن حساسی

زده شد .قسم

بخ

عبور شموده از ستون و بخ

استفاده قرار گرف .

جداسازی آن از قند آلفا متیل ماشوپیراشوزید در بافر استفاده

وسترن بالت

گردید ،حاصل گردید (ستونهای  2و  3در شگاره  .)5این شتایج

باشدهای پروتئینی تفکیک شده با روش الکتروفورز بن روش

ششان داد هن هروماتوگرافی میل جذبی باعث خروج بخ

تاوبین ( )58بن غشای پلی وینیلیدین دی فلوراید یا
خریداری شده از شره

)(PVDF

عمده ای از شاخالصی های پروتئینی موجود در عصاره سلولی

سیگما اشت ال داده شد .غشا بن مدت

های از

شده اس  .شتایج حاصل از وسترن بالت بر روی بخ

 55دقی ن در بافر فسفات شمکی حاوی توین  0/5درصد مسدود

این مرحلن ششان داد هن بخ

و سپس  3بار در بافر فسفات شمکی حاوی توین  0/05درصد

ضد  GP96در فراهسیون چسبیده بن ستون دیده می شود (ستون

در آشتی بادی اولین (آشتی بادی

قند آلفا متیل

شستن شد .غشاء دو ساع

خرگوشی ضد GP96خریداری شده از شره
یک ساع

عمده واهن

 5در شگاره  )2هن برای جداسازی آن افزای

پذیر با آشتی بادی

 ) Abcamو

ماشوپیراشوزید در بافر الزم اس  .با این حال آزمون وسترن بالت

در آشتی بادی ثاشوین (آشتی بادی ضد  IgGخرگوشی

خارج شده از ستون میل جذبی حاوی باشد

هوشژوگن با پراهسیداز خریداری شده از شره

 )Abcamقرار

ششان داد هن بخ
پروتئینی واهن

پذیر با آشتی بادی اس

هن ظاهراً توسط ستون
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جذب ششده اس  .در مرحلن اشتهایی تخلیص هن شامل
هروماتوگرافی تعویض یون در ستون دی اتیل آمینو اتیل سفارز
بود ،فراهسیوشی از  GP96با خلوص قابل توجن بدس

آمد

(ستون  5در شگاره  .)5تخمین وزن مولکولی پروتئین حاصلن با
توجن منحنی استاشدارد مارهرهای پروتئینی ،ششان داد هن مولکول
مورد بحث وزشی در محدوده  88-86هیلودالتون دارد.

بحث
 Fairburnدر سال  2008ششان داد هن خاشواده  GP96از بیشترین
پروتئینهای موجود درشبکن اشدوپالسمیک میباشد.
دارای ایزوفرمهای متعددی اس

GP96

و مح ین تاهنون تواشستناشد،

ایزوفرمهای مختلفی با اوزان مولکولی  75الی  88هیلو دالتون از
این مولکول را از سلولها و باف ها متفاوت شناسایی ویا
تخلیص شمایند .این ایزوفرمها معموالً از شظر وزن مولکولی،
الگوی گلیکوزیالسیون و یا ش طن ایزوالکتریک یا  PIبا یکدیگر
تفاوت دارشد ( .)57مطالعات  Surianoو همکاراش

در سال

 2005ششان داد هن این ایزوفرمها میتواشند از یک رده سلولی بن
رده دیگرمتفاوت باشند بطوری هن در سلول طبیعی و سلول
سرطاشی میتواشند با هم تفاوت داشتن باشند ( .)56شتایج مطالعن
حاضر ششان داد هن ایزوفورم غالب  GP96در رده سلولی
شگاره 5ت الکتروفورز بخ های پروتئینی حاوی  GP96در ژل جدا
هننده  . %52رشگآمیزی بن روش ش ره

فیبروسارهومای موش پروتئینی در محدوده وزشی 88-86
هیلودالتون اس

ستون :5الیزت سلولی

قادر اس

ستون :2محصول خروجی از ستون هروماتوگرافی میل جذبی قبل از قند

رقاب

آلفا متیل ماشوپیراشوزید

هن بخ

عمده آن بدلیل محتوای قندی باال

بن ستون میل جذبی هاشکاوالین آ متصل گردد و در
با قند آلفا متیل ماشوپیراشوزید از ستون جدا گردد .این

ستون :3محصول خروجی از ستون هروماتوگرافی میل جذبی بعد از قند

ایزوفورم هن ماهی

آلفا متیل ماشوپیراشوزید

بالت تایید گردید ،طی مراحل ترسیب با سولفات آموشیوم،

ستون  :5محصول خروجی از ستون هروماتوگرافی تعویض یوشی

هروماتوگرافی میل جذبی و هروماتوگرافی تعویض آشیون با

ستون  :Mمربوط بن مارهر های با اوزان مولکولی متفاوت میباشد.

آن با آشتی بادی اختصاصی بن روش وسترن

درجن خلوص باالیی بدس
وزن مولکولی پروتئین بدس

آمد .بن شظر می رسد عدم تطابق
آمده در این مطالعن با شتایج

دیگران شاشی از هتروژن بودن مولکول  GP96در اشواع سلولها
اس  .ابتدا تصور میشدهن هتروژن بودن  GP96احتماالً شاشی
ازتخریب این مولکول و یا آلودگی آن با سایرمولکولها ماشند
فیالمن های اهتین ،هالرتیکولین وغیره باشد ،ولی بعدها
مشخص گردید هن این شاهمگوشی شاشی از دالیل دیگری از
شگاره 2ت واهن

شموشتن حاصل از هروماتوگرافی میتل ترهیبی (ستون )5

هروماتوگرافی تعویض یوشی (ستون  )2با آشتیبادی ضد  GP96بن روش
وسترن بالت ،ستون  :Mمارهرهای وزشی مختل
آبی رشگ شدهاشد.

173

میباشند هن با هوماسی

جملن میزان گلیکوزیالسیون مولکول میباشد ( .)57مولکول
 GP96دارای پنج جایگاه برای اتصال بن شاخنهای قندی اس
هن میتواشد سبب تولید الگوهای متفاوت گلیکوزیالسیون و

(WEHI-164) از رده سلولی فیبرو سارکومای موشGP96 جداسازی و تعیین برخی خصوصیات ایزو فرم غالب مولکول
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 وCala  مطالعات.تولید گلیکوفورمهای متفاوت آن شود
ششان داده هن بن احتمال قویتر الگوهای متفاوت

همکاراش

گلیکوزیالسیون در این مولکول میتواشند بر جنبنهای متفاوت
 وKang  یافتنهای، بعالوه.)56( این مولکول اثرگذار باشد
ششان داد هن الگوهای متفاوت گلیکوزیالسیون بن

همکاراش

عواملی ماشند شوع سلول و شوع استرسی هن بر سلول تحمیل
این مولکولها دارای یک شاخن

 بستگی دارد و اهثری،میشود

شرایط استرس تغییر میهند لذا

الیگوساهاریدی هستند هن تح

 متفاوت،دارشد
خواهد

از آشجایی هن عواملی هن در تومورزایی ش

 اثر آشها بر الگوهای گلیکوزیالسیون شیز مختل،هستند

 الگوهای متفاوت گلیکوزیالسیون شاید بتواشد یکی از.بود
 در رده سلولیGP96 دالیل وجود این شوع ایزوفرم از مولکول
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 در2 و5  با توجن بن شگاره.)58( دارد

 مطابWearsch تح یق
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 هیلودالتوشی88-86  ایزوفرم،WEHI-164 در رده سلولی
میباشد هن با توجن بن روش استفاده شده و خلوص باالی
 میتوان در تح ی ات بعدی از این روش،مولکول تخلیص شده
ایموشوتراپی تومور فیبروسارهوما در

و از این مولکول جه
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