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Abstract
Background and Aim: Hemolysin is an extracellular protein which is secreted
by many pathogenic and non-pathogenic bacteria. This protein is mostly active on
plasma membrane of red blood cells. The objective of this study was to extract
hemolysin from bacillus strains producing it, measure the molecular weight, and
identify the functional characteristics of this enzyme.
Materials and Methods: At first, hemolysin-producing bacillus strains were
identified and then the strongest one was isolated. The hemolysin produced by this
bacterium was extracted using Zymography and the effect of lysing it on blood agar
medium was studied. Finally, SDS-PAGE method was used to measure the molecular
weight of hemolysin. A new method was applied for purification and analysis of
properties of the produced hemolysin.
Results: Among the 8 studied strains, M3, with the access number of
KC577596.1, was the best and strongest strain degrading blood on blood agar medium.
The hemolysin produced by this strain was extracted and its lysis properties were
studied. SDS-PAGE method showed that this strain of bacillus is able to produce two
types of hemolysin with molecular weights of 13 and 23 kDa.
Conclusions: According to the results, the studied strain, which was firstly isolated at
Microbiology laboratories of University of Isfahan, contains a strong type of hemolysin with a
high lysis power. Given the high power of lysis of this hemolysin and as M3 strain of bacillus is
non-pathogenic, various applications of this protein can be used in industrial and medical
sectors.
Key Words: Bacillus, Hemolysin, Zymography

Copyright © 2015 Iranian Journal of Medical Microbiology. All rights reserved.

How to cite this article:

Sasani N, Mohabatkar H. Identification and Purification of a hemolysin from Bacillus group by
Zymography method. Iran J Med Microbiol. 2015; 9 (2) :63-68

مجله میکروب شناسی پزشکی ایران

Majallah-i mīkrub/shināsī-i pizishkī-i Īrān.

مقاله

مجله میکروبشناسی پزشکی ایران
سال  – 1شماره  – 0تابستان 9310

پژوهشی

Journal homepage: www.ijmm.ir

شناسایی و خالصسازی همولیزین گروهی از باسیلوسها به روش زایموگرافی
2

نیلوفر ساسانی ،1حسن محبت کار ،1گیتی امتیازی
 .1گروه زیست فناوری ،دانشکده علوم و فناوری¬های نوین ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 .2گروه میکروبیولوژی ،دانشکده علوم ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.

اطالعات مقاله
تاریخچه مقاله

چکیده
زمینه و اهداف :همولیزین یک پروتئین خارج سلولی است که توسط بسیاري از باکتري هاي بیماريزا

دریافت9313/26/02:

و غیر بیماري زا ترشح می شود .سطح فعالیت همولیزین غشاي پالسمایی گلبول هاي قرمز خون می باشد.

پذیرش9313/92/20:

در این مطالعه استخراج همولیزین از سویه هاي باسیلوس تولید کننده آن ،تعیین وزن مولکولی و بررسی

انتشار آنالین9310/23/02:

خصوصیات عملکردي این آنزیم مورد بررسی قرار گرفته شده است.

موضوع:
بیوتکنولوژی میکروبی

مواد و روش کار:

باسیلوسهاي تولیدکنندهي همولیزین شناسایی شدند ،سپس قویترین سویه تولید

کننده جداسازي گردید و همولیزین تولیدي توسط این باکتري استخراج شد .با استفاده از روش زایموگرافی
اثر لیز این سم بر محیط بالد آگار مشخص شد .در نهایت با استفاده از روش  SDS-PAGEوزن مولکولی
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یافتهها:

از میان  8سویه مطالعه شده ،سویه  M3با شماره دسترسی  KC577596.1بهترین و قوي-

ترین سویه تجزیه کنندهي خون در محیط آگار خوندار بود .همولیزین تولیدي توسط این باکتري استخراج
شد و خصوصیات لیز کنندگی آن بررسی گردید روش  SDS-PAGEنشان داد این سویه قادر به تولید دو
همولیزین با وزن مولکولی  31و  31کیلو دالتون میباشد.
نتیجهگیری :این سویه اولین بار در آزمایشگاههاي میکروبیولوژي دانشگاه اصفهان جداسازي شده
است .این باکتري داراي همولیزین قوي با قدرت لیز کنندگی باالیی میباشد .با توجه به قدرت باال ي لیز این
همولیزین و عدم بیماريزایی سویه  M3این پروتئین میتواند به اهداف گوناگون در زمینههاي صنعتی و
درمانی مورد استفاده قرار گیرد.
کلمات کلیدی :باسیلوس ،همولیزین ،زایموگرافی
کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفاده علمی از این مقاله براي مجله میکروبشناسی پزشکی ایران محفوظ است.

مقدمه
باسیلوسها باکتریهای میلهای شکل گرم مثبتی هستند
که در هر سلول اندوسپورهای مقاوم به شرایط نامساعد تشکیل
میدهند .شکل ظاهری و اندازه کلنی در باسیلوسها بسیار متغیر
است .اعضای این جنس قادر به ترشح محدوهی وسیعی از آنزیمها
و سموم به محیط پیرامون خود هستند .به طور کلی باسیلوسها
به دو گروه عمده و اصلی تقسیم میشوند که شامل گروه
باسیلوس سرئوس و گروه باسیلوس سوبتلیس میباشند (.)0 ،9
همولیزینها کالس بزرگی از سموم پروتئینی و معموالً فاکتورهای

بیماریزای مهمی به حساب میآیند ،این سموم حفرههایی را در
غشای پالسمایی سلولهای یوکاریوتی ایجاد میکنند که این
حفرات باعث از بین رفتن تعادل یونی غشاء و در نتیجه مرگ
سلولی میشود ( .)0 ،3به این سموم ،سموم آسیبزننده به غشا
یا  MDTنیز گفته میشود ( )5و در میان آنها گروه گستردهای از
سموم ایجاد کنندهی حفره یا  PFTوجود دارند .جالب اینجاست
که توانایی تولید سموم ایجاد کنندهی حفره در طول تکامل در
بین کرمها ،گیاهان ،باکتریها ،قارچها و حتی اخیراً انسانها
36
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نشان داده شده است ( .)7 ،6مهمترین اعضای  PFTنوعی سموم
وابسته به کلسترول است که در غشاء سلولی فقط در حضور
کلسترول قادر به اولیگومریزاسیون میباشد که به آنها
 Cholesterol Depending Toxinگفته میشود .ساختار و
عملکرد مرتبط با CDTها در چهار گونهی باکتریایی از جمله
استرپتوکوک ،لیستریا ،کلستریدیوم و باسیلوس شناخته شده
است ( .)1 ،8در واقع کلسترول به عنوان گیرنده برای این سموم
عمل میکند ،جایگاه اتصال این سم در لیپوزوم و غشای سلولی از
این نظریه حمایت میکند که کلسترول به عنوان یک گیرنده
برای این سموم عمل میکند ( .)92اهدافی که در این تحقیق
دنبال شد شامل بررسی باسیلوسهایی با قویترین همولیزینها با
استفاده از  Hemolysin assayو جداسازی بهترین سویهها،
زایموگرافی آنزیم مورد نظر و در نهایت تعیین وزن مولکولی آن
میباشد .هدف اصلی از این پروژه بهرهبرداری از این آنزیم به
عنوان مادهایی کاربردی در آیندهایی نه چندان دور در صنایع
شوینده برای رفع لکههای خونی بر روی پارچهها و همچنین برای
لیز و از بین بردن لختههای خونی در گرفتگی عروق میباشد با
وجود قدرت تجزیهکنندگی باالی این پروتئین بر روی ترکیبات
خونی و عدم بیماریزایی این نوع همولیزین در انسان ،میتواند به
عنوان مادهایی مفید و کاربردی مورد استفاده قرار گیرد.
مواد و روشها
جداسازی سویهها
در ابتدای این پژوهش 8 ،سویه باسیلوس اسپوردار شامل
باسیلوس پامیلوس  ،ZED17باسیلوس پامیلوس ،SB3002
باسیلوس سوبتلیس و سویههای  M3 ،M19 ،M11 ،M14و S10
از آب دریا جداسازی و مورد آزمایش قرار گرفتهاند .این سویهها
در محیط بالد آگار کشت داده شدند و به مدت  21ساعت در
دمای  60درجه سلسیوس انکوبه گردیدند .پس از این زمان،
پلیتها به منظور توانایی لیز سلولهای خونی و ایجاد هاله
همولیز مورد بررسی قرار گرفتند.
غربالگری همولیزین
روش سنجش همولیزین ) (Hemolysin assayبرای بررسی
میزان قدرت همولیزین در تجزیه گلبولهای قرمز خون به کار
میرود ،و با این روش قویترین همولیزین با درصد لیز باال
شناسایی میشود .طبق این آزمایش سویههای فوق را ،به 23

میکرولیتر از  %17خون شسته شدهی گوسفند اضافه و سپس این
مخلوط در دمای  60درجه سلسیوس برای  21ساعت انکوبه
گردید .بعد از آن  17میکرولیتر از این مخلوط را به 177
میکرولیتر بافر سالین اضافه کرده و در دور  16777 ×gبرای 67
ثانیه سانتریفوژ شد .در نهایت جذب مایع رویی در طول موج
 197نانومتر اندازگیری شد .برای به دست آوردن درصدد تجزیه
گلبولهای قرمز خونی مقدار جذب هر نمونه را بر میزان جذب
کنترل تقسیم کرده ،در اینجا کنترل شامل خون شسته شده به
همراه آب میباشد که قادر به تجزیهی  %177گلبولهای قرمز
خونی است (.)99
استخراج همولیزین به روش زایموگرافی
پس از شناسایی بهترین سویه با قویترین آنزیم تولیدی با
کمک روش سنجش همولیزین ،استخراج پروتئین مورد نظر از
باکتری انجام گرفت .برای این کار ابتدا محیط کشت بالد آگار با
سرم فیزیولوژی شسته و سپس این ترکیب سانتریفوژ شد .مایع
رویی با استفاده از نمک آمونیوم سولفات  %37اشباع گردید ،نمک
به آرامی به مایع رویی اضافه شده تا به حالت اشباع برسد (تا
جایی نمک را اضافه میکنیم که دیگر قابل حل شدن در محیط
نباشد) .پس از  21ساعت ترکیب حاصل را سانتریفوژ کرده تا
نمک از مخلوط پروتئینی جداسازی شود سپس مایع رویی را دور
ریخته و رسوب ته ظرف با سرم فیزیولوژی شست و شو داده شد.
بعد از آن محلول به دست آمده را در درون کیسه دیالیز ریخته تا
پروتئینها جداسازی شوند این کیسه غشائی است نیمه تراوا ،که
یونها به راحتی از میان جداره آن عبور میکنند ،ولی مولکول-
های بزرگی مثل پروتئینها قابلیت عبور از این جداره را نداشته،
درون کیسه باقی میمانند .بعد از  21ساعت مایع رویی زردرنگی
به دست آمد که حاوی پروتئین مورد نظر است برای حصول
اطمینان از حضور همولیزین و جداسازی آن از سایر پروتئینهای
ترشحی باکتری  SDS-PAGEو زایموگرافی انجام شد (.)90
اندازهگیری پروتئین تام به روش برادفورد یک آزمایش مهم برای
سنجش میزان غلظت پروتئین تولیدی میباشد و قبل از انجام
 SDS-PAGEو زایموگرافی میزان غلظت پروتئین مورد استفاده
باید مشخص گردد .در اینجا  277میکرولیتر مایع رویی محیط
که به اندازه کافی رقیق شده است با  877میکرولیتر از محلول
برادفورد ترکیب و کامالً مخلوط شدند و جذب آنها در طول موج
 393نانومتر اندازهگیری شد .برای تهیه نمونه شاهد منفی
31
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( )Blankمقدار  277میکرولیتر آب مقطر با  877میکرولیتر از
محلول برادفورد ترکیب شد ( .)93برای انجام زایموگرافی از
الکتروفورز ژل  %12استفاده شده است .پس از الکتروفورز ،ژل به
دست آمده به مدت  67دقیقه در درون تریتون 2/3 X-100
درصد قرار گرفت تا  SDSموجود در درون ژل شسته شود .سپس
با آب مقطر ژل را به طور کامل شستشو داده تا این دترجنت به
صورت کامل حذف گردد .در ادامه ناحیهی مورد نظر که محل
حضور پروتئین همولیزین است را بر اساس مشاهدهی هالهی لیز
شده در بالد آگار با استفاده کاتر از ژل جدا کرده و در درون بافر
محلول کننده ( 37میلیموالر  137،Tris-HClمیلیموالر سدیم-
کلراید و  7/1میلیموالر  EDTAدر  0/3 pHمیباشد) ریخته و به
مدت  21ساعت در  67درجه سلسیوس انکوبه گردید .بعد از آن
محلول حاوی ژل و بافر سانتریفوژ شد .سپس مایع رویی را
برداشته و برای اطمینان از اینکه پروتئین از ژل SDS-PAGE
جداسازی شده ،و این ماده خاصیت همولیتیک خود را حفظ
کرده است بر روی سوبسترای خود یعنی خون دفیبرینهی
گوسفند ریخته شد و به مدت  21ساعت در  60درجه سلسیوس
انکوبه گردید .حضور ناحیهی لیز شده بیانگر جداسازی پروتئین
مورد نظر از ژل بود .برای تخمین وزن مولکولی همولیزین
جداسازی شده از تکنیک سدیم دودسیل -پلیآکریلآمید %12
ژل الکتروفورز ( )SDS-PAGEاستفاده گردید.
یافتهها
از  8باکتری مورد مطالعه ،همه باکتریها در حضور سوبسترای
خود یعنی خون دفیبرینه گوسفند قادر به تولید همولیزین بودند
و الگوی همولیز را در محیط بالد آگار ایجاد میکردند (شکل .)1
در نتیجه تمامی  8سویه همولیزین را تولید کرده اما برخی
سویهها بیشتر و با توانایی قدرت تجزیه حداکثر این سم پروتئینی
را تولید میکنند .همولیز خون توسط باسیلوسهای مورد مطالعه
نشان میدهد که بیشترین همولیز خون به ترتیب مربوط
 ،M19 ،M3باسیلوس سوبتلیس ،باسیلوس پامیلوس ،ZED17
باسیلوس پامیلوس  M11 ،M14 ،SB3002میباشد .در جدول 1
قطر هیدرولیز باکتریهای مورد مطالعه بیان شده است ،پس از
مشاهده ی قدرت همولیز بر اساس الگوی تجزیه خون در محیط
بالد آگار  1سویه اول از میان  8سویه اصلی جداسازی گردید.
برای شناسایی بهترین سویه از بین  1سویهی فوق با استفاده از
آزمایش سنجش همولیزین ،میزان همولیزین تولیدی توسط این
باکتریها بررسی شد و قویترین همولیزین توسط بهترین سویه

که قادر به لیز میزان بیشتری از گلبولهای قرمز خون بود
جداسازی گردید .طبق نتایج بهدست آمده در جدول  2همولیزین
سویه  M3که در آزمایشگاههای میکروبیولوژی دانشگاه اصفهان
شناسایی و جداسازی شده باالترین درصد تجزیه گلبولهای قرمز
خونی را در بین سایر سویههای مورد مطالعه داراست .برای
استخراج همولیزین از روش زایموگرافی استفاده شد .در این
بخش چندین هالهی شفاف بر روی بالد آگار ظاهر گردید ،که
این نو احی نشانگرحضور پروتئین مورد نظر بود .برای استخراج از
ژل از این نواحی استفاده شد .نواحی حاوی آنزیم که با استفاده از
زایموگرافی به دست آمده در شکل  2نشان داده شده است .پس
از مشاهدهی هالهی قوی همولیز در اطراف باندهای ژل
زایموگرافی ،نواحی حاوی آنزیم را که در شکل مشخص شده ،از
باقی ماندهی ژل جداسازی کرده و همولیزین تولیدی از بخشی از
ژل استخراج گردید .پس از استخراج برای اطمینان از به دست
آوردن پروتئین همولیزین مورد نظر ،این آنزیم استخراج شده را
بر روی بالدآگار ریخته و با مشاهدهی تجزیه خون و هالهی لیز
شدگی در اطراف محل ریختن محلول پروتئین از استخراج %177
این پروتئین اطمینان حاصل شد .براساس اندازهگیری غلظت
پروتئین به دست آمده به روش برادفورد ،میزان همولیزین
استخراجی  22 µg/mlبوده است .پس از استخراج همولیزین از
ژل زایموگرافی و سنجش فعالیت تجزیهکنندگی آن بر روی بالد
آگار نوبت به تعیین وزن مولکولی پروتئین مورد نظر رسید .برای
تعیین وزن مولکولی از ژل  %12 ،SDS-PSGEاستفاده گردید،
باندهای پروتئینی به صورت نوارهای آبی رنگ بر روی ژل ظاهر
شد ،وزن مولکولی دو باند اصلی به ترتیب  16کیلو دالتون و 26
کیلو دالتون طبق شکل  6میباشد.
جدول  :1نتایج همولیز باسیلوسهای موردمطالعه و اندازهگیری قطر هاله
قطر هاله
()mm
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همولیز

باکتری

0

+

3

+

M14
سویهباسلیوسپامیلوسZED17

3

+

سویه باسیلوس سوبتلیس

0

+

M3

-

-

S10

3

+

0

+

M19
باسیلوس پامیلوس SB3002

9

+

M11
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جدول  :2میزان همولیزین تولیدی در باسیلوسهای مورد مطالعه در طول موج  197نانومتر
ترکیب مورد نظر برای سنجش در طول موج 012
نانومتر

میزان

جذببه

درصدتجزیه هموگلوبین

نانومتر

سویه M3

7/213

%30

سویهباسلیوسپامیلوسZED17

7/181

%19

سویهباسیلوس سوبتلیس

7/116

%68

سویه M19

7/179

%29

کنترل (خون شسته شده  +آب)

7/603

%177

شکل  :1کشت باسیلوس های مورد مطالعه در محیط بالد آگار به صورت سوزنی برای اندازگیری قطر هالهی لیز در اطراف محل رشد باکتری و بررسی قدرت
همولیز خون در آنها

شکل  :2قرار دادن قطعات ژل حاصل زایموگرافی در محیط بالد آگار
به عنوان سوبسترای آنزیم همولیزین و مشاهده هاله¬ی لیزکنندگی قوی در
اطراف باند های به دست آمده.

بحث
بسیاری از اعضای خانوادهی باسیلوس قادر به تولید
همولیزین هستند .شباهتهای بسیاری بین همولیزینهای تولید
شده توسط خانوادهی باسیلوس وجود دارد از این رو نمیتوان از
همولیزین به عنوان معیاری برای شناسایی باکتری مورد نظر در

شکل  :6ژل  SDS-PAGEبرای تعیین وزن مولکولی پروتئین مورد
نظر پس از استخراج .دو باند اصلی مربوط به همولیزین و بقیه باندها ایزوآنزیم
های مرتبط با همولیزین هستند .الف) مربوط به باند انتهایی ژل  16کیلو
دالتون و ب) مربوط به باند میانی ژل 26کیلودالتون

برخی از مطالعات نشان داده است که میزان پتاسیم و
روبیدیوم آزاد شده از گلبولهای قرمز آغشته به سم میتواند به
عنوان یک عامل برای بررسی میزان تجزیه گلبولهای قرمز خون
استفاده شود ( .)96یک روش حساس دیگر برای اندازهگیری

این خانواده استفاده کرد ( .)90شناخته شدهترین همولیزینها در

میزان تجزیهی گلبولهای قرمز خون تعیین میزان  ATPرها
شده از اریتروسیتها با روش بیولومینسانس میباشد که توسط
 Fehrenbachدر سال  1987توضیح داده شد و از این روش برای
بررسی کینتیک گلبولهای قرمز خون تجزیه شده به وسیلهی

شناسایی و خالصسازی گردید (.)95

همولیزینهای تولیدی توسط باکتریها استفاده میشود (.)97

خانوادهی باسیلوسها مربوط به باسیلوس سرئوس میباشد ،که
شامل انواع مختلف از همولیزینها میباشد .از جمله سرولیزین O
یا همان همولیزین یک ،که در سال  1930توسط Gradinski
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مطالعات زیادی بر روی انواع همولیزینها و روشهای استخراجی
آنها در طول دورههای مختلف توسط محققین انجام گرفته
است Berk .در سال  1932موفق به استخراج همولیزین
سودموناس آئروژینوزا گردید Jenkins ،و همکارانش در سال
 1931همولیزین لیستریا مونوسیتوژنز را استخراج کردند (،)98
 Haqueو همکارانش در سال  1991موفق به استخراج همولیزین
کلستریدیوم بوتولینوم شدند ( Miyoshi ،)90و همکارانش در

سال  1990موفق به جداسازی همولیزین از ویبریو میمیکوس
شدند ( ،)91در سال  Kothary 2772و همکارانش موفق به
استخراج همولیزین ویبریو فلوویالیس شدند ( Lim ،)02و
همکارانش در سال  2773همولیزین بورخودلیا سودومالئی را
استخراج کردند ( ،)09در سال  Zhong 2773و همکارانش
همولیزین ویبریو هاروای را استخراج کردند ( Jia ،)00و
همکارانش در سال  2717همولیزین ویبریو آلژینولیتیکوس را
استخراج کردند ( )03و در سال  Ong 2716و همکارانش موفق
به استخراج همولیزین از سالمونال انتریکا شدند .در این پژوهش
ما بر روی همولیزین سویهای جدید از خانوادهی باسیلوسها که
یک سویه ای بومی میباشد و با عدد دسترسی  KC577596.1در
 NCBIثبت شده است تمرکز کردهایم .همولیزین تولیدی توسط
سویهی  M3قادر به تجزیه کامل گلبولهای قرمز در محیط بالد
آگار بوده و الگوی همولیز این سویه از نوع همولیز βمیباشد.
طبق نتایج به دست آمده ،در این تحقیق دو نوع همولیزین از
باندهای زایموگرافی سویه  M3استخراج شده است که دارای وزن
مولکولی  26و  16کیلو دالتون میباشند .وزن مولکولی بسیاری از
همولیزینهای تولیدی توسط سایر باسیلوسها از جمله باسیلوس
سرئوس که شامل چهار نوع همولیزین میباشد به ترتیب زیر
است ،سرولیزین دارای وزن مولکولی  32کیلو دالتون همولیزین
دو دارای وزن مولکولی  12کیلو دالتون ،همولیزین  6دارای وزن
مولکولی  21کیلو دالتون و سیتوتوکسین  Kدارای وزن مولکولی

 23کیلو دالتون است و وزن مولکولی تورنجیولیزین  32 Oکیلو
دالتون میباشد ( .)05این اندازهها نشان میدهد همولیزین
استخراج شده وزن مولکولی تقریباً نزدیکی به سایر اعضای
خانوادهاش دارد .تاکنون روشهای بسیاری برای استخراج
همولیزین باکتریهای مختلف به کار رفته است ،ما در این
تحقیق روش متفاوت و جدیدی را برای جداسازی این پروتئین با
استفاده از زایموگرافی به کار بردهایم .استفاده از این روش ،کم
هزینه و آسان بوده و میتواند جایگزین روشهای استخراج قبلی
مانند استخراج با استفاده از انواع ستون کروماتیوگرافی گردد .از
زایموگرافی در بسیاری از پژوهشها از گذشته تا به امروز برای
بررسی فعالیت آنزیم و سوبسترای آن از جمله کازئین ،کالژناز،
پروتئاز و  ...بخصوص همولیزین استفاده شده است ،اما تکنیک
استخراج پروتئین همولیزین از ژل زایموگرافی تاکنون گزارش
نشده است .ما برای اولین بار در این تحقیق توانستیم همولیزین
نوعی باسیلوس را با استفاده از این تکنیک استخراج و خالص-
سازی کنیم .همولیزین استخراج شده در این پژوهش میتواند
بهینهسازی گردد و به منظور تولید انبوه برای استفاده درصنعت
مورد بهره برداری قرار گیرد.
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