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Interleukin 15 (IL-15) is a cytokine that, due to its physiological activity, can play a role in anti-
cancer therapies. It shows positive effect on Natural Killer cells differentiation, proliferation, 
activation, and surveillance and also on surveillance of memory CD8+ T cells. However, the 
expression and purification yield of recombinant IL-15 is low. So, it worth improving the 
production conditions of this useful protein. Therefore in the present study, cloning and 
expression of human IL-15 are reported in E. coli, strain Rosetta (DE3) which is different 
from previous bacterial hosts BL21 strain. This strain (Rosetta DE3) has the potential to use 
codons rarely used by bacteria and consequently, the expressed protein can be more similar 
to the human protein. First, the human IL-15 coding sequence was synthetized, and then the 
sequence was cloned into pET28a plasmid. Confirming the accuracy of the final construct was 
done by colony PCR, restriction analysis (which was done using BamHI and XhoI restriction 
enzymes and the expected 391bp band was observed) and sequencing. Then, the recombinant 
construct was transformed into competent E. coli Rosetta (DE3) bacteria. Expression was 
done in OD600 of 0.6 in the presence of 1mM Isopropyl ß-D-1-thiogalactopyranoside (IPTG). 
Protein characterization was done by SDS-PAGE and then by western blotting using a specific 
commercial anti-IL-15 antibody. The 15kDa band on the gel and blot, showed the presence of 
IL-15. Densitometry by Fiji software determined 37% production yield. It is expected a suitable 
function from this produced recombinant cytokine due to expression in E. coli Rosetta (DE3) 
in future studies.

A B S T R A C TA R T I C L E    I N F O

Article Type
Original Research

Authors
Bahrololoumi Shapour Abadi M.1 

Pharm D,
Arashkia A.1 PhD,
Mohajel N.1 PhD,
Roohvand F.1 PhD,
Azadmanesh K.*1 PhD

  Keywords  Interleukin-15; Cloning and Expression; Escherichia coli Rosetta (DE3) Strain 

*Correspondence
Address: Pasteur Institute of Iran 
(IPI), No.69, Pasteur Avenue, Teh-
ran, Iran
Phone: +98 (21) 64112251
Fax: +98 (21) 64112251
azadmanesh@pasteur.ac.ir

1Molecular Virology Department, 
Pasteur Institute of Iran, Tehran, 
Iran

Article History
Received: July 2, 2019
Accepted: May 22, 2020
ePublished: June 22, 2020

How to cite this article
Bahrololoumi Shapour Abadi M, 
Arashkia A, Mohajel N, Roohvand F, 
Azadmanesh K. Cloning and Expr-
ess-ion of IL-15 Gene in E. coli, Rose-
tta (DE3) Strain. Pathobiology Rese-
arch. 2020;23(1):27-32.

https://science.sciencemag.org/content/264/5161/965
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2191697/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1074761302004296
https://www.embopress.org/doi/abs/10.1002/j.1460-2075.1994.tb06576.x
https://cancerimmunolres.aacrjournals.org/content/3/3/219.short
https://ashpublications.org/blood/article/97/1/14/52957/Interleukin-15-biology-and-relevance-to-human
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165614711001738
https://clincancerres.aacrjournals.org/content/16/24/6019.short
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19383782/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168170216306335
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X10000125
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3938108/
https://www.jbc.org/content/291/46/23869.short
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S104659280900117X
https://academic.oup.com/peds/article/24/3/283/1580555
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1046592818301128
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022175915300673
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1046592809002150
https://link.springer.com/article/10.1007/s00253-007-0887-y
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16301627/
https://books.google.com/books?id=xO1UwAEACAAJ&printsec=frontcover&dq=editions:ISBN0879695773
https://www.nature.com/articles/nmeth.2019/
https://aiche.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/btpr.746
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68019409


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ همکارانو  یشاپورآباد یبحرالعلوم نایم ۲۸

 ۱۳۹۸ زمستان، ۱، شماره ۲۳دوره        شناسی زیستیهای آسیبپژوهش

 coli	E.در باکتری  ١٥اینترلوکینکلونینگ و بیان ژن 
(DE3)	Rosettaسویه 

D	Pharm یشاپورآباد یبحرالعلوم نایم

  ، تهران، ایرانانستیتوپاستور ایران، شناسی مولکولیبخش ویروس
PhD	 ایکآرش آرش

  ، تهران، ایرانانستیتوپاستور ایران، شناسی مولکولیویروس بخش
PhD محجل رینص

  ، تهران، ایرانانستیتوپاستور ایران، شناسی مولکولیبخش ویروس
PhD روحوند نیفرز

  ، تهران، ایرانانستیتوپاستور ایران، شناسی مولکولیبخش ویروس

PhD *آزادمنش هانیک

  ، تهران، ایرانانستیتوپاستور ایران، شناسی مولکولیبخش ویروس

  چکيده
های فعالیتبه واسطه ، سایتوکاینی است که (IL‐15) ۱۵اینترلوکین

باعث  IL‐15های ضدسرطان نقش ایفا کند. تواند در درمانفیزیولوژیکی آن می
 یو بقاشود میهای کشنده طبیعی شدن و بقای سلولتمایز، تکثیر، فعال

که راندمان تولید و  بخشد. از آنجاییای را بهبود میخاطره Tهای لنفوسیت
های اخیر، رغم پیشرفتپایین است، علی تخلیص این سایتوکاین عمدتاً 

، حاضر در مطالعه بنابراین. استکردن شرایط تولید، ارزشمند همچنان بهینه
های قبلی سویه باانسانی در باکتری متفاوت  IL‐15اقدام به کلون و بیان ژن 

	Rosetta، از سویه BL21سویه رایج  coli	E.و به جای بیان در باکتری  شد

(DE3)  که در باکتری  نادریهای کدونبا استفاده از که قادر است شد استفاده
های های یوکاریوتی را بهتر از سویهد، بیان ژننگیر کمتر مورد استفاده قرار می

شباهت بیشتری به پروتئین شده طوری که پروتئین بیان، بهدیگر انجام دهد
نظر در وکتور بیانی  ، توالی موردIL‐15. پس از سنتز ژن انسانی داشته باشد

، هضم آنزیمی با PCRکلنیو پس از تایید با شد کلون  pET28aباکتریال 
تعیین بازی روی ژل آگارز و  ۳۹۱و مشاهده باند  XhoIو  BamHIهای آنزیم
بیان در  ی. القاشدترانسفورم  (DE)	Rosetta سویه coli	E.، در باکتری توالی

 -ید -بتا -لیزوپروپیاموالر میلی۱ و در حضور 600ODدر  ۶/۰ جذب نوری
روی ژل  یکیلودالتون۱۵. مشاهده باند شدانجام  (IPTG) دیرانوزیوگاالکتوپیت

SDS‐PAGE بادی اختصاصی تجاری بالت به کمک آنتیوسترن انجام و سپس
یند بیان داشت. راندمان بیان به کمک آاز درستی فر ، نشان IL‐15علیه 

تخمین زده شد. با توجه به اینکه بیان  %۳۷حدود  Fijiافزار با نرم دانسیتومتری
	.Eدر سویه باکتریایی  IL‐15ژن انسانی  coli	Rosetta	 (DE3)  شده انجام

	.مطالعات بعدی، عملکرد مناسبی از خود نشان دهد رود که در، انتظار میاست
	(DE3)	Rosetta هیسو یاکلیشیاشر ان،یب و کلون ،۱۵- نینترلوکیاها: کلیدواژه
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مقدمه
ها نقش مهمی در تنظیم پاسخ سیستم ایمنی ذاتی و سایتوکاین

، سایتوکاینی از (IL‐15) ۱۵کنند. اینترلوکیناکتسابی بازی می
	alpha‐helix) آلفا چیمارپ یدارا یهانیتوکایسا دسته خانواده

bundle	cytokine)  2است که شامل‐IL 15. [1]شودنیز می‐IL 
و  (cells	NK)های کشنده طبیعی کردن سلولقادر است با فعال

، پاسخ سیستم ایمنی را بهبود تیکهای دندریطور سلولهمین

نیز  CD8+ای خاطره Tهای سلول یاین در بقا و عالوه بر دبخش
به رسپتور سه  ۱۵اینترلوکین .[3	,2]نقش اساسی و محوری ایفا کند

یابد که یاتصال م Tو  NKهای ای بر روی سلولقسمتی ویژه
ه شامل س IL‐2و  IL‐15دارد. رسپتور  IL‐2اشتراکاتی با رسپتور 

مشترک و زیرواحد  γو  βاست که دو زیرواحد  γو  α، β قسمت
α  2 هایاینترلوکیناختصاصی هر یک از‐IL  15یا‐IL [4]است .
رسید که عملکرد علت وجود تشابه در رسپتورها، ابتدا به نظر میبه

یکسان باشد. درواقع تا حدودی نیز  IL‐2و  IL‐15بیولوژیکی 
به نحوی که هر دو سایتوکاین باعث تکثیر  ،طور استهمین
 (CTL) سیتوتوکسیک Tلنفوسیت  و تولیدشوند می Tهای سلول

شوند. اما در می NKهای سلول یو موجب بقاکنند میرا القا 
از  ،مواردی نیز عملکرد این دو سایتوکاین با هم متفاوت است

 (Treg) کنندهتنظیم T هایباعث بقای سلول IL‐2جمله اینکه 
 ،کننده باشدهای خودایمن کمکشود تا در جلوگیری از بیماریمی
 Tهای سلول یدر بقا IL‐15طور که اشاره شد که همان حالی در

صورت بهها کند تا مبارزه با پاتوژننقش ایفا می CD8+ای خاطره
در تمایز، تکثیر،  IL‐15 چنینهم .[5]صورت گیرد یموثرتر 
 .[6]کندای ایفا مینیز نقش ویژه NKهای شدن و بقای سلولفعال

آن است که براساس مطالعات  IL‐2و  IL‐15های دیگر از تفاوت
های خونی، برخالف از مویرگ IL‐15شناسی، عبور و نشت سم
2‐ILبنابراین با توجه به عملکردهای مذکور . [7]، بسیار اندک است

ایتوکاین بتواند در مبارزه با رسد این س، به نظر میIL‐15برای 
	.[7]ای ایفا کندسرطان نقش ویژه

‐ILکلینیکال بر روی موش، مصرف مستقیم در چندین مطالعه پره

	,8]آثار ضدتوموری نشان داده است 15 در عالوه بر این  .[9
در فاز یک کارآزمایی بالینی در  IL‐15های متاستاتیک سرطان

سینومای کلیه مورد بررسی قرار مالنومای متاستاتیک بدخیم و کار 
و آثار ضدسرطانی آن مطالعه شده  )NCT01021059(گرفته 
تنهایی یا در ترکیب با به IL‐15. همچنین آثار درمانی است
اکنون در چندین مطالعه کارآزمایی بالینی های دیگر، همدرمان

عنوان ادجوانت به IL‐15از  .[7]در حال بررسی است دیگر نیز
های ضدسرطان نیز استفاده شده است. از جمله در ویروس واکسن

که در موش توانسته است جلوی رشد  IL‐15کننده نیوکاسل بیان
علیه  IL‐15واکسن کدکننده  DNAهمچنین  .[10]مالنوما را بگیرد

را در موش افزایش  Tهای بروسلوز توانسته است فعالیت سلول
های کمپلکسروی  ،IL‐15 آخرین مطالعات در حیطه .[11]دهد
اتصال  در IL‐15متمرکز شده است که دهنده به شکل ترنس ارایه

های هدف عرضه رسپتور خود سنتز و به سلول αبه زیرواحد 
و در این حالت از فارماکوکینتیک و اثربخشی بهتری شود می

یکی از این  .[12]نسبت به اینترلوکین آزاد برخوردار است
 ساخته شده است لتور بیوساینسآها که توسط شرکت کمپلکس

(Alt‐803,	 IL‐15	Superagonist)کارآزمایی  ۲اکنون فاز ، هم
را پشت سر  (NCT02138734)بالینی برای سرطان مثانه 

	.[13]گذاردمی
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کلی راندمان تولید این سایتوکاین به شکل نوترکیب چندان  طوربه
عالوه بر سطوح بودن حاللیت آن نیز و متاسفانه، پایین باال نیست

را به  vitro	inها تولید این سایتوکاین در پایین بیان، تا مدت
انسانی نوترکیب تاکنون  IL‐15با این حال  .[15	,14]تاخیر انداخت

در چندین سیستم بیانی از جمله در باکتری و سیستم یوکاریوتی 
بخش نبوده ولی راندمان چندان رضایت ،[17	,16	,14]بیان شده است

 کردن شرایط تولید این سایتوکاین که اخیراً از این رو بهینه است.
مصارف تحقیقاتی باالیی پیدا کرده و همچنین آثار درمانی آن 

  د.شدت در حال بررسی است، ارزش خاص خود را دار به
را در  Rosettaبه نام  coli	E.ای از باکتری سویهنوواژن  شرکت

است  BL21اختیار پژوهشگران قرار داده است که مشتقی از سویه 
های مربوط tRNAهایی در آن صورت گرفته که قادر است و جهش
	,18]کندرا بیان  های نادر در باکتریبه کدون که  از آنجایی. [19

های نادر انسانی، جزء کدون IL‐15های ژن کدون %۲۰حدود 
بار این سویه بیانی برای تولید ای اولیندر این مطالعه بر  ،[20]است

IL‐15  ای از این سایتوکاین تا بیان بهینهشد انسانی انتخاب
مربوط به استفاده از  مطالعهنوآوری این بنابراین . حاصل شود

	.Eاز  ایهسوی coli  یعنیRosetta	 (DE3)  برای بیان این
در بیان مبنای فرضیات امکان بازدهی بهتری  که بر سایتوکین بود

این پروتئین داشته و تاکنون برای بیان این سایتوکین مورد 
  استفاده قرار نگرفته باشد.

  

  هامواد و روش
	.Eباکتری  coli سویه DH5‐alpha  برای تکثیر پالسمیدها

برای  (نوواژن؛ ایران) pET28aاستفاده شد. پالسمید بیانی 
عنوان نظر مورد استفاده قرار گرفت. به کردن توالی موردکلون

	Rosettaسویه  coli	E.میزبان بیانی، باکتری  (DE3)  نوواژن؛)
هایی را که حاوی مورد استفاده قرار گرفت که بیان پروتئین ایران)
	.Eندرت در هایی هستند که بهکدون coli  مورد استفاده قرار
علت حضور به .[19]دهدهای نادر) را بهبود می(کدون گیرندمی

	Rosetta، سویه IL‐15هایی در توالی چنین کدون (DE3) 
در این مطالعه برگزیده  IL‐15کننده عنوان سویه باکتری بیانبه

  .[20]شده است
ابتدا ژن  ،درون وکتور باکتریایی ۱۵اینترلوکین کردن ژنکلونبرای 
IL‐15 (Accession	 No.	 NP_000576.1)  با افزودن
	‐BamHI‐NheI‐SmaI)های برش مناسب جایگاه hIL‐15‐	

SmaI‐	 NheI‐HindIII) توسط شرکت  آن به دو انتهای
سنتز شد. سپس قطعه  pUC57و درون پالسمید  بیوماتیک

برش  HindIIIو  BamHIهای محدودکننده حاوی ژن با آنزیم
ها، با همان آنزیم pET28aداده شد. پس از برش وکتور بیانی 

 T4 گازیلبه کمک آنزیم  نظر ژن مورد، استانداردطبق پروتکل 
  .[21]شددرون وکتور کلون 

ای پلیمراز با برنامه دمایی واکنش زنجیره تایید کلونینگ، منظوربه
°C۹۵  صورت سیکل به ۳۰دقیقه،  ۵به مدت°C۹۵  ۳۰به مدت 

به مدت یک دقیقه و در  C۷۲°ثانیه و  ۳۰به مدت  C۵۵°ثانیه، 
 پروموتور با پرایمرهای یونیورسالدقیقه  ۷دت به م C۷۲°نهایت 
T7  وT7  های آنالیز هضم آنزیمی با آنزیمهمچنین و ترمیناتور

 ساعت و در دمای ۱به مدت  XhoIو  BamHIمحدودکننده 
°C۳۷  به کمک  %۱انجام شد و باندهای مورد نظر روی ژل آگارز

  .[21]الکتروفورز، طبق پروتکل استاندارد انجام و مشاهده شدند
	.Eشده، درون باکتری کامپتنت پالسمید نوترکیب ساخته coli 

	Rosettaسویه  (DE3)  سپس باکتری شدترانسفورم .
براث (مرک؛ لوریا  لیتر محیط کشتمیلی۸۰۰شده درون ترانسفورم

بیوتیک آنتی لیترمیکروگرم بر میلی۵۰ در حضور آلمان)
مفنیکل رشد داده شد. اکلر  لیترمیکروگرم بر میلی۲۵ کانامایسین و

 600ODدر  زمانی که رشد باکتریایی به حدی رسید که جذب نوری
 دیرانوزیوگاالکتوپیت -ید -بتا -لیزوپروپیا رسید، القا به کمک ۶/۰به 

)IPTG دمایموالر در میلی۱؛ مرک، آلمان) در غلظت °C۳۷  و
. پس از سه ساعت، رسوب شددرون انکوباتور شیکردار انجام 

دقیقه  ۱۵و به مدت  g۴۰۰۰با سرعت فیوژ یباکتری به کمک سانتر
 سالینشو با بافر فسفاتوجدا شد و پس از شست C۴°در دمای 
(PBS) فریزرفیوژ، در یبا همان شرایط قبلی سانتر °C۷۰-  نگهداری

  شد.
   متن بازافزار بیان پروتئین از تحلیل تصویر به کمک نرمبرای 
Fiji آوردن تصویر ژل دستطور خالصه، پس از بهبهره گرفته شد. به

به تصویر حاصل مربوطه به کمک یک دوربین تجاری، تصویر 
برای کاهش نسبت نویز به پیک از آن زمینه بیتی تبدیل و پیش۳۲
کاسته شد. در مرحله بعدی نسبت سطح زیر نمودار مربوط به  آن

گیری ها اندازهباند پروتئین مورد نظر به سطح زیر نمودار کل پیک
  شد که متناسب با نسبت بیان پروتئین به پروتئین کل 

  .[22]است
ین ه اانجام شد. ب SDS‐PAGEشده، ابتدا تایید پروتئین بیان برای
محیط حاوی باکتری قبل و بعد از القا،  میلی لیتر از۱که  صورت

آمیزی ژل با رنگ ران و پس از رنگ %۵/۱۲مید آاکریلروی ژل پلی
. سپس برای تایید شدنظر مشاهده  بلو، باند موردبرلیانتکوماسی

، SDS‐PAGEبالت انجام شد. بدین منظور، پس از نهایی، وسترن
 ، آلمان)Roche ؛PVDFفلوراید (وینیلیدنپلی باندها روی کاغذ

بادی اولیه ابتدا با آنتی ،[21]منتقل و سپس طبق پروتکل استاندارد
Anti‐IL‐15	(R&D)  ساعت و سپس با  ۲به مدت  ۱:۱۰۰۰به رقت

 یانسان یبادیآنت هیعل HRP میآنز به متصل بادی ثانویهآنتی
 (conjugate	HRP	anti‐human	mouse) موش در دشدهیتول

. پس از ندآمیزی شدمدت یک ساعت رنگبه  ۱:۲۰۰۰به رقت 
، آشکارسازی ۲۰تویین %۱/۰حاوی  PBSشوهای الزم با وشست

؛ سیگما آلدریچ، DAB( نیدینوبنزیآمید۳'، ۳باندها به کمک 
درون  DABگرم میلی۷انجام شد. بدین صورت که  ایاالت متحده)

میکرولیتر ۱۴حل و سپس در حضور  PBSمیلی لیتر ۱۰
روی غشا ریخته شد. پس از حدود یک دقیقه  ، برپراکسیدهیدروژن

  .[21]انکوباسیون در تاریکی، باند موردنظر مشاهده شد
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   ۱۳۹۸ زمستان، ۱، شماره ۲۳دوره                                                                                                                                                                            شناسی زیستیهای آسیبپژوهش

  هایافته
کردن آن بیوماتیک و کلونتوسط شرکت  IL‐15پس از سنتز ژن 

های به کمک آنزیم pET28aدرون وکتور بیانی باکتریال 
BamHI  وHindIII ، تایید کلونینگ، از کلنی برایPCR  و سپس

 های. آنالیز هضم به کمک آنزیمشدآنالیز هضم آنزیمی استفاده 
BamHI  وXhoI جفت باز۳۹۱ انجام و باند مورد انتظار با اندازه ،

  ).۱ شکل(شد آگارز مشاهده  %۱پس از الکتروفورز روی ژل 
 coli	E.کردن سازه نهایی درون باکتری کامپتنت پس از ترانسفورم

	Rosettaسویه  (DE3)شده، بیان ، طبق شرایط توضیح داده
 موالرمیلی۱ و در حضور 600ODدر  ۶/۰ پروتئین در جذب نوری

IPTG  لیتر محیط حاوی باکتری در مراحل میلی۱انجام شد. رسوب
بررسی شد و باند  SDS‐PAGEقبل و بعد از القا، به کمک 

درون  IL‐15دهنده بیان کیلودالتون، نشان۱۵شده حدود مشاهده
  ).۲ (شکل تری بودباک

 از شده در نمونه بعدپروتئینی بیانآنالیز دانسیتومتری باندهای 
شده، بیان IL‐15، نشان داد که مقدار Fijiافزار القا به کمک نرم

  .[22]استشده توسط باکتری پروتئین بیانکل  %۳۷حدود 
  

	
تایید منظور آنالیز هضم آنزیمی به :B ؛IL‐15 پالسمید کدکننده :A )۱ شکل

 شودبازی روی ژل آگارز مشاهده میجفت ۳۹۱قطعه ؛ درستی سازه نوترکیب
شده پالسمید هضم: ۳ ؛پالسمید قبل از هضم آنزیمی :۲؛ مارکر : سایز۱ ستون(

  ).XhoIو  BamHI هایبا آنزیم

  

  
که با بیضی مشخص  یکیلودالتون۱۵باند حدود  ؛در باکتری IL‐15بیان  )۲ شکل

 ؛القااز : نمونه بعد ۲ ستون ؛: سایز مارکر۱ستون است ( IL‐15شده، مربوط به 
  )القااز : نمونه قبل ۳ستون 

بالت انجام شد. شده به کمک وسترنتایید نهایی پروتئین بیان
لیتر محیط حاوی باکتری میلی۱بدین منظور پس از اینکه رسوب 

الکتروفورز شد،  SDS‐PAGEدر مراحل قبل و بعد از القا، به کمک 
منتقل و سپس به کمک  PVDFباندها از روی ژل به روی کاغذ 

بادی اولیه و عنوان آنتیبه IL‐15بادی اختصاصی علیه آنتی
بالت انجام شد. ، وسترنHRPبادی ثانویه متصل به نتیآسپس 
قابل مشاهده است، باند حدود  ۳طور که در شکل همان
  است. IL‐51ید حضور وم یکیلودالتون۱۵

  

	
باند حدود ؛ بالتوسترن کمک به شدهانیب نیپروتئ یینها دییتا )۳شکل 
 ؛سایز مارکر :۱ستون است ( IL‐15ید بیان ومشده، مشاهده یکیلودالتون۱۵

  ).القااز نمونه بعد : ۳ ستون ؛القااز نمونه قبل  :۲ ستون

  

  گیریبحث و نتیجه

انسانی پس از سنتز، در وکتور  ۱۵اینترلوکیندر مطالعه حاضر، ژن 
	.Eکلون و سپس با موفقیت در باکتری  pET28aبیانی باکتریال 

coli  سویهRosetta	(DE3)  شدبیان.  
، تولید این IL‐15پایین و حاللیت اندک  دلیل بیان نسبتاً به

های گروه .[14]برانگیز بوده استپروتئین تا حدودی چالش
سازی های اخیر سعی در بهینهتحقیقاتی مختلفی حتی تا سال
اند. از های بیانی متفاوت داشتهتولید این پروتئین در سیستم

انسانی در سیستم بیانی  IL‐15جمله تالش برای تولید 
	,14]و البته باکتری [17]مخمر در ،[16]پستاندار صورت گرفته  [15

 . میزان بیانداست که هر روش مزایا و معایب خاص خود را دار 
IL‐15  ًمیکروگرم ۱۲پایین است (حدود  در سیستم پستاندار عمدتا

هر چند در  .در لیتر در رده سلولی کلیه انسانی یا سلول حشره)
های اخیر، این مقدار تا حدودی افزایش مطالعات مربوط به سال

در سلول  IL‐15یکی از دالیل بیان اندک  .[16]پیدا کرده است
سلول در این نوع ین در پستاندار آن است که بیان این پروتئ

شدت کنترل مراحل رونویسی، ترجمه و بعد از ترجمه به
نیز با موفقیت  پیکیا پاستوریسدر مخمر  IL‐15بیان  .[16]شودمی

گرم بر میلی۷۵ که راندمان تولید حدود صورتیبهاست، انجام شده 
دست آمده و  بوده که سه روز پس از القا با متانول به لیتر

و سپس کروماتوگرافی  Ni/NTAپروتئین حاصل به کمک ستون 
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علت تخلیص شده است. هرچند به %۹۵تعویض یونی تا 
گلیکوزیالسیون بیش از حد در سیستم مخمری، اندکی وزن 

(بسته به میزان گلیکوزیالسیون سه  پروتئین افزایش یافته است
 .[17] ل مشاهده بودند)کیلودالتون پس از بیان قاب۵۵و  ۲۲ ،۱۷باند 

در سلول باکتری با تشکیل اینکلوژن بادی و نیاز به  IL‐15بیان 
ولی  ،[15]سخت همراه است (refolding)تاخوردگی مجدد  مراحل
برای عملکرد آن ضروری  IL‐15دلیل آنکه گلیکوزیالسیون به

ای است گزینه IL‐15نیست، هنوز سیستم باکتریایی برای تولید 
را  IL‐15. در مطالعاتی که [23	,15	,14]ند مورد توجه باشدتواکه می

	.Eدر باکتری  coli اند، اغلب از سویه بیان کردهBL21	 (DE3) 
	,14]شده استاستفاده  هرچند در یک مطالعه نیز از سویه  .[23

 (folding)تاخوردگی استفاده شده است که امکان اوریگامی 
در مطالعه  .[15]کندفراهم میشده بهتری را برای پروتئین بیان

سویه  coli	E.در سلول IL‐15بار اقدام به بیان حاضر، برای اولین
Rosetta	 (DE3)  سازی تولید که قادر است ضمن بهینهشد

مربوط به  tRNAهای کردن مولکولپروتئین مورد نظر، با فراهم
ای که در باکتری کمتر مورد استفاده قرار های اسیدآمینهکدون
های یوکاریوتی را بهتر از های نادر)، بیان ژن(کدون دنگیر می
	.[19]های دیگر انجام دهدسویه

شده در الیزیت سلولی باکتری به های بیانآنالیز باندهای پروتئین
های پروتئین %۳۷نیز مشخص کرد که ، Fijiافزار کمک نرم

بوده است که مقدار قابل  IL‐15شده در باکتری مربوط به بیان
. این در حالی است که در مطالعات مشابه راندمان استتوجهی 

مطالعات  هرچند اخیراً  .[14]بوده است %۳تا  ۱تولید حدود 
 ،منتشر شده است IL‐15سازی تولید منظور بهینهتری نیز بهکامل

 برایانسانی را  IL‐15ای دیگر تولید به شکلی که در مطالعه
های سویه coli	E.کلینیک، در سیستم بیانی باکتری  مصرف در

BL21	 (DE3)  وBL21‐AI  از طریق دستکاری ژنتیکی کدون
 سازی کردند. پس از بیان در حضور القاکننده مناسبپایان بهینه
ساعت، دانسیتومتری با  ۳و آرابینوز) و بعد از  IPTG(به ترتیب 

و  5P	ScanJet	Packard	Hewlettافزار آناالیزر استفاده از نرم
Gel	Pro	4.0 یگرم به ازامیلی۱۰۰ انجام شد که تیتر بیان حدود 

  .[23]دست داده هر لیتر محیط کشت را ب
انسانی در سلول میزبان  IL‐15در مجموع، در مطالعه حاضر، بیان 

و  شدبا موفقیت انجام  (DE3)	Rosettaسویه  coli	E.باکتری 
سازی مناسب و ی با خالصرود در مراحل بعدانتظار می
های عملکردی پروتئین تولیدشده، تولید انبوه این ارزیابی

ویژه در سرطان نشان داده شده هسایتوکاین که مصارف درمانی آن ب
	.شودپذیر است، امکان

پایین و حاللیت اندک  ، بیان نسبتاً IL‐15چالش عمده در تولید 
آن است که تخلیص پروتئین را تا حدود زیادی با سختی همراه 

های اخیر های تحقیقاتی مختلفی حتی تا سالگروه .[14]کندمی
های سازی تولید و تخلیص این پروتئین در سیستمسعی در بهینه

برانگیز در این مطالعه، چالش مرحلهاند. بیانی متفاوت داشته

(به  Ni/NTAسادگی بر روی ستون لیص بود که بهمرحله تخ
های به روش بنابراینروش کروماتوگرافی تمایلی) مقدور نشد. 

یا  ونیلتراسیف ژلکروماتوگرافی تر تخلیص همچون کامل
. استنیاز  Ni/NTAپس از عبور از کروماتوگرافی اندازه طردی 

ی مجدد تاخوردگعلت حاللیت پایین، نیاز به مراحل همچنین به
شود در آینده بر روی این موارد بیشتر کار ویژه دارد که پیشنهاد می

  شود.
  

با حمایت مالی انستیتو پاستور ایران مطالعه حاضر  ی:تشكر و قدردان
  .آیدبه عمل می یبدين وسيله مراتب تشكر و قدردان که استشده  انجام
  موردی توسط نویسندگان ذکر نشد.اخالقی:  تاییدیه

 وجود یمنافع تعارض گونهچیه دارندیم اعالم سندگانینوتعارض منافع: 
  .ندارد

(نویسنده اول)، نگارنده  یشاپورآباد یبحرالعلوم نایم سهم نویسندگان:
 ایکآرش آرش )؛%٣٠شناس/پژوهشگر اصلی/نگارنده بحث (مقدمه/روش

(نویسنده سوم)،  محجل رینص )؛%١٠(نویسنده دوم)، تحلیلگر آماری (
)، نگارنده چهارم(نویسنده  روحوند نیفرز )؛%١٠تحلیلگر آماری (

(نویسنده  آزادمنش هانیک )؛%٢٠شناس/نگارنده بحث (مقدمه/روش
  )%٣٠)، پژوهشگر اصلی (پنجم

انستیتو پاستور مطالعه حاضر توسط  های مربوط بههزینهمنابع مالی: 
	.استتامین شده ایران 

  
	منابع

1‐	 Grabstein	 KH,	 Eisenman	 J,	 Shanebeck	 K,	 Rauch	 C,	
Srinivasan	 S,	 Fung	 V,	 et	 al.	 Cloning	 of	 a	 T	 cell	 growth	
factor	 that	 interacts	 with	 the	 beta	 chain	 of	 the	
interleukin‐2	receptor.	Science.	1994;264(5161):965‐8.	
2‐	Carson	WE,	Giri	JG,	Lindemann	MJ,	Linett	ML,	Ahdieh	
M,	Paxton	R,	et	al.	Interleukln	(IL)	15	is	a	novel	cytoklne	
that	activates	human	natural	killer	cells	via	components	
of	the	IL‐2	receptor.	J	Exp	Med.	1994;180(4):1395‐1403.	
3‐	Dubois	S,	Mariner	J,	Waldmann	TA,	Tagaya	Y.	IL‐15Rα	
recycles	and	presents	IL‐15	in	trans	to	neighboring	cells.	
Immunity.	2002;17(5):537‐47.	
4‐	Giri	JG,	Ahdieh	M,	Eisenman	J,	Shanebeck	K,	Grabstein	
K,	 Kumaki	 S,	 et	 al.	 Utilization	 of	 the	 beta	 and	 gamma	
chains	of	 the	 IL‐2	receptor	by	 the	novel	 cytokine	 IL‐15.	
EMBO	J.	1994;13(12):2822‐30.	
5‐	Waldmann	TA.	The	shared	and	contrasting	roles	of	IL2	
and	 IL15	in	 the	 life	and	death	of	normal	 and	neoplastic	
lymphocytes:	 Implications	 for	 cancer	 therapy.	 Cancer	
Immunol	Res.	2015;3(3):219‐27.	
6‐	Fehniger	TA,	Caligiuri	MA.	Interleukin	15:	Biology	and	
relevance	to	human	disease.	Blood.	2001;97(1):14‐32.	
7‐	 Steel	 JC,	 Waldmann	 TA,	 Morris	 JC.	 Interleukin‐15	
biology	 and	 its	 therapeutic	 implications	 in	 cancer.	
Trends	Pharmacol	Sci.	2012;33(1):35‐41.	
8‐	 Yu	 P,	 Steel	 JC,	 Zhang	 M,	 Morris	 JC,	 Waldmann	 TA.	
Simultaneous	 blockade	 of	 multiple	 immune	 system	
inhibitory	 checkpoints	 enhances	 antitumor	 activity	
mediated	by	interleukin‐15	in	a	murine	metastatic	colon	
carcinoma	model.	Clin	Cancer	Res.	2010;16(24):6019‐28.	
9‐	Zhang	M,	Yao	Z,	Dubois	S,	Ju	W,	Müller	JR,	Waldmann	
TA.	Interleukin‐15	combined	with	an	anti‐CD40	antibody	
provides	 enhanced	 therapeutic	 efficacy	 for	 murine	
models	 of	 colon	 cancer.	 Proc	 Natl	 Acad	 Sci.	



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ همکارانو  یشاپورآباد یبحرالعلوم نایم ۳۲

   ۱۳۹۸ زمستان، ۱، شماره ۲۳دوره                                                                                                                                                                            شناسی زیستیهای آسیبپژوهش

2009;106(18):7513‐8.	
10‐	 Xu	 X,	 Sun	 Q,	 Yu	 X,	 Zhao	 L.	 Rescue	 of	 nonlytic	
Newcastle	 Disease	 Virus	 (NDV)	 expressing	 IL‐15	 for	
cancer	immunotherapy.	Virus	Res.	2017;233:35‐41.	
11‐	 Hu	 XD,	 Chen	 ST,	 Li	 JY,	 Yu	 DH,	 Cai	 H.	 An	 IL‐15	
adjuvant	 enhances	 the	 efficacy	 of	 a	 combined	 DNA	
vaccine	against	Brucella	by	increasing	the	CD8+	cytotoxic	
T	cell	response.	Vaccine.	2010;28(12):2408‐15.	
12‐	Wu	J.	IL‐15	agonists:	The	cancer	cure	cytokine.	J	Mol	
Genet	Med.	2013;7:85.	
13‐	Liu	B,	Kong	L,	Han	K,	Hong	H,	Marcus	WD,	Chen	X,	et	
al.	 A	 novel	 fusion	 of	 ALT‐803	 (interleukin	 (IL)‐15	
superagonist)	 with	 an	 antibody	 demonstrates	 antigen‐
specific	 antitumor	 responses.	 J	 Biol	 Chem.	
2016;291(46):23869‐81.	
14‐	Ward	A,	Anderson	M,	Craggs	RI,	Maltby	J,	Grahames	
C,	Davies	RA,	et	al.	E.	coli	expression	and	purification	of	
human	 and	 cynomolgus	 IL‐15.	 Protein	 Expr	 Purif.	
2009;68(1):42‐8.	
15‐	 Béhar	 G,	 Solé	 V,	 Defontaine	 A,	 Maillasson	 M,	
Quéméner	A,	Jacques	Y,	et	al.	Evolution	of	interleukin‐15	
for	higher	E.	coli	expression	and	 solubility.	Protein	Eng	
Des	Sel.	2011;24(3):283‐90.	
16‐	 Huang	 H,	 Luo	 Y,	 Baradei	 H,	 Liu	 Sh,	 Haenssen	 KK,	
Sanglikar	S,	et	al.	A	novel	strategy	to	produce	high	 level	
and	 high	 purity	 of	 bioactive	 IL15	 fusion	 proteins	 from	
mammalian	cells.	Protein	Expr	Purif.	2018;148:30‐9.	
17‐	Sun	W,	Lai	Y,	Li	H,	Nie	T,	Kuang	Y,	Tang	X,	et	al.	High	
level	 expression	and	 purification	 of	 active	 recombinant	

human	 interleukin‐15	 in	 Pichia	 pastoris.	 J	 Immunol	
Methods.	2016;428:50‐7.	
18‐	 Tegel	 H,	Tourle	 S,	 Ottosson	 J,	 Persson	A.	 Increased	
levels	 of	 recombinant	 human	 proteins	 with	 the	
Escherichia	coli	strain	Rosetta	(DE3).	Protein	Expr	Purif.	
2010;69(2):159‐67. 
19‐	 Fu	 W,	 Lin	 J,	 Cen	 P.	 5‐Aminolevulinate	 production	
with	 recombinant	 Escherichia	 coli	 using	 a	 rare	 codon	
optimizer	 host	 strain.	 Appl	 Microbiol	 Biotechnol.	
2007;75(4):777‐82.	
20‐	Hsu	C,	Hughes	MS,	Zheng	Z,	Bray	RB,	Rosenberg	SA,	
Morgan	 RA.	 Primary	 human	 T	 lymphocytes	 engineered	
with	 a	 codon‐optimized	 IL‐15	 gene	 resist	 cytokine	
withdrawal‐induced	 apoptosis	 and	 persist	 long‐term	 in	
the	 absence	 of	 exogenous	 cytokine.	 J	 Immunol.	
2005;175(11):7226‐34. 
21‐	Sambrook	J.	Molecular	cloning :	A	laboratory	manual.	
3rd	Edition.	Huntington:	Cold	Spring	Harbor	Laboratory;	
2003. 
22‐	 Schindelin	 J,	 Arganda‐Carreras	 I,	 Frise	 E,	 Kaynig	 V,	
Longair	M,	Pietzsch	T,	et	al.	Fiji:	An	open‐source	platform	
for	 biological‐image	 analysis.	 Nat	 Methods.	
2012;9(7):676‐82.	
23‐	Vyas	VV,	Esposito	D,	Sumpter	TL,	Broadt	TL,	Hartley	
J,	 Knapp	 IV	 GC,	 et	 al.	 Clinical	 manufacturing	 of	
recombinant	 human	 interleukin	 15.	 I.	 Production	 cell	
line	development	and	protein	expression	in	E.	coli	with	
stop	 codon	 optimization.	 Biotechnol	 Prog.	
2012;28(2):497‐507.	
	


	1539-ASB-Or-Bahrololoumi(34387)-IND
	1539-ASB-Or-Bahrololoumi(34387)-wm
	-FP
	1539-ASB-Or-Bahrololoumi(34387)-TxT




