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  :چكيده  
ژنيك برا طراحي و توليد واكسن   بروسال به عنوان ساختارها ايمونو)OMPs(غشاء خارجي ها پروتئينبه : زمينه و اهداف

با ساير اجزاء باکتريايي در خرگوش، سنتز سطوح همراه بروسال آبورتوس ها OMP. زيرواحد بروسلوز انساني توجه شده است

ها غشاء خارجي هدف مطالعه ارزيابي پاسخ آنتي باد به پروتئين. ژه عليه بروسال را تحريك مي كنند وي IgGها باال مولكول

  .   به روش اليزا بودS99بروسال آبورتوس 

وسيله اولتراسانتريفوژ ها سونيکه شده بهراج منظم سلول با استخS99بروسال آبورتوس ها از گونه صاف OMP: روش بررسي

ميزان کل . و پيش هضم با ليزوزيم تخليص شدند و با کروماتوگرافي تبادل يوني و ژل فيلتراسيون  به طور خالص جداساز شدند

با استفاده از . به طور صحيح و دقيق اندازه گير شد) ND-1000(پروتئين تخليص شده توسط دستگاه نانودراپ اسپکتروفتومتر 

ها غشاء خارجي به دست ، پروفايلي از پروتئين)SDS – PAGE(ژل الکتروفورز  روش سديم دودسيل سولفات پلي آکريل آميد

ها ا كه جزو پورينهبا اين روش دسته دوم از پروتئين. ها براساس وزن مولکولي از يکديگر تفکيک شدندآمد، که طبق آن پروتئين

)Porins ( بيشترين گروه بروسال آبورتوس هستند و در گونهOMPسپس سه دسته .  دهند، تخليص شدند ها را تشكيل مي

خارجي به غشاء ها خرگوش سه تايي طبق يک برنامه ايمونيزاسيون به طور آزمايشگاهي با سه ترکيب مختلف شامل پروتئين

       پس از طبق برنامه زمانبند شده.  شدندايمونيزه) CFA(و ادجوانت کامل فروند) LPS(ساکاريدبا ليپو پلي تنهايي و همراه 

  .گير از حيوان، عيار پاسخ آنتي باد اختصاصي  مورد ارزيابي قرار گرفت خون
ت هستند و عيار باالتر از  به عنوان ايمونوژنيک ترين ترکيباPorins +CFA وPorins+LPSنتايج نشان دادند ترکيبي از   :يافته ها

افزايش عيارآنتي باد در دو گروه فوق در مقايسه با گروه ايمونيزه شده با پورين، . کنندآنتي باد را در مدل حيواني القاء مي

  .P<0.05)(معني دار بود 

اين مجموعه . ال ايجاد كند ايمني حفاظتي و طوالني مدتي را عليه بروستواندمي بروسال LPSهاو مجموعه پورين :نتيجه گيري

  . تواند برا واکسن زير واحد جهت پيشگير از بروسلوز انساني مورد استفاده قرار گيرداحتماال مي

  ELISA ، واکسن، پروتئين غشاء خارجي، ليپوپلي ساکاريد،S99بروسال آبورتوس : كليد واژه ها

  



  ...ها غشا خارجي باد اختصاصي به پروتئين ارزيابي پاسخ آنتي/  ۲۶

 

  :مقدمه

هـا آلـوده،      امروزه كنترل بيمار بروسلوز به سه اصـل كـشتن دام          

.  كردن محـصوالت لبنـي و واكـسيناسيون اسـتوار اسـت            هپاستوريز

 هـا زنـده ضـعيف شـده          سويه  تلقيح ه  پايها بر   واكسيناسيون دام 

 (Rev1) تنسيس  بروسال ملي  و   ) ۱۹S , ۲۰/۴۵(بروسال آبورتوس   

هـايي   هـا در دام بـا محـدوديت     اين واكسن استفاده از     .)۲و۱ (است

ها واكـسينه شـده كـه        باد در دام    همراه است؛ تحريك توليد آنتي    

گردد، همچنين بـروز سـقط        ها مبتال مي    مانع از تفكيك آنها از دام     

 به بروسلوز در اين حيوانات، باعث شده تا تلقيح اين           ءجنين و ابتال  

هـا  واكـسن   همچنـين  .ردها با احتيـاط انجـام گيـ         ها در دام    واكسن

 كامل باكتر غير فعال شده و يـا          پيكره پايهبروسلوز انساني بر    

ــده  ســويه ــا زن ــا دو مــشكل اساســي  ه ــه ب تخفيــف حــدت يافت

نمايند، دوم آنكـه    نخست آنكه گاهي ايجاد بيمار مي     : هستند  مواجه

بـرا  . باشـند  ناخواسـته همـراه مـي       ها ازدياد حساسيت    با واكنش 

ها آنتي ژنيک ديواره سلولي بروسـال       ر اين مشکل، شاخص   غلبه ب 

ــاکاريد  ــوپلي س ــل ليپ ــروتئينو ) (LPSمث ــشاء پ ــا غ خــارجي ه

)OMPs (      ها زيـر   به عنوان داوطلبين مناسب برا توسعه واکسن

 جزء ترکيبات سـاختار   OMPs .اندواحد مورد توجه قرار گرفته

عمل مي کنند ، ايـن      سلول هستند و به عنوان فاکتورها بيمار زا         

  ).۱-۴(دارندها نقش مهمي در  القا پاسخ ها ايمني پروتئين

بروسـال  ها غشاء خارجي     مطالعه حاضر بر رو مجموعه پروتئين     

ژن حفـاظتي بـه شـکل منـوواالن و          عنـوان آنتـي    بـه  S99آبورتوس  

، در  )CFA(و نيز ادجوانـت کامـل فرونـد          LPSهمچنين همراه با    

  .  اختصاصي صورت گرفته استالقا آنتي باد

  

 : هامواد و روش 
ــويه ــوس   س ــال آبورت ــش S99بروس ــايي بخ ــسيون باکتري            از کلک

ژن انـستيتوپاستور ايـران تهيـه       هـا باکتريـايي و تهيـه آنتـي        واکسن

  ). ۴(گرديد

 :S99 بروسال آبورتوس  OMPsاستخراج 

ه شـد   مطابق روش بهينـه    S99بروسال آبورتوس    OMPsاستخراج  

طـور  بـه ).  ۵(صـورت پـذيرفت     ) ۲۰۰۹(توسط کرمي و همکـاران      

معلق و سـپس    بــافر تريس هيدروکلرايد  سلولي درهتودخالصه 

RNase   و DNase نمونـه هـا بـا      . مقدار مورد نظر اضـافه شـد         به

  در . در سيکل پيوسته تيمار شدند ) Bronson( دستگاه سونيکاتور

.          اولتراســـانتريفوژ شـــدrpm۴۳۵۰۰ ادامـــه مـــايع روئـــي  در  

  تريس  بافر  باشد در خام مي رسوب حاصل که حاو غشاءها

  

هيدروکلرايد همراه بـا فنيـل متـان سـولفونيل فلورايـد حـل شـد و                 

    وسـيله اسـتفاده از سـديم      استخراج دترجنتي غشاء سيتوپالسمي بـه     

N  -محلـول نهـايي کـه حـاو     .  لوريل سارکوزينات انجام گرفت

OMPs است در مقابل بافر تريس در دمـا  C ° ۴   ۷۲ بـه مـدت 

ــد  ــاليز  گردي ــاعت دي ــدوگليکان از . س ــاز پپتي ــور جداس ــه منظ    ب

ها غشاء خارجي، ليزوزيم اضافه شد و بعد از اين مرحلـه            پروتئين

  ). ۸و۷و۵( اولتراسانتريفوژ گرديدg۱۰۰۰۰ دوباره نمونه در دور 

   : تعيين غلظت پروتئين

 ۱ در حـد     -ND ۱۰۰۰ ين با استفاده از اسـپکتروفتومتر     غلظت پروتئ 

  ). ۸(ميکروليتر با دقت و قدرت تکرار باال اندازه گير شد

  : ژل الکتروفورز

ــد ژل   ــل آميــ ــيل پلــــي آکريــ ــديم دودســ ــورز       ســ                الکتروفــ

)SDS – PAGE(    ۱۲با روش الملي رو ژل پلـي آکريـل آميـد %

ــد  ــام ش ــه روش  . انج ــپس ژل ب ــز   س ــگ آمي ــو رن ــي بل کوماس

  ). ۸و۷و۵(گرديد

  :  S99 بروسال آبورتوس استخراج ليپوپلي ساکاريد 

 بـا اسـتفاده از روش بهينـه    S99 بروسال آبورتوسليپوپلي ساکاريد 

. اسـتخراج گرديـد   ) ۲۰۰۸(ساز شده شريفات سلماني و همکاران       

ــيص     ــل داغ در تخلـ ــن روش از فنـ ــصار در ايـ ــه اختـ           LPSبـ

ليپوپلي سـاکاريد در مخلـوط نهـايي        . استفاده شد    آبورتوس   بروسال

. وسيله متانول سرد  ته نشين شده و در بافر تريس حل شده است             به

 به منظور کاهش آلودگي پروتئين      RNase و   k   ، DNaseپروتئيناز  

   ). ۹-۱۱(و اسيد نوکلئيک اضافه شدند

  :  برنامه ايمونيزاسيون

 ۵/۲ ماهه به وزن     ۴يد نيوزلند   سه خرگوش سف  مرکب از   سه گروه   

طـور داخـل عـضالني       کيلوگرم با سه ترکيب مختلـف زيـر بـه          ۳تا  

  .  ايمونيزه شدند

  تخليص شده  µg / ml ۱۲۰   OMPs . ۱گروه

   . µg/ml ۱۲۰ LPS وµg/ ml  ۱۲۰ OMPsترکيبي از . ۲گروه

ــروه ــي از .  ۳گ ــساو از µg/ ml ۱۲۰OMPsترکيب  و حجــم م

  )CFA(د ادجوانت کامل فرون

 هيپرايمونحيوانات     سرم.  انجام شد  ۱۴و  ۷،  ۰تزريقات در روزها    

ــا  ــد و در۲۱  و ۱۴ ، ۷ ، ۰در روزه  -C ْ۲۰   جمــع آور گردي

  ). ۱۱و۵(نگهدار شد

  :باد اختصاصي ارزيابي پاسخ آنتي

  ELISA با S99 بروسال آبورتوس باد اختصاصي ضد  عيار آنتي



    ۲۷ /سحر كرمي و همكاران                      )                   ۱۳۸۷ انپائيز و زمست ۴ و۳ها  شماره ۲سال ( مجله ميکروب شناسي پزشکي ايران  

 

  

     S99بروسـال آبورتـوس     ژن  بـا آنتـي   هـا   ميکروپليـت . ارزيابي شـد  

)lµ۱۰۰ساعت در ۱پوشيده شد و برا  )هکچاهردر  C ْ۳۷ انکوبه 

  . شدند

 در   ساعت۱برا ) PBS –Casein(پليت ها در بافر بلوکه کننده 

 C ْ ۳۷  و  ۰۰۰,۱۰/۱ ،   ۱۰۰۰/۱هـا   سرم در رقـت   آنتي.  اشباع شدند 

 ر چاهـک اضـافه گرديـد و بـه         به هـ   lµ۱۰۰ و به مقدار     ۰۰۰,۱۰۰/۱

  شستشو سه بار با فسفات بافر سالين. مدت يک ساعت  انکوبه شد

  .انجام گرديد) PBS – azide( آزايد –

 IgG anti ــا  HRP )Horseradish خرگوشــي کونژوگــه ب
Peroxidase(  به ميزان lµ ۱۰۰        به هر چاهک اضافه شـد، بـرا 

 نمايـان شـدن     بـرا .  دقيقه انکوبه گرديد و سپس شستـشو شـد         ۳۰

، محلول سوبسترا      –واکنش آنتي ژن     بـه هـر    ) کرومـوژن ( آنتي باد

ها، به وسـيله    نمونه) OD(در پايان دانسيته نور     . چاهک اضافه شد  

در  )TECAN مارکSunriseمدل  (ELISA – readerدستگاه 

   ).۱۲-۱۴و۹( نانومتر اندازه گير شد۴۰۵طول موج 

  

  ها متناوب ايمونيزاسيون با تركيبات متعددپس از زمان  ،S99  آبورتوسبروسال بر عليه  اختصاصي IgG عيار: ۱جدول 

اختصاصي عليه  IgG عيار 

 ، يك S99بروسال آبورتوس 

  هفته بعد از سومين تزريق

 

اختصاصي عليه  IgG عيار 

 ، يك S99بروسال آبورتوس 

  هفته بعد از دومين تزريق

 

اختصاصي عليه  IgG عيار 

 ، يك S99آبورتوس بروسال 

  هفته بعد از اولين تزريق

 

 

  

 تركيبات تزريق شده

 

 S99  آبورتوس بروسال پورين   ۶۰۶ ۶۸۲۴۲±  ۹۲۳ ۷۶۳۲۶±  ۲۶۶۰ ۱۲۴۲۷۰±

 

  

۱۳۶۷۰۶± ۱۳۰۰  

 

  

۱۳۲۸۹۶± ۱۶۹۳  

 

  

۱۲۲۶۸۱± ۳۰۲۶  

   S99بروسال آبورتوس پورين 

+  

 ادجوانت كامل فروند

 

  

۱۵۵۸۴۷± ۲۲۲۰  

 

  

۱۳۴۷۲۶± ۲۹۸۰  

 

  

۱۲۳۹۸۹± ۲۰۲۶  

 S99   بروسال آبورتوسپورين 

  +LPS  

  آبورتوسبروسال

S99 

 

  كنترل منفي ۳ > ۳ > ۳ >

  

  

  

  : هايافته

 بـه   S99بروسـال آبورتـوس      OMPsمراحل استخراج و تخلـيص      

هـا  نحو انتخاب گرديد تا در مرحلـه نهـايي مجموعـه پـروتئين            

   پوسته  جهت جداساز.  آيند عمده غشاء خارجي بروسال بدست

  

 در  S99بروسـال آبورتـوس     سلولي تعليق غليظي از جـسم سـلولي         

سـپس بـرا جداسـاز      . معرض امواج اولتراسونيك قرار داده شـد      

ها شكسته نـشده و مـواد سيتوپالسـمي بـه           غشاء سلولي از سلول   



 ...ها غشا خارجي باد اختصاصي به پروتئين رزيابي پاسخ آنتيا/   ۲۸

با . ترتيب از سانتريفوژ با دور پايين و اولتراسانتريفوژ استفاده گرديد         

و اختالف غشاء سيتوپالسمي و غـشاء خـارجي،         ها    توجه به ويژگي  

 لوريـل   -Nبرا جداساز اين دو غشاء از يـك دترژنـت بـه نـام               

پـروتئين هـا غـشاء خـارجي بـه ايـن            . ساركوزينات استفاده شـد   

. رونـد ها ديگر از بين مي    دترژنت مقاوم هستند در حاليكه پروتئين     

هـا    ز بـاكتر  ها در بروسال برخالف بسيار ا     اين گروه از پروتئين   

گرم منفي دارا اتصال كوواالنسي محكمـي بـا اليـه پپتيـدوگليكان             

به همين دليل  از اسـتحكام بيـشتر در برابـر حـرارت و               . باشند  مي

اين برهم كنش بين غشاء خـارجي و        . عوامل ديگر برخوردار هستند   

 كه معموالً ليپـوپروتئين    OMPsپپتيدوگليكان از طريق يك سر از       

ــور ــستند، ص ــيه ــردت م ــك  . گي ــدروليز آنزيماتي ــه هي ــا ك از آنج

پپتيدوگليكان به منومرها تشكيل دهنده خود، سبب آزادشدن بيشتر      

شود و با توجه به اينكه ليزوزيم رو        ها غشاء خارجي مي   پروتئين

گذارد و باعث شكـستن آن بـه قطعـات منـومر            پپتيدوگليكان اثر مي  

 بــرا جــداكردن شــود، در ايــن مطالعــهتــشكيل دهنــده خــود مــي

  . پپتيدوگليكان از اين آنزيم استفاده شد

ميلي گـرم بـر    ND - ،۲۷/۶ ۱۰۰۰اسپکتروفتومتر غلظت پروتئين با 

 ، يـک بانـد   SDS – PAGEآنـاليز  . ميلي ليتر انـدازه گيـر شـد   

 ۲دالتـون را نـشان داد كـه درگـروه            کيلـو    ۳۶-۳۸پروتئيني در رنج    

همانطور كه قبال مشخص    . شود ها بروسال تقسيم بند مي      پروتئين

 به كار رفته در ايـن مطالعـه منجـر بـه             OMPsشد روش استخراج    

گردد و بـه       مي S99بروسال آبورتوس   ها     پروتئين ۲تخليص گروه   

عنوان يك روش اختصاصي برا استخراج و جداساز ايـن گـروه            

بنـابراين روش اسـتخراج رضـايت       . گـردد   ها پيشنهاد مـي     از پروتئين 

هـا قابـل       پـروتئين  ۲ است، چـون غلظـت بـاال گـروه           بخش بوده 

 .مالحظه است

 بـه   S99آبورتـوس   بروسـال    OMPsباد اختصاصي به      پاسخ آنتي 

        در روزهــاIgGعيــار آنتــي بــاد . ارزيــابي شــد ELISAروش

      بعد از اولين تزريـق تعيـين گرديـد و بـه صـورت             ۲۱ و   ۱۴ ،   ۷ ،   ۰

از سرم . بيان شد) OD unit ±SD(دانسيته نور و انحراف معيار 

. زايي شده به عنوان کنترل منفي استفاده شد       ها غير ايمني  خرگوش

از نظـر   ELISA – readerها بـه دسـت آمـده بـا دسـتگاه      داده

عيـار سـرم حيوانـات      ). ۱جـدول ( آمار  تجزيه و تحليـل شـدند         

   ).P<0.05(دار بيشتر از کنترل منفي بودطورمعنيزايي شده بهايمني

  

  :بحث

 S99 توسربروسال آبو OMPsدر اين مطالعه به منظور تخليص 

و نيـز روش    )۱۹۸۱(هـا ورسـتريت و همکـاران      ا از روش  آميخته

ــولي و  ــاد )۵-۷(اســتفاده شــد) ۲۰۰۲(همکــاران کون و مقــدار زي

دسـت آمـده در نتيجـه       الگو پروتئيني بـه   . پروتئين تخليص گرديد  

SDS – PAGE از OMPs   هـا ديگـر    بـا روش  تخلـيص شـده

کند کـه  اين مشاهده ثابت مي  . متفاوت است ) روش دوبر و بيزارد   (

  تفــاوت در روش اســتخراج باعــث تفــاوت در پروفايــل پروتئينــي 

SDS – PAGEطبــق روش بکــار رفتــه بانــد ). ۷( خواهــد شــد

هـا،  هـا، يعنـي پـورين       پروتئيني نمايان شده به دسته دوم از پـروتئين        

نـسبت بـه    بروسال آبورتـوس    ها در    از پروتئين  اين گروه . تعلق دارد 

هـا ديگـر       بيشتر هستند و نـسبت بـه پـروتئين         تنسيس  بروسال ملي 

.  غشاء خارجي توانايي بيـشتر در تحريـک سيـستم ايمنـي دارنـد             

  OMP2b وOMP2aهـادر جـنس بروسـال توسـط دو ژن      پورين

 دارنـد و بـا      DNA تـشابه     درصـد  ۸۵شوند که بيش از       ميرمزدهي  

ــروتئين  ــوزاروم  در RopAپ ــوم لگومين ــد۴۰-۳۰ (ريزوبي و ) درص

از نظــر تــوالي ) درصــد۳۸(بــارتونال هنــسله در OMP43پــروتئين 

  ).۱۶و۱۵(آمينواسيد مشابه هستند

رسد كه دليل تفاوت در الگو به دست آمده ايـن اسـت             نظر مي   به

 شـده    بروسال از ديواره سلولي هضم     OMPsکه در ضمن استخراج     

هـايي از مـورين همـراه        و بخـش   LPSبا ليزوزيم، احتماالً مقدار     

تواند سبب تفاوت پروفايل پروتئيني در      ها وجود دارد که مي    پروتئين

در تجزيــه و تحليــل  ). ۱۷( گــردد SDS – PAGEرو ژل 

ELISA    به ها    زايي شده، تركيب  پورين      رو سرم خرگوش ايمني 

بيــشترين پاســخ  S99  آبوتــوسبروســال ســاكاريد همــراه ليپــوپلي

   . تزريـق القـاء نمـوده اسـت        هومورال را در يك هفته بعد از سومين       

  بـه  LPS تركيب زايي شده با  ها ايمني   درگروه خرگوش  عالوه، به

پورين، عيار آنتـي بـاد بـه طـور      همراه بهCFA پورين  و  همراه

لذا، اين دو   . ها است معني دار باالتر از  گروه تزريق شده با پورين         

گرچـه  . شـوند   ترين ترکيبات معرفـي مـي       تركيب به عنوان ايمونوژن   

  و پـورين  همـراه   بهLPS   در دو گروهIgGتفاوت بين عيارها 

CFAپورين معني دار نيست  همراه به)(P>0.05 ،اما هر دو گروه، 

 و LPS ها بدون در مقايسه با حيوانات ايمني زايي شده با پورين

CFA طور معنـي دار عيـار بيـشتر نـشان دادنـد     ، به (P<0.05). 

مقايـسه   در   S99 توسربروسال آبو  بر عليه    IgG عيار    سطوح باال 

 و  بروسـال آبورتـوس     هـا   با گروه كنتـرل، ايمونوژنيـسيته پـورين       

طوريكـه مراحـل    به. دهدها را نشان مي     صحت روش تخليص پورين   

  ها و طبيعي پورينايمونوژنيك  متعدد روش تخليص با ساختارها

    CFA با  Porin   و Porinهمراهبه LPS چون. كندتداخل نمي

  بروسال آبورتوس  LPS ، نمايد مي را القاء IgG  عيارها باال 
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S99         بـه عنـوان يـك ادجوانـت          برا پورين ها همـين بـاکتر

  بـه   .گـردد   ميبا منشاء ميكروبي محسوب      )CFAبا اثر مشابه    (قو

 تـوس ربروسـال آبو  LPS با توجه به سميت پايين   د كهرس  مينظر

ــه  ــسبت ب ــر از   (CFA ن ــسيته كمت ــر پيروژني ــزار براب  LPSده ه

، ادجوانـت      ونيز عدم ايجاد  ) انتروباكترياسه ازدياد حساسيت تاخير

ترکيب  ).۱۸-۲۰(تر در مقايسه با ادجوانت ها رايج باشد          مناسب

LPSو Porin ب واکسن زيرواحد ترکيبـي   به عنوان بهترين داوطل

هـا   تـوپ  گرچـه اپـي  . شـود در بين ترکيبات بيان شده پيشنهاد مـي     

تـر نـسبت     به طور قـو LPS در ) O ) OPSساكاريد  زنجيره پلي

بــاد را دارنــد امــا در تركيــب   قــدرت تحريــك آنتــيOMPsبــه 

 را  Tها ايمني وابسته به لنفوسيت      پيشنهاد فوق، پورين ها، پاسخ    

 كه يك آنتي ژن غيروابسته بـه   LPS  نمايند، در حاليكه  تحريك مي

است، نمي تواند خاطره ايمونولوژيـك را ايجـاد نمايـد            Tلنفوسيت  

هـا  ها به دليل حـضور زنجيـره      با توجه به اينكه پورين    ). ۲۰و  ۱۹(

هـا بروسـال نـوع    بيشترين گونه( ها صاف  درگونهOPS بلند

هـم فاقـد   LPS هـا هـستند و   كمتر در دسترس آنتي بـاد ) وحشي

مي باشد، تركيبي     Tها وابسته به    ژنآنتي ايمونولوژيك   خصوصيات

 بـه طـور     S99 تـوس ربروسـال آبو  از اين دو ساختار ديواره سلولي       

       كنـد  و هـم ايمنـي هومـورال را القـا مـي           موثر هم ايمنـي سـلولي       

  بــه همــراه توانــايي بــاال بــراLPS پيروژنيـسيته پــايين  ).۲۱-۱۹(

ها اختصاصي عليه بروسال و امكـان كـاربرد آن            تحريك آنتي باد  

ها بروسال، همگي خصوصياتي    به عنوان يك ادجوانت برا پورين     

 و پورين بروسال را برا تحريـك  LPS هستند كه كاربرد مجموعه 

               ايمني حفاظتي و طوالني مدت بـر عليـه عفونـت بروسـال پيـشنهاد               

عنـوان   بـه    OMPsايـن دو دليـل، انتخـاب        ). ۲۲و۲۰و۱۹(كننـد مي

  . نمايد داوطلبين واکسن زير واحد را مطرح مي

  

  :گيرنتيجه

ها قـو     ژنها به عنوان آنتي   پروتئين ؛ايمني  برا تحريک سيستم    

گردنـد، ايمنـي      ها خاطره مي  شوند، باعث ايجاد سلول   محسوب مي 

ي برا افـراد ندارنـد و       کنند، هيچ گونه سميت   طوالني مدت ايجاد مي   

جهت  (LPSها همراه   زمانيکه پروتئين .  سرانجام کامالً ايمن هستند   

استفاده شوند بـسيار مـوثرتر خواهنـد        )  ايمني تحريک بيشتر سيستم  

لذا، به عنوان داوطلب مناسبي برا طراحي و توسـعه  واکـسن             . بود

  . زير واحد جهت پيشگير از بروسلوز انساني  مورد توجه هستند
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