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Background and Aim: Brucellosis is still an important zoonotic infection and evaluation
of immunologic properties of various bacterial antigens along with different vaccination
strategies helps in designing efficient vaccines against the disease. The aim of this study is to
immunological evaluate the eukaryotic vector pVAX1, carrying the outer membrane protein
gene of 31 kDa (Omp31) B.melitensis.

Dr. Naser Harzandi

Materials and Methods: In this study which was carried out in 2014, whole sequence of
omp31 of B. melitensis was inserted between BamHI and XhoI of pVAX1 plasmid vector.
Female BALB/c mice aged 6-8 weeks (purchased from Pasteur Institute of Iran) were
immunized intra-muscularly with 100μg of the construct, followed by either protein or plasmid
boosters separately. The level of IL-4, IL-12, IFN-γ, total serum IgG, and specific IgG1 and
IgG2a against recombinant Omp31 were evaluated. Finally the protective immune response
following exposure to B. melitensis 16M was evaluated.
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Results: DNA-vaccine omp31 career with protein reminders Omp31, stimulate higher
levels of IFN-γ, IL-12 and IgG2a compared to groups of DNA-vaccine or recombinant protein.
Protective immunity was also significantly higher in mice which immunized with DNA vaccine–
protein regimen.
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Conclusions: Mice which immunized with DNA vaccine–protein regimen showed a
significantly higher levels of IL-12 and IFN-γ along with serum IgG2a which together imply
augmentation of T cell-mediated immune responses against Omp31. The latter was confirmed by
significant protective response to B. melitensis 16M challenge.
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استفاده توأم از  Omp31نوترکیب و -DNAواکسن  pVAX-omp31جهت محافظت
ایمونولوژیک علیه بروسال ملی تنسیس در مدل تجربی موش BALB/c
ناصر هرزندی ،1هانیه آقابابا ،2نیما خرمآبادی ،2بهمن تبرایی
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چکیده
زمینه و اهداف :بروسلوزیس یک بیماری مشترک بین انسان و حیوان میباشد و ارزیابی آنتیژنهای مختلف آن
ازنظر پاسخهای ایمونولوژیکی و بررسی استراتژیهای مختلف ایمنسازی در طراحی واکسنهای مؤثر نقشی اساسی
دارند .در این تحقیق هدف ما ارزیابی ایمونولوژیکی وکتور یوکاریوتی  pVAX1حامل ژن پروتئین غشای خارجی 13
کیلو دالتونی ( )Omp31بروسال ملی تنسیس بود.

مواد و روش کار:

در این مطالعه که در سال  3131به انجام رسید توالی ژن  omp31بروسال ملی تنسیس در

پالسمید  pVAX1بین جایگاههای  BamHIو  XhoIکلون شد .از این پالسمید برای ایمنسازی موشهای ماده 8-6
هفتهای ( BALB/cتهیه شده از بخش حیوانات ازمایشگاهی انستیتو پاستور ایران )بهصورت تزریق داخل ماهیچهای
 311میکروگرم استفاده شد .تزریق یادآور به دو شکل پالسمیدی یا پروتئینی در گروههای جداگانه انجام گرفت .پس از
ایمنسازی سنجش سطح  IL-4 ،IFN-γو  ،IL-12ایمونوگلوبولین  Gتام سرمی و  IgG1و  IgG2aنسبت به پروتئین
نوترکیب  Omp31انجام شد .درنهایت پاسخ ایمنی حفاظت کننده به دنبال مواجهسازی با بروسال ملی تنسیس 16M
مورد ارزیابی قرار گرفت.

یافتهها:

-DNAواکسن حامل  omp31به همراه یادآور پروتئینی  ،Omp31میزان بیشتری از  IL-12 ،IFN-γو

 IgG2aرا نسبت به گروههای دریافتکننده -DNAواکسن یا پروتئین نوترکیب تنها تحریک کرده بود .نتایج چالش با
سویه بیماریزا نیز حاکی ایمنی حفاظت بخش بیشتر در گروه دریافتکننده -DNAواکسن و پروتئین بود.

تلفن8302232102282 :

نتیجهگیری :بررسی سطح سایتوکینها حاکی از مقدار باالتر  IL-12 ،IFN-γدر موشهایی بود که با رژیم
-DNAواکسن و پروتئین نوترکیب ایمن شده بودند .میزان باالتر  IgG2aسرمی در گروه یادشده بهموازات پاسخ

پست الکترونیک:

سایتوکینی نشانگر شکل گیری ایمنی سلولی در گروه ذکرشده است که پاسخ ایمنی حفاظت بخش در مقابل سویه
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بیماریزای آن را تأیید مینماید.

کلمات کلیدی :بروسال ملی تنسیس DNA ِ،واکسنpVAX ،Omp31 ،
کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفاده علمی از این مقاله برای مجله میکروبشناسی پزشکی ایران محفوظ است.

مقدمه
گونههای بروسال عوامل بیماریزای گرم منفی و داخل
سلولی اختیاری هستند که عامل بیماری بروسلوزیس در دامها و
انسان میباشند ( .)1باکتریها پس از ورود به بدن در سیستم
رتیکولواندوتلیال میزبان و بهخصوص در فاگوسیتهای
تکهستهای مستقر میشوند .بروسال ملی تنسیس بهعنوان
بیماریزاترین گونه شناخته میشود و اگرچه میزبانهای ترجیحی

آن گوسفند و بز هستند ،میتواند عامل بیماری شدید در انسان
نیز باشد ( .)2بروسلوزیس انسانی غالباً از طریق مصرف لبنیات یا
غذای آلوده و نیز تماس با حیوانات بیمار رخ میدهد ( .)2هیچ
واکسن تأییدشدهای جهت پیشگیری از بروسلوزیس انسانی وجود
ندارد و ممانعت از شیوع آن در انسان تنها بهواسطه کنترل
بیماری در دامها قابل دستیابی است که آنهم بهواسطه
04

مجله میکروب شناسی پزشکی ایران ▐سال  11شماره ▐ 1فروردین و اردیبهشت 1931
واکسیناسیون حیوانات و معدوم کردن دامهای آلوده انجام
میشود .مرسومترین واکسن برای کنترل بیماری در دامها سویه
بروسال ملی تنسیس  Rev-1است که بیماریزایی آن در دامها
نسبت به سویه وحشی بسیار کمتر است .بااینحال این سویه قادر
است بیماری شدیدی در انسان ایجاد کند که از معضالت مهم آن
محسوب میشود و اختالل سرولوژیک در تشخیص بیماری در
دامهای واکسینه نیز استفاده از آن را تا حدی با مشکل مواجه
میسازد (.)3،2
بروسال قادر است از شناسایی شدن و متعاقب آن ،پاسخهای
ایمنی میزبان بگریزد ( . )1،2این باکتری بیماریزا با روشهای
هوشمندانهای قادر است پس از فاگوسیته شدن توسط
ماکروفاژها ،جلوی تخریب و کشته شدن خود را در داخل سلول
فاگوسیت بگیرد و بهاینترتیب یک عفونت پایدار ایجاد نماید (.)2
بنابراین ،با توجه به جایگزینی و قدرت بقای باکتری درون
ماکروفاژها ،پاکسازی آن وابسته به فعال شدن سلولهای
ماکروفاژی آلوده از طریق ایمنی وابسته به لنفوسیتهای T
میباشد (.)0،3
گزارشهای متعددی از بهکارگیری پروتئینهای غشای
خارجی بهعنوان کاندیدای واکسنهای زیر واحدی در دسترس
است که نشاندهنده قدرت القای پاسخهای ایمنی از نوع  Th-1و
حفاظت بخشی نسبی در برابر سویههای بیماریزا میباشند
( .)18-13بسیاری از این پروتئینها قادرند پاسخهای قوی
سایتوکینی و ایمونوگلوبولینی ازجمله اینترلوکین ،)IL-12( 12
اینترفرون گاما ( )IFN-γو  IgG2aرا در میزبان ایمن شده
برانگیزند .نیاز به پاسخ سلولی قویتر ،مشوق برخی پژوهشگران
برای استفاده از فنآوری -DNAواکسن شده است (.)12-10

پروتئین  91کیلودالتونی غشای خارجی بروسال ملی
تنسیس ( ،)Omp31ساختاری باقدرت اتصال به هِمین است ()13
که خاصیت آنتیژنیک داشته و اثرات ایمنیزایی نسبی آن علیه
بروسال قبالً مورد آزمایش قرارگرفته است ( .)10 ،28-22این
واکسن زیر واحدی قادر است پاسخ سلولی ایجاد کند ولی به نظر
میرسد با استفاده از -DNAواکسنی که در آن ژن مذکور در یک
وکتور کارآمد واردشده باشد ،در کنار تجویز پروتئین نوترکیب
بهعنوان واکسن زیر واحدی ،بتوان پاسخ ایمنی سلولی و متعاقب
آن حفاظت بیشتری علیه سویه بیماریزای بروسال ملی تنسیس
در مدل موشی القا نمود .مطالعه حاضر به بررسی نتیجه

ایمنسازی مدل موشی بهطور همزمان با -DNAواکسن
حامل ژن  omp31و پروتئین نوترکیب  Omp31میپردازد.

pVAX1

مواد و روشها
این مطالعه در سال  1932به انجام رسید.
سویههای باکتریایی و شرایط کشت
اشریشیا کلی  DH5αو ) E. coli BL21 (DE3از بانک
میکروبی انستیتو پاستور ایران تهیه شدند .برای رشد این سویهها
به شکل متداول ،از محیط لوریا-برتانی ( )LBاستفاده شد .بروسال
ملی تنسیس  16Mو بروسال ملی تنسیس  Rev-1از بانک
میکروبی بخش باکتریشناسی دانشگاه تربیت مدرس تهیه
گردید .برای کشت این سویهها از محیط بروسال آگار و
انکوباسیون در دمای  93درجه سلسیوس استفاده شد ( .)20کار
با سویههای بروسال ،تحت تدابیر ایمنی زیستی سطح  2انجام
گردید.
تولید پروتئین نوترکیب
از پالسمید نوترکیب  pET28aکه حامل توالی کامل ژن کد
کننده پروتئین  Omp31بود جهت تولید پروتئین استفاده شد
( .)23پالسمید نوترکیب وارد سویه بیانی  E. coli BL21شد و
پس از رشد در محیط مایع  ،LBتولید پروتئین با افزودن غلظت
نهایی  1میلیموالر  IPTGالقا شد .سلولهای باکتری  0ساعت
بعد از القاء و انکوباسیون در شرایط متعادل ،با سانتریفوژ
جمعآوری و دو بار با سرم نمکی  4/3درصد شستشو داده شدند.
توده سلولی حاصله در بافر حاوی اوره  8موالر (100mM
) NaH2PO4, 10mM Tris-HCl, and 8M urea; pH 8.5حل
شد و پس از سانتریفوژ و جداسازی اجزای نامحلول ،محتویات با
رزین نیکل مجاور شد .مخلوط حاصل پس از یک ساعت مجاورت
همراه باهم خوردن مداوم در دمای اتاق به ستون پلیاستایرنی
منتقل شد .رزین با بافر شستشو ( 100mM NaH2PO4, 10mM
 )Tris-HCl, and 8M urea; pH 8.5شستشو داده شد (.)22
حذف اوره به روش ستون نیکل با استفاده از بافرهای حاوی شیب
کاهشی غلظت اوره ( 1 ،2 ،0 ،1 ،8و  4موالر اوره) انجام و
درنهایت پروتئینها با استفاده از محلول ایمیدازول 934
میلیموالر از ستون جدا و جمعآوری شدند .برای حذف
ایمیدازول ،محلول پروتئینی در برابر بافر فسفات نمکی ()pH 7.4
به مدت یکشب دیالیز شد .خلوص و مقدار پروتئین نوترکیب به
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هرزندی و همکاران | -DNAواکسن  pVAX-omp31علیه بروسلوزیس

ترتیب با روش  SDS-PAGEو اسپکتروفوتومتری تعیین گردید
(.)22

گرفته شد که  PBSاستریل را بهصورت تزریق داخل ماهیچه
دریافت مینمود.

ساخت و تولید -DNAواکسن
توالی کامل ژن
Accession:
)HM543515

accession: CP007762, region: ( omp31

;GQ403950

با

ارزیابی پاسخ اختصاصی آنتیبادی سرمی

استفاده

337543-338265; Accession:
از پرایمرهای پیشرو -

AATGGATCCACCACCATGAACTCCGTAATTTTGG
معکوس
و
CGTCCATC
ACACTCGAGTTAGAACTTGTAGTTCAGACCGACG

 CGکه واجد توالی کوزاک پیش از رمز آغاز نیز هستند سنتز و
بین جایگاههای  BamHIو  XhoIدر پالسمید pVAX1TM
) (InvitrogenTM, V260-20کلون شد( .)21پالسمید نوترکیب
 pVAX-omp31پس از تأیید با روش تعیین توالی ،به سویه
 E. coli DH5αمنتقل ،تکثیر و با استفاده از کیت
Plasmid
Giga
Kit
( )QIAGEN, Catalog no. 12391بهصورت

EndoFree

عاری از اندوتوکسین
تخلیص شد .تخلیص پالسمید طبق دستورالعمل شرکت سازنده
انجام شد .غلظت و مقدار پالسمید نوترکیب خالص به روش
اسپکتروفوتومتری و با استفاده از NanoDropTM ( NanoDrop
 )2000; Thermo Sientific, USAاندازهگیری گردید (مقدار
پالسمیدهای تخلیص شده و خلوص آنها توسط سنجش جذب
نوری در  284 ،214و  294نانومتر ارزیابی شد).
مواجهه گروههای آزمون موشی

موشهای  BALB/cماده  1تا  8هفتهای (خریداری شده از
بخش حیوانات ازمایشگاهی انستیتو پاستور ایران) با استفاده از
ترکیب کتامین و زایالزین بیهوش شده و  144میکروگرم از
پالسمید نوترکییب  pVAX-omp31به دو گروه شامل  13سر
موش در هر گروه تزریق شد ( .)23یکی از گروهها بافاصله دو
هفته پس از ایمنسازی اولیه 24 ،میکروگرم پروتئین نوترکیب
 Omp31فرموله شده در ادجوانت ناقص فروند را بهعنوان یادآور و
به صورت زیر جلدی دریافت نمودند که این دوز دو هفته بعد نیز
تکرار شد .گروه دیگر در فواصل دوهفتهای ،دوز یادآور پالسمیدی
را مانند ایمنسازی اولیه دریافت نمود ( .)20یک گروه در
روزهای صفر 10 ،و  28با  24میکروگرم پروتئین نوترکیب
 Omp31فرموله شده در ادجوانت فروند و تزریق زیر جلدی
ایمنسازی شدند .گروه کنترل مثبت ،با یک دوز حاوی
 140 CFUسویه بروسال ملی تنسیس  Rev-1بهصورت تزریق
داخل صفاقی ایمنسازی شد .یک گروه غیر ایمن نیز در نظر

ایمونوگلوبولین  Gتام سرمی به همراه  IgG1و  IgG2aبا
روش  ELISAی غیرمستقیم و باکمی تغییر نسبت به آنچه
پیشازاین گزارششده ارزیابی شدند ( .)22موشها در روزهای
صفر 80 ،04 ،31 ،02 ،28 ،10 ،و  38از طریق شبکه رترواوکوالر
خونگیری شدند ( 3موش از هر گروه) .پلیتهای  31خانهای ته
صاف ® Nunc MaxiSorpبا  144میکرولیتر محلول  PBSحاوی
 3 μg.mL-1پروتئین  Omp31نوترکیب بارگذاری و پس از
یکشب انکوباسیون در  0درجه سلسیوس با محلول  %3آلبومین
گاوی مسدود شدند ( 90درجه سلسیوس–یک ساعت) .تیتر
سرمی  IgGتام با رقتهای سریالی  1:2تعیین شد (از آنتیبادی
ضد  IgGموشی با رقت  1:2444برای تشخیص استفاده شد).
سطح  IgG1و  IgG2aبا استفاده از کیتهای Sigma-( ISO-2
 )Aldrichویژه زیر کالسهای مذکور و بر اساس دستورالعمل
سازنده اندازهگیری شد.
اندازهگیری پاسخ سایتوکینی
طحال موشها خارج شد و در بافر  PBSاستریل بهصورت
سوسپانسیون درآمد و در لولههای پلیاتیلنی مخروطی (فالکون)
برای هر موش بهطور جداگانه جمعآوری و روی یخ نگهداری شد.
سلولها توسط سانتریفوژ در  934 ×gبه مدت  13دقیقه در 0
درجه سلسیوس جمعآوری و دو بار با  PBSحاوی  3درصد FBS
شستشو داده شدند .پس از شستشوی آخر ،مایع رویی بهصورت
کامل دور ریخته شد و سلولها در مقدار ناچیز باقیمانده بافر در
لوله معلق شدند .از بافر لیز هیپوتونیک جهت حذف گلبولهای
قرمز موش شامل محلولهای  Aو  Bاستفاده شد که به این شکل
تهیه میشود 8/9 :گرم از پودر کلرید آمونیم در آب دیونیزه حل و
به حجم یک لیتر رسانده شد (محلول  24 .)Aگرم پودر
تریسبازی در آب دیونیزه حل و با  HClاسیدیته آن روی 0/3
 pHتنظیم و به حجم نهایی یک لیتر رسانده شد (محلول .)B
نسبت  34درصد از (محلول  )Aبا  14درصد از (محلول )B
مخلوط و  pH 0/3تنظیم گردید .بافر توسط فیلتر  4/2استریل و
در  0درجه سلسیوس نگهداری شد .به محتوای سلولی حاصل از
هر لوله ،یک میلیلیتر بافر هیپوتونیک لیز گلبولهای قرمز اضافه
شد و پس از  12دقیقه مجاورت در دمای اتاق ،با افزودن PBS
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حاوی  3درصد  FBSخنثی شد و سپس در  350×gبرای مدت
 13دقیقه در  0درجه سلسیوس سانتریفوژ گردید .سلولهای
سفید لولهها با  PBSهمراه با  3درصد  FBSدو بار شستشو
دادهشده و درنهایت در محیط  RPMIکامل حاوی  14درصد
 ،FBSاسیدهای آمینه غیرضروری ،پنیسیلین-استرپتومایسین و
گلوتامین معلق و روی یخ نگهداری شدند .تعداد سلولهای
لنفوسیت شمارش و سوسپانسیونهای یکنواخت  0میلیون سلول
در میلیلیتر تهیه و به مقدار  1میلیلیتر در چاهکهای پلیت
کشت سلول  20خانهای بهصورت سهگانه کشت داده شد .به هر
چاهک غلظت نهایی  3میکروگرم در میلیلیتر از پروتئین
نوترکیب  Omp31اضافه گردید (این مقدار قبالً از طریق
آزمایشات مربوطه در همین آزمایشگاه تعیین و بهینهشده بود).
کشتها در انکوباتور  90درجه با اتمسفر حاوی  3درصد CO2
برای  02ساعت نگهداری شدند .سپس محیط رویی کشت
سلولها جمعآوری ،سانتریفوژ و در  -04نگهداری شد .میزان
پاسخ
 IL-12 ،IFN-γو  IL-4درکشتهای سلولی با کیتهای سنجش
سایتوکاین موشی ( )R&Dاندازهگیری شد.

 One-way Anovaو آزمون  Games-Howellو  LSDانجام
گرفت.
یافتهها
ایمونوگلوبولین  Gاختصاصی سرمی
ایمونوگلوبولین  Gاختصاصی علیه  Omp31نوترکیب در
سرم و همچنین زیرکالسهای  IgGبا روش  ELISAی
غیرمستقیم اندازهگیری شدند .گروهی که هم -DNAواکسن و
هم پروتئین را دریافت کرده بود تیتر باالیی از  IgGسرمی را
نشان داد؛ درحالیکه گروهی که تنها -DNAواکسن را دریافت
کرده بودند تیتر قابلتوجهی از  IgGعلیه  Omp31نوترکیب
نداشتند (شکل  .)1تیتر  IgGسرمی علیه  Omp31نوترکیب ،در
گروهی که پروتئین را دریافت کرده بود ،تفاوت معنیداری با
گروهی که پروتئین و -DNAواکسن را دریافت کرده بود نشان
نمیدهد .سطح  IgG1در دو گروه اخیر نیز اختالف معنیداری را
باهم نشان نمیدهد ،ولی گروهی که با پروتئین و -DNAواکسن
ایمنسازی شده بود ،بهطور معنیداری ،مقدار باالتری از IgG2a
سرمی را تولید نموده بود (شکل .)2

ارزیابی ایمنی حفاظت کننده
 0هفته بعد از آخرین تزریق 3×140 CFU ،از سویه
بیماریزای  Brucella melitensis 16Mبهصورت تزریق داخل
صفاقی به موشها تلقیح شد .سه هفته بعد از مواجهه ،موشها
بهوسیله اتر بیهوش و سپس نخاعی گردیدند .بعد از باز کردن
شکم ،طحال حیوان جدا گردید و در داخل یک پلیت قرار داده
شد .یک میلیلیتر نرمال سالین استریل به پلیت اضافه گردید و با
ته سرنگ طحال له شد .از سوسپانسیون درون پلیت رقتهای
 1/144 ،1/14و  1/1444تهیه و بر روی محیط بروسال آگار در
دمای  90°Cبه همراه  CO2 %3برای سه روز کشت داده شد.
تعداد کلنی های رشد کرده در هر گروه با توجه به رقت آن
بهصورت لگاریتم در مبنای  14محاسبه شد.
روشهای آماری

شکل  :1تیتر ایمونوگلوبولین اختصاصی تام سرمی علیه Omp31
نوترکیب .گروههای دریافتکننده واکسن زیر واحدی تنها و نیز رژیم
-DNAواکسن و پروتئین تیتر قابلتوجهی از  IgGاختصاصی سرمی
را نشان دادند ولی اختالف آنها معنی دار نبود ( .)p>0.05گروهی که

دادههای مربوط به هرکدام از آزمایشات با نرمافزار
 IBM 22.0مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .میانگین و
شاخصهای پراکندگی برای دادههای هرکدام از گروهها محاسبه
شد .مقایسه هرکدام از گروهها با همه گروههای دیگر از طریق
SPSS

فقط با  DNAواکسن ایمن شده بودند تیتر محسوسی علیه پروتئین
نشان ندادند
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شکل  :2سطح  IgG1و  IgGسرمی اختصاصی علیه  Omp31نوترکیب .گروههای دریافتکننده واکسن زیر واحدی تنها و نیز رژیم -DNAواکسن و
پروتئین اختالف معنیداری در تولید  IgG1نشان ندادند ( )p>0.05ولی سطح  IgG2aتولیدشده در گروه ایمن شده با رژیم -DNAواکسن و
پروتئین با اختالف معنیداری بیشتر از واکسن زیر واحدی تنها بود (.)p<0.05

تولید سایتوکینها از لنفوسیتهای طحالی
تحریک اختصاصی آنتیژنی کشت لنفوسیتهای طحالی
موشهای ایمن شده با -DNAواکسن و پروتئین نوترکیب سبب
تولید سطح باالیی از سایتوکینهای  IL-12 ،IL-4و  IFN-γشد.
سطح پاسخ  IL-12و  IFN-γبهطور معنیداری از میزان
سایتوکینهای تولیدشده درکشت لنفوسیتهای موشهای ایمن

شده با پروتئین نوترکیب تنها و نیز -DNAواکسن تنها بیشتر
بود .موشهای ایمن شده با -DNAواکسن تنها پاسخهای
سایتوکینی ضعیفتری نسبت به گروه ایمن شده با پروتئین
نوترکیب نشان دادند (شکل .)9

شکل  :3سطح اینترلووکین  ،2اینترلوکین  12و اینترفرون گاما اختصاصی لنفوسیتهای طحالی نسبت به  Omp31نوترکیب .گروههایی که فقط
واکسن زیر واحدی دریافت میکردند و نیز گروهی که رژیم -DNAواکسن و پروتئین دریافت می کرداختالف معنیداری در تولید سایتوکینها با
گروههای دیگر و نیز بین خود این گروهها نشان دادند (.)p<0.05

پاسخ ایمنی محافظتکننده

گروههای تحت آزمایش بهصورت داخل صفاقی با بروسال
ملی تنسیس  16Mمواجه گشته و پاسخ ایمنی محافظتکننده از
طریق بازیابی بروسالها از طحال موشها مورد ارزیابی قرار گرفت
(شکل  .)0باالترین میزان حفاظت مربوط به گروه کنترل واکسن
 Rev-1بود .موشهایی که با -DNAواکسن و پروتئین و نیز

پروتئین تنها ایمنسازی شده بودند نیز پاسخ محافظتی
معنیداری در مقابل سویه بیماریزا نشان دادند و در مقایسه این
دو ،گروه دریافتکننده -DNAواکسن و پروتئین حفاظت
بیشتری را نشان داد ( .)p<0.05موشهایی که با -DNAواکسن
تنها ایمن شده بودند ،پاسخ حفاظتی قابلمالحظهای را نشان
ندادند.
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-DNAواکسن و پروتئین ایمنسازی شدند ،سطح باالیی از
اختصاصی سرمی را نشان دادند که تفاوت معنیداری بین این دو
گروه نداشت .در مقایسه  IgG1و  IgG2aکه شاخص پاسخهای
 Th1و  Th2هستند ،گروهی که -DNAواکسن و پروتئین
 Omp31نوترکیب را دریافت کرده بود ،سطح باالتری از  IgG2aرا
نشان داد که نشاندهنده القای پاسخهای قویتر سلولی در این
گروه میباشد .گروهی که تنها با -DNAواکسن ایمن شده بود،
پاسخهای سرمی قابلتوجهی نداشت که نشان میدهد -DNA
واکسن بهتنهایی قادر به القای پاسخهای کافی نمیباشد.
پاسخهای سایتوکینی گروههای دریافتکننده واکسن نوترکیب
زیر واحدی و نیز -DNAواکسن و پروتئین حاکی از توانایی باالی
این ترکیبات در القای پاسخهای ایمنی در میزبان میباشد .باال
بودن سطح  IL-12و  IFN-γدر گروهی که با -DNAواکسن و
پروتئین نوترکیب ایمن شده بود نشان میدهد استفاده توأم از
این دو ساختار میتواند ایمنی سلولی قویتری ایجاد کند.
ازآنجاییکه سلول هدف بروسالها در بدن میزبان ،ماکروفاژها
میباشد ،باالتر بودن میزان  ،IL-12به نظر میرسد موجب تقویت
بیشتر فعالیت ماکروفاژی در گروه ایمن شده با -DNAواکسن و
پروتئین گردد Cassataro .و همکاران در سه مطالعه پیدرپی
نشان دادند که پروتئین نوترکیب  Omp31قدرت برانگیختن
آنتیبادی در سرم مدل حیوانی را دارد ،و زمانی که از رژیم
-DNAواکسن و پروتئین برای ایمنسازی استفاده شود،
پاسخهای قویتری القا میشود ( .)28 ,21 ,23نتایج مطالعه حاضر
نیز مؤید این مطلب است با این تفاوت که استفاده از pVAX1
بهعنوان وکتور پالسمیدی یوکاریوتی کارآمدتر از  pcDNAو ،pCI
میزان باالتری از ایمونوگلوبولین  Gرا القا نمود و از طرف دیگر،
نسبت  IgG2aبه  IgG1بیشتر است که نشاندهنده قدرت بیشتر
 pVAX1در القای ایمنی سلولی میباشد .پاسخهای سرمی قویتر
نسبت به گزارش  Doostiو همکاران نیز به همین نحو قابل
توجیه است (.)12
IgG

شکل  :2پاسخ ایمنی محافظتکننده پس از مواجهه داخل صفاقی با
سویه بیماریزای بروسال ملی تنسیس  .16Mبیشترین حفاظت را
واکسن  Rev-1ایجاد نمود .گروهی که فقط واکسن زیر واحدی دریافت
میکرد و نیز گروهی که رژیم -DNAواکسن و پروتئین نوترکیب
دریافت میکرد حفاظت نسبی علیه سویه بیماریزا نشان دادند و
اختالف آنها باهم معنی دار بود (.)p<0.05

بحث
در مطالعه حاضر ،ایمنسازی مدل موشی با یک رژیم
-DNAواکسن و پروتئین نوترکیب در برابر باکتری بروسال
ملی تنسیس مورد ارزیابی قرارگرفته است .بروسالها عوامل
بیماریزای داخل سلولی هستند که فعال شدن پاسخهای ایمنی
وابسته به لنفوسیتهای  Tبرای مهار قدرت بقای داخل سلول و
تکثیر آنها ضروری است .گزارشهای متعددی مبنی بر استفاده
از -DNAواکسنها در برانگیختن پاسخهای سلولی علیه بروسال
وجود دارد که شامل پروتئینهای غشای خارجی نیز میشود
( .)11،12،22-31در این مطالعه از پروتئین غشای خارجی 91
کیلو دالتونی بروسال ملی تنسیس استفادهشده که گزارشهایی
مبنی بر ایمنیزا بودن آن در دسترس میباشد ( .)10 ,22توالی
کامل ژن پروتئین در پالسمید  pVAX1کلون شد که پیشازاین
بهعنوان یکی از وکتورهای کارا جهت ساخت -DNAواکسن
شناختهشده است (.)12،32،33
در این مطالعه اثر -DNAواکسن در افزایش پاسخ سلولی
نسبت به پروتئین  Omp31بهعنوان یک واکسن زیر واحدی
موردبررسی قرار گرفت .موشهای  BALB/cبا -DNAواکسن
حامل ژن این پروتئین و نیز پروتئین نوترکیب ایمنسازی شدند.
استفاده همزمان از -DNAواکسن و پروتئین قبالً بهعنوان یک
راهکار مؤثر در القای پاسخهای ایمنی شناختهشده بود (.)28
موشهایی که با واکسن زیر واحدی  Omp31نوترکیب و نیز

گروههایی که با رژیم -DNAواکسن و پروتئین نوترکیب و
پروتئین تنها ایمنسازی شدند ،ایمنی حفاظتی قابلمالحظهای
در برابر سویه بیماریزای بروسال نشان دادند .بااینکه این میزان
حفاظت ،ازآنچه در مورد واکسن  Rev-1مشاهده شد کمتر
میباشد ،ولی قدرت حفاظت بخشی این آنتیژن را اثبات
مینماید .رژیم -DNAواکسن و پروتئین نوترکیب Omp31
حفاظت بخشی باالتری نسبت به واکسن زیر واحدی تنها نشان
داد .با توجه به نتایج ارزیابی ایمونوگلوبولینهای سرمی و
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 نتایج مطالعه حاضر نشان میدهد که بهینهسازی.مرتفع نماید
واکسن و پروتئین میتواند-DNA استراتژی واکسیناسیون توأم با
گامی مؤثر در بهبود عملکرد کاندیداهای واکسن بروسلوزیس
 مقایسه میزان حفاظت در مقابل سویه بیماریزا که در.باشد
،مطالعه حاضر بهدستآمده با آنچه پیشازاین گزارششده است
نشان می دهد که عالوه بر استفاده از کل ژن جهت ساختن
 بکار بردن،واکسن که دربرگیرنده همه اپیتوپهای مؤثر است
 نیز در افزایش قابلمالحظه ایمنی حفاظتی نقش مؤثریpVAX1
.دارد

 موشهایی که واکسن زیر واحدی و،سایتوکینهای طحالی
 پاسخهای وابسته به،واکسن را دریافت کردهاند-DNA
 بیش ازآنچه در واکسن زیر واحدی تنها مشاهدهT لنفوسیتهای
میشود فعالشده است و پاسخ ایمنی حفاظتی نیز ثابت میکند
 میتواند در افزایش پاسخ مؤثر نسبت،واکسن-DNA استفاده از
 وCassataro .به واکسن زیر واحدی نوترکیب نقش داشته باشد
 و همکاران نتایج مشابهی را در القایDoosti همکاران و نیز
 گزارشT سایتوکینهای شاخص ایمنی وابسته به لنفوسیتهای
.)12،28،21،23( نمودهاند

تقدیر و تشکر

واکسن باوجوداینکه میتواند پاسخهای-DNA استفاده از
 بهتنهایی قادر نخواهد بود سطح، ایجاد کندT وابسته به لنفوسیت
.ایمنی الزم برای مقابله با بروسالهای داخل سلولی را فراهم آورد
موارد زیادی از واکسنهای زیر واحدی نوترکیب علیه بروسال
استفادهشده که آنها نیز نتوانستهاند ایمنی کاملی نسبت به این
 تجمیع قابلیتهای.)12،28،21،23( باکتری بیماریزا ایجاد نمایند
این دودسته از عوامل ایمنزا ممکن است بتواند تا حدی ضعف
کاندیداهای واکسن زیر واحدی علیه این عفونت داخل سلولی را

این پروژه با حمایت دانشگاه آزاد اسالمی–واحد کرج به
.انجام رسیده است
تعارض منافع
بین نویسندگان و مجله میکروبشناسی پزشکی ایران
.هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد
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