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چکیده
زمینه و هدف:

كيست هيداتيك ،بيماریی است كه ازطریق تخم انگل اكينوكوكوس گرانولوزوس دفعشده از مدفوع سگ آلوده بهه انسهاو و

دام منتقلمیشود .این انگل ،یکی از كرمهاي نواري خانوادهي  Taeniidaeمیباشد كه باعث ایجهاد مشهک ب بهداشهتی گسهترده در انسهاو و
خساربهاي اقتصادي به صنعت دامپروري میشود .بدین منظور ،طراحی واكسن بهمنظور پيشگيري ازبروز این بيماري حائز اهميت میباشد.

مواد و

روشها :در این تحقيق ،توالیهاي كدكنندهي اپيتوپ خطی تحریككنندهي سلولهاي  ،Tسنتز و در محل برش  XhoIدر وكتور

 pEGFP-N1كلووشد .وكتورهاي نوتركيب توسط شوک الکتریکی به سلولهاي  CHOترانسفورمشدند و بياو پروتئين مورد نظر بهصورب
فيوژو با پروتئين سبز فلورسنت توسط ميکروسکوپ فلورسنت مورد بررسی قرارگرفت.
یافتهها :صحت كلونينگ باروش  PCRمستقیم بر روي كلونی و درنهایت با روش توالی یابی تایيد گردید .بياو پپتيد فيوژو با  GFPتوسط
ميکروسکوپ فلورسنت مورد بررسی قرارگرفت.

نتیجهگیری:

نتایج این تحقيق نشاومیدهد كه اپيتوپهاي خطی آنتیژو  Eg95كلووشهده در وكتهور  pEGFPو در سهلول  CHOبيهاو-

گردیدهاست .در ادامه میبایست این سازه  DNAبه حيواو مدل (موش) تزریقشده و پاسخ ایمنی حيواو مورد بررسی قرارگيرد.

واژههای کلیدی :اكينوكوكوس گرانولوزوس ،كيست هيداتيك ،اپيتوپ DNA ،Eg95،واكسن.

باشد ( .)1زندگی انگل بهصورت چندمرحلهای و بیماری

مقدمه
کیست هیداتیک ،بیماری انگلی مشترک بین انسان

در انسان و نشخوارکنندگان توسط مرحلهی الروی

و حیوان است که عامل آن ،کرم نواری با نام

انگل(متاسستود) ايجاد میشود ( .)3 ,2کرم بالغ در رودهی

«اکینوکوکوس گرانولوزوس» میباشد .اين کرم از خانواده-

باريک سگ آلوده زندگی میکند و دارای سه بند است .در

ی تنیده بوده و طول آن بهطور معمول  3تا ٦میلیمتر می-

بند انتهايی ،تخمهای فراوانی وجود دارد که بعد از پاره-
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شدن توسط مدفوع سگ در محیط پراکنده میشوند و

وکتور pEGFPکلونگرديد و بیان آن در سلول  CHOمورد

باعث آلودگی آب و سبزیها میگردد ،اين تخمها ،بعد از

بررسی قرارگرفت .وکتور pEGFPدارای توالی کدکننده

خوردهشدن توسط میزبانانِ واسطه از ديوارهی روده

پروتئین سبز فلورسنت بهعنوان ژن گزارشگر میباشد که

باريک آنها عبورکرده و ازطريق رگهای خونی به ساير

بهصورت فیوز شده به پرتئین مورد نظر بیان میشود و به

نقاط بدن همچون کبد و ريه و غیره میروند و در آنجا

اين صورت میتوان با میكروسكوپ فلئورسنت بیان آنها

شروع به رشدکرده ،کیسهی پر از مايع شفاف را که حاوی

را مورد رديابی قرارداد.

الروهای متعدد است ،ايجاد میکنند ( .)4عاليم بیماری
باتوجه به محل کیست ،متفاوتبوده و باعث نقص عضو

مواد و روشها

و گاهی موجب مرگ بیمار میشود ( .)5اين انگل ،شیوع

سنتز و تکثير :در ابتدا اپیتوپهای آنتیژن

جهانی دارد و مناطق ايران ،دارای شیوع بااليی میباشند.

توسط پايگاه اطالعاتی  IEDBپیشبینیشدند .اين توالی-

از آنجايیکه درمانهای دارويی ،پاسخگوی اين بیماری

ها ،شامل چهار پپتید بودند که بهوسیلهی لینكرهايی از

نیستند و در مراحل پیشرفته نیاز به جراحی و برداشتن

فورين به همديگر متصلگرديدند .سپس پرايمرهای

کیست میباشد ،تولید واکسنی که بتواند علیه اين بیماری

متناسب با ژن سنتزشده که دارای جايگاه برش آنزيم

ايمنی ايجادکند ،بسیار حائز اهمیت میباشد (.)٦

 XhoІبودند ،توسط نرمافزار  Oligoورژن  5طراحی شد.

آنتیژن  ،Eg95يكی از کانديدهای مهم تولید

Eg95

هر واکنش  ،PCRحاوی  1میكروگرم 11 ،DNA

واکسن علیه اين بیماری میباشد .پروتئین نوترکیب اين

پیكومول

آنتیژن ،باعث  6٦تا  69درصد حفاظت در برابر انگل و

CTCGAGGAATTCATGGAAGCAGCAGC-3

در سروتیپ  G1شده است ( ،)7اما اين انگل دارای ده

برگشت

از

پرايمرهای

رفت

5'-TG

و

CTCGAGGCTAAACACAAAGCCCGC

سروتیپ( ) G1-G1میباشد و اين امر باعث ناکارآمد

1 ،AAT C-3میكرولیتر  ./2 ،dNTPمیكرو لیتر

بودن واکسن نوترکیب  Eg95میباشد که همین امر،

( polymeraseشرکت فرمنتاز) 4،میكرو لیتر  bufferو

ضرورت تولید واکسنی بر پايهی اپیتوپهای مختلف را

 10x PCRبهوسیلهی آبِ دوبار تقطیر به  41میكرو لیتر

ايجابمیکند( DNA .)9واکسنها ،پالسمیدهای بیانی

رسانده میشود و واکنش  PCRدر ترموسیكل (ساخت

حاوی قطعهی مورد نظر میباشند که نسل جديد واکسن

شرکت  )eppendorfبه شرح ذيل انجام گرديد:

ها را ايجادکردهاند .اين واکسنها ،در سلولهای بدن

 Denaturationاولیه در دماهای  64˚Cبهمدت  3دقیقه به-

میزبان بیانمیشوند و باعث تحريک هر دو نوع ايمنی

همراه 35سیكل تكرار،

٥٩˚C

TaqDNA

بهمدت  1دقیقه ،اتصال

سلولی و همورال میگردند( .)6در اين نوع از واکسنها،

 55˚Cبهمدت  15ثانیه و  72˚Cبهمدت 15ثانیه انجامشد.

میتوان چندين آنتیژن يا اپیتوپهای مختلف آنتیژنها را

مرحلهی گسترش نهايی ) (Extension Finalبهمدت 7

کلونکرد تا پاسخ ايمنی مناسبتری ايجادشود ،بههمین-

دقیقه در دمای  72درجه سانتیگراد انجام گرديد 5.

دلیل ،استفاده از  DNAواکسنها نسبت به ساير واکسنها،

میكرولیتر از محصول روی ژل آگارز 2درصد الكتروفورز

کارآيی بیشتری دارد.

شد.

هدف از اين کار ،طراحی و ساخت مدل

DNA

كلونينگ و توالییابی :محصوالت حاصل از

واکسن جهت مبارزه علیه کیست هیداتیک میباشد .به اين

 PCRتوسط آنزيم  ،XhoІبرشخورده و توسط کیت

منظور ،توالی کدکننده اپیتوپهای خطی آنتیژن  EG95در

تخلیص محصول  PCRشرکت فرمنتاز ،تخلیصشدند.
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وکتورهای  pEGFPبا استفاده از روش سمبروک(،)11

یافتهها

تخلیص و توسط آنزيم  XhoІهضم انجامشدند .جهت

توالی نوکلئوتیدی اپیتوپهای  Eg95توسط

تأيید صحت هضم ،وکتور هضمشده در ژل  1درصد

شرکت  Genscriptو پرايمرهای طراحیشده جهت تكثیر

آگازر الكتروفورز گرديدند .اتصال قطعهی موردنظر به

قطعهی مورد نظر توسط شرکت فزا پژوه سنتزشدند

وکتور  pEGFP-N1توسط آنزيم  T4 DNA Ligaseدر

(شكل .)1

دمای˚ 22Cبهمدت  1٦ساعت انجام گرديد .جهت

محصوالت  PCRدر ژل  2درصد الكتروفورز

ترانسفورماسیون سلول ( E.Coli(DH5αبا استفاده از

شدند .باند مشاهدهشده با سايز مارکر ،مقايسهشد که

کلريدکلسیم به حالت مستعد درآمدند .سپس با روش

دارای وزن  311جفت باز بوده که با سايز قطعه مورد نظر

شوک حرارتی ،محصوالت حاصل از لیگاسیون به سلول-

مطابقت دارد (شكل.)2

های میزبان ،منتقل و سلولها در محیط کشت  LBآگار

وکتور pEGFPبعد از هضمشدن توسط آنزيم

حاوی کانامايسین در دمای  37˚Cبهمدت  24ساعت

 XhoІبهصورت خطی در آمدند و سايز آنها با سايز مارکر

کشتدادهشدند .کلونیهای مقاوم به کانامايسین که حاوی

تايید گرديد (شكل.)2

ناقل نوترکیب میباشند ،بر روی محیط کشت رشدکردند.

وکتورهای نوترکیب توالیيابیشدند و نتايج

جهت انتخاب کلونیهای مثبت حاوی وکتور نوترکیب به-

حاصل از توالیيابی با توالی قطعهی مورد نظر مطابقت

طور مستقیم بر روی کلونیها با استفاده از پرايمرهای

داشتند و صحت کلونینگ را تايیدکردند .در اين مطالعه،

رفت و برگشت قطعهی مورد نظر  PCRانجامگرديد.

انتظارمیرفت که با قرارگرفتن توالی کدکننده  Eg95و ژن

وکتورهای نوترکیب باروش سمبروک تخلیصشدند و

 GFPدر يک قالب خواندن ،بتوان آن را رديابیکرد .طی

توالیيابی آنها توسط شرکت ماکرو ژن کره انجامگرفت.

بررسیهای انجامشده با میكروسكوپ فلورسنت پروتئین

بياو ژو سنتزشده :سلول ردهی  CHOاز بانک سلول
بخش بیوتكنولوژی موسسهی تحقیقاتی واکسن وسرم-
سازی رازی تهیهشد .جهت کشت سلولی ازمحیط

مورد نظر بهصورت فیوز با پروتئین سبز فلورسنت بیان-
گرديد (شكل.)3

RPMI

حاوی  FBS٪11و  ٪1پنیسیلین و استرپتومايسن در

بحث

انكوباتور محتوای CO2٪5در دمای  37درجه سانتیگراد

کیست هیداتید ،از بیماریهای انگلی شايع در

استفادهشد .تعداد سلول مورد استفاده جهت ترنسفكشن

جهان است و تولید واکسنی علیه اين بیماری از اهداف

 5×11٦cell\mlمیباشد که بعد از چند بار شستوشو

بسیاری از محققان میباشد .پیشرفتههای جديد در زمینهی

توسط  11 ،PBSمیكروگرم پالسمید به آن اضافهگرديد و

بیوتكنولوژی ،باعث ايجاد تحول در زمینهی تولید واکسن

حجم نهايی آنها با محیط کشت بدون سرم به 911

و ايجاد نسل جديدی از واکسنها با نام «واکسنهای ژنی»

میكرولیتر رسانده شدند .ترانسفورماسیون بهروش شوک

شدهاند( .)11اين واکسنها ،پالسمیدهای حاوی ترادف

الكتريكی توسط دستگاه ( Gene Pulserساخت شرکت

نوکلئوتیدی کدکننده آنتیژن مورد نظر هستند که مستقیما

 )BIO RADانجامگرديد .سلولها تحت شرايط مذکور

به بافت موجود زنده تزريق میشوند .واکسنهای

بهمدت  49ساعت کشتدادهشدند و از سلولهای مورد

نوترکیب ،دارای پیچیدگیهايی در مراحل تولید و خالص-

نظر الم تهیه و جهت بررسی بیان و رديابی پروتئین سبز

سازی میباشد که باعث افزايش هزينههای تولید در اين

فلئورسنت از میكروسكوپ فلئورسنت استفاده گرديد.

نوع واکسنها میشود .يكی ديگر از مشكالت واکسن-
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شكل  :۱توالي  DNAسنتزشده وپپتيدهاي پروتئين Eg95

شكل  :۲قطعه  DNAتكثير شده از اپيتوپهاي  Eg95در واكنش  PCRو هضم آنزيمي وكتور  pEGFPبا آنزيم XhoI
ستون  .۱وكتور  pEGFPتخليص شده  ،ستون هاي  4 ،۲،2وكتور هضم شده با آنزيم  M ، XhoІنشانگر  DNAشماره هفت شركت Roch
ستون  .5قطعه  DNAتكثير شده از اپيتوپهاي  Eg95در واكنش  M ،PCRنشانگر  ۱11 DNAجفت بازي شركت سيناژن

های نوترکیب ،نداشتن ساختمان طبیعی پروتئین ،بهعلت

ای در زمینهی تهیهی واکسنژنی علیه آنها صورت گرفته-

عدم انجام کامل  Glycosylationو foldingنادرست

است ( .)1٦ ,15طبق تحقیقات انجامشده ،بیمارانی که

درمراحل تخلیص نهايی میباشد( ،)12اما در واکسنهای

تحت درمان با داروی آلبندازول قرارگرفتند ،سايتوکینهای

 DNAبه علت بیان پروتئین توسط سیستم بیانی میزبان

 Th1را بیشتر از سايتوکینهای  Th2القامیکنند و نتايج

شكل فضايی صحیح پروتیئن حفظشده و برحسب

نشانمیدهد که پاسخ  Th1بیشتر در کشتن انگل و ازبین-

اپیتوپهای موجود باعث تحريک هر دو نوع ايمنی

بردن بیماری نقشدارد .تغییر در پاسخ سايتوکینها به-

سلولی و همورال میشود ( .)13بر اساس مطالعات انجام-

سمت الگوی بیان  Th1در انسان و موش رشد انگل

شده ،استفاده از  DNAواکسن سبب تحريک سیستم

راکاهشمیدهد ( .)17ازاينرو ،انتظارمیرود تا استفاده از

ايمنی  ،Th1تولید اينترفرون گاما ،و در نتیجه کاهش سنتز

 DNAواکسنها باعث افزايش پاسخ ايمنی علیه انگل

 IgEو همچنین ممانعت از فعالیت سلولهای  Th2می-

شود.

شوند ( )14استفاده از واکسنهای ژنی در مقابله با انگل-
ها ،کآرايی بیشتری نسبت به ساير انواع واکسن ها دارد.

واکسنهايی که تاکنون علیه اکینوکوکوس
گرانولوزوس طراحی شدند ،براساس پروتئینهای

دو بیماری ماالريا و لشمانیا ،از بیماریهای عفونی

نوترکیب بودهاند ،اما اين انگل دارای ده سروتیپ متفاوت

شايعی هستند که تاکنون واکسن مناسبی علیه آنها تولید

 G1–G10میباشد که هرکدام میزبان اختصاصی خاصی

نشده است .هرچند درچند سال گذشته تحقیقات گسترده-

دارند و اين باعث کاهش کارآيی اين نوع از واکسن می-
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محمدی و همكاران

شكل  :2بررسي بيان پروتئين
 (Aمشاهده سلول هاي ترانسفورم شده با نور مرئي با بزرگنمايي  (B 4xمشاهده سلول هاي ترانسفورم شده با نور فلئورسنت با بزرگنمايي ۱1x

شود .آنتیژن  ، Eg95يكی از کانديدهای مناسب جهت

با پروتئین  gfpدر سلولهای جانوری  CHOبیانشدند که

تهیهی واکسن است .زيرا پروتئین نوترکیب آن حفاظت

در ادامه ،میبايست بررسی پاسخ ايمنی در حیوان مدل و

بااليی را در مقابله با انگل نشاندادهاست .اين آنتیژن،

در میزبان های انگل مورد بررسی قراربگیرد.

متعلق به خانوادهای چند ژنی است که هر کدام از ژنها
در مرحلهی خاصی از زندگی انگل بیان

میشوند که

تشکر و قدردانی

اين امر ،ضرورت استفاده از اپیتوپهای اين آنتیژن را

مطالعهی فوق بخشی از طرح تحقیقاتی موسسهی

pEGFP

بدين

مطرحمیکند .وکتور مورد استفاده در اين تحقیق،

تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی میباشد.

است که دارای ژن گزارشگر  GFPمیباشد که بعد از انتقال

وسیله از کلیهی همكاران محترم بخش بیوتكنولوژی

به سلولهای يوکاريوتی و درصورت صحیح بودن قالب

مؤسسهی تحقیقاتی واکسن و سرمسازی رازی کرج به

خواندن بیان میشوند و در انتهای  Nپروتئین مورد نظر

خاطر همكاری صمیمانه در انجام اين تحقیق ،تشكر و

قرار میگیرد و به سادگی با میكروسكوپ فلورسنت مورد

قدردانی میشود.

رديابی قرار میگیرد .اين مطالعه نشانداد که اپیتوپهای
غالب  Eg95کلونشده در وکتور  pEGFPبهطور فیوژن
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Background and purpose: Hydatidosis is a parasitic disease
that transmits by Echinococcusgranulosus eggs excreted from
the feces of infected dogs to humans and animals. This parasite
is one of the tapeworms of the family Taeniidae which causes
widespread health problems amonghumans and also economic
loss in animal. Therefore, designing a new generation vaccine is
important to prevent the disease.
Materials and methods: In this study, the linear T-cell epitopes
were selected. The coding sequence of epitopes was
synthesized and cloned to pEGFP-N1vector. The recombinant
vector was transfected into CHO cells by genpulser. Expression
of fusion Protein was confirmed by fluorescence microscopy.
Results: The accuracy of cloning was confirmed by bothcolony
PCR on the clone and the subsequent sequencing. Fluorescence
microscopy showed fusion protein wasexpressed in CHO.
Conclusion: The results showed that, linear T-cell epitope of
EG95 antigen was cloned correctly in pEGFP vector and its
expression confirmed that this recombinant vector can be used to
construct
a
DNA
vaccine
model
against
the
Echinococcusgranulosus.
Key words: Echinococcusgranulosus, hydatidosis,epitope, Eg95,
DNA vaccine, CHO.
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