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Abstract  
Background: Infection with Echinococcus granulosus causes hydatidosis in human and ruminants. 
With regards to the high prevalence of hydatidosis in Iran, dealing with this disease is important in 
terms of public health. 
Objective: The aim of this study was to construct pEGFP-ChEgTrp as DNA model for multi-
epitope vaccine against Echinococcus granulosus 
Methods: This experimental study was conducted in the Razi Vaccine & Serum Research Institute, 
Karaj in 2013. Initially, epitopes stimulating the host immune response were predicted by IEDB 
Database and the coding sequences were made. The sequences were amplified by PCR. The PCR 
products were cloned into pEGFP-N1 vector after digestion with XhoI restriction enzyme. The 
bacteria containing recombinant plasmid were evaluated using Colony PCR, agarose gel 
electrophoresis and sequencing methods. 
Findings: Four peptides with 10 linear epitopes were predicted in EgTrp antigen. The nucleotide 
sequence coding ChEgTrp was amplified by PCR using specific primers and a 270 bp fragment was 
obtained. This fragment was cloned into pEGFP-N1 vector and the recombinant plasmid was 
confirmed by Colony PCR and agarose gel electrophoresis. For final confirmation, the recombinant 
plasmid was sequenced and the pEGFP-ChEgTrp was constructed. 
Conclusion: The ChEgTrp was successfully cloned into the pEGFP-N1 vector and this plasmid can 
be used to design DNA vaccines. 
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چکیده 

شود. با توجه به شیوع باالي ایـن  سبب بیماري هیداتیدوزیس در انسان و نشخوارکنندگان می اکینوکوکوس گرانولوزوس آلودگی با الرو انگلزمینه: 
 آلودگی در ایران، مقابله با آن از لحاظ بهداشت جامعه اهمیت خاصی دارد.

 اکینوکوکـوس انگـل   علیـه  اپیتـوپی  چنـد  واکسـن  DNA مـدل  عنـوان  بـه  pEGFP-ChEgTrpسـازه  نظور تولید و ساخت مطالعه به م هدف:
 انجام شد. گرانولوزوس

کننـده  هاي تحریـک سازي رازي کرج انجام شد. ابتدا اپیتوپدر مؤسسه تحقیقاتی واکسن و سرم1392این مطالعه تجربی در سال  ها:مواد و روش
  PCRکننده آن ساخته شد. سپس این توالی با اسـتفاده از واکـنش   بینی و توالی کدپیش IEDBن با استفاده از پایگاه اطالعاتی اسیستم ایمنی میزب

کلون شد و باکتري حاوي پالسمید نوترکیـب   pEGFP-N1در وکتور  XhoIکننده پس از هضم آنزیمی با آنزیم محدود PCRتکثیر شد. محصول 
 یابی بررسی گردید.، الکتروفورز آگارز ژل و توالیPCR Colonyبیل هاي مختلف از قبا روش
با استفاده از پرایمرهـاي   ChEgTrpکننده بینی شد. توالی نوکلئوتیدي کدپیشEgTrp ژن اپیتوپ خطی در آنتی 10پپتید حاوي  4تعداد  ها:یافته

گردید و پالسمید نوترکیب  pEGFP-N1قطعه مورد نظر وارد وکتور جفت باز حاصل شد.  270اي شامل تکثیر و قطعه PCRاختصاصی و با روش 
-pEGFPیابی و به این ترتیـب سـازه ژنتیکـی    و الکتروفورز آگارز ژل تأیید شد. براي تأیید نهایی، پالسمید نوترکیب توالی Colony PCRبا روش

ChEgTrp ساخته شد. 
واکسـن   DNAتواند جهـت سـاخت   کلون شد و این پالسمید می pEGFP-N1 آمیزي در وکتوربه طور موفقیت ChEgTrp قطعه گیري:نتیجه

 استفاده شود. 
 

 DNAهاي اکینوکوکوزیس، تروپومیوزین، کلونینگ مولکولی، واکسن ها:هکلیدواژ
      

 

:مقدمه  
هـاي  یکی از بیماري) هیداتیدوزیسکیست هیداتیک (     

 نگـل حیـوان اسـت کـه عامـل آن ا     مشترك بین انسان و
از  (Echinocccus granulosus)اکینوکوکوس گرانولوزوس

است. میزبـان اصـلی ایـن     )Taeniidae( تنیائیدهخانواده 
و واسط آن انسـان   سانان و میزبان حدانگل، سگ و سگ

در منـاطق   یسـت هیـداتیک  ک )1(.ندسـت کنندگان هنشخوار
و کشور ایران  ودشمیجهان به وفور دیده نیمه گرمسیري 

 ایـن بیمـاري   )2(در کمربند شیوع ایـن بیمـاري قـرار دارد.   
اي در هاي اجتماعی و اقتصادي قابل مالحظهموجب پیامد

راه درمان  ترینمتداولدر حال حاضر  د.شودام می انسان و
بـا  که  است ها با عمل جراحیکیست کردنخارج  ،بیماري

است. استفاده از دارو نیز بـه  هایی همراه و محدودیت خطر
 بازدارنـده  ی وهاي تخفیف عالیـم بـالین  عنوان یکی از راه

 هـاي دههر د نیز اکسیناسیونو )3(است.ست مطرح یرشد ک
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راهکار مهم براي توقف یک و  گرفته قرار توجه مورد اخیر

کـاربرد علمـی    1990 در دهه )4(ت.زندگی انگل اس چرخه
هاي مراحل مختلف انگل بـه خصـوص   ژناستفاده از آنتی

فعال انگل به صورت تخم دفع شده از (شکل غیرانکوسفر 
بـه   )الروي انگل(مرحله پروتواسکولکس  و میزبان نهایی)

چنـدین  . شـد  تأییـد واکسیناسیون میزبـان واسـط    صورت
ه واکسـن ارزیـابی   لقود باژن نوترکیب به عنوان کاندیآنتی
 انکوسـفر و  کلـون کـردن   کـه از هـا  ژناین آنتـی  .اندشده

ــکولکس ــوزوس  پروتواس ــوس گرانول ــت    اکینوکوک ــه دس   ب
،           Ag A، Ag B، 31EgA، 95Eg  از: عبارتنـد  انـد آمـده 

3-3-14rEgP ،EgTrp 29 وEg.)5( 
هـاي  سـویه  این انگل ده نوع ژنوتیپ متفـاوت دارد و      
G1 و G2  ،در گوسفندG3 وG5   ،در گـاوG4  ،در اسـب 
G6  ،در شترG7   ،در خـوكG8  ،در آهـو  G9گـراز و   در

G10 6(کنند.در گوزن ایجاد آلودگی می( 
هایی که در مرحله جنینی و ژنترین آنتیاز مهمیکی      

اسـت. ایـن پـروتئین بـه     EgTrp شـود،  الروي بیان مـی 
در اندام مکنـده و  است و  صورت مارپیچ آلفا سازمان یافته

توانـد بـه عنـوان    پوست انگـل قـرار دارد و مـی    ناحیه زیر
ژن کـه  رشد و نمو انگل باشد. این آنتی ثانویه طی عالمت

، واکسینه ایجـاد کـرده   هايایمنی قابل توجهی را در سگ
 )7,8(.هاي کاندید براي مقابله با انگل اسـت ژنیکی از آنتی

ــا  ــدفایـــن پـــژوهش بـ ــازه ســـاخت و تولیـــد هـ          سـ
pEGFP-ChEgTrp مدل عنوان به DNA چند واکسن 

 شد. انجام گرانولوزوس اکینوکوکوس انگل علیه اپیتوپی

 
ها:مواد و روش 

ــال         ــی در س ــه تجرب ــن مطالع ــه  1392ای در مؤسس
 سازي رازي کرج انجام شد. جهتتحقیقاتی واکسن و سرم

پایگـاه  از  EgTrp ژنآنتـی  خطـی  هـاي وپاپیت بینیپیش
 4هـا شـامل   استفاده شد. ایـن اپیتـوپ   IEDBاطالعاتی 

 اتصـال دهنـده   3پپتیدي بودند که بـه وسـیله   زنجیره پلی
 به هم متصل شدند. سپس توالی اسید )RVKR(ورینی ف

هــاي انتخــاب شــده ترجمــه معکــوس و    اي پپتیــدآمینــه

لی نوکلئوتیـدي مـورد   مناسب انتخاب شد. تـوا هاي کدون
ل از اتصـال چهـار اپیتـوپ بـه همـراه      مجموع حاصنظر (

گوینـد) توسـط شـرکت      ChEgTrpرا هـا اتصـال دهنـده  
Genscript  1ساخته شد (شکل شماره.( 

 

بینی شده هاي پیشپپتید توالی آمینواسیدي -1شکل 
زنجیره پپتیدي که به  4(شامل  ChEgTrpژن آنتی

 اند)به هم متصل شده RVKRاتصال دهنده  3وسیله 
 

 PCRبــه وســیله واکــنش  ChEgTrpتکثیــر قطعــه      
افـزار  بـا اسـتفاده از نـرم   هاي مورد نیـاز  انجام شد. پرایمر

Oligo  اي طراحـی شـدند کـه حـاوي     ) به گونه5(نسخه
حـاوي   PCRباشند. هر واکنش  XhoIجایگاه برش آنزیم 

حـاوي  سـاخته شـده    DNAنـانوگرم   100موارد زیر بود: 
ــاي خطـــی،اپیتـــوپ ــر  10 هـ ــوگرم پرایمـ                رفـــتپیکـ

3'-ATGAACGATTGGCTGAGCAAAGCTCGAGTG-5'  و
                                                 پرایمــــــــــــــــــــر برگشــــــــــــــــــــت 

3'-TTCCGTTCTGCAGTTTGCTCCTCGAGTT-5'، 
       آنــزیم(شــرکت فرمنتــاز)،   dNTPمیلــی مــوالر   2/0

Taq DNA polymerase (شرکت فرمنتاز) واحـد بـه    1
 X10 PCRمیکرولیتر بافر  4 ومیکرولیتر واکنش  40ازاي 

 (شرکت فرمنتاز). حجم نهایی هر واکنش به وسیله آب دو
در   PCRمیکرولیتر رسانده شد و واکـنش  40بار تقطیر به 

بق برنامه به شـرح زیـر انجـام شـد: مرحلـه      چرخه ط 35
 3بـه مـدت    (Initial Denaturation)واسرشتگی اولیه 
به گراد، مرحله واسرشتگی درجه سانتی 94دقیقه در دماي 

گـراد، مرحلـه   درجـه سـانتی   95دقیقـه در دمـاي    1مدت 
ثانیه در دماي  30به مدت  (Annealing)ها اتصال پرایمر

بـه   (Extension)گراد، مرحله گسـترش  درجه سانتی 52
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و مرحلـه  گـراد  درجـه سـانتی   72ثانیه در دماي  15مدت 

درجـه   72دقیقـه در دمـاي    7مـدت   بـه گسترش نهـایی  
ــانتی ــراد.س ــد   گ ــد فراین ــت تأیی ــت جه  PCR ،5در نهای

جفت بازي بر  100گر میکرولیتر از محصول در کنار نشان
درصد الکتروفورز شد. محصوالت حاصل  2روي ژل آگارز 

ــزیم   PCRاز ــط آنـ ــاز)  XhoІتوسـ ــرکت فرمنتـ در (شـ
میکرولیتر هضـم شـدند.    30حجم میکروتیوپ استریل به 

 PCR ،3میکرولیتـر محصـوالت    20واکنش هضم شامل 
ــر  ــافر میکرولیت ــر  X10 ،1ب ــزیم میکرولیت  و در XhoIآن

درجــه     37در دمــاي بــود و میکرولیتــر آب  6نهایــت 
انکوبـه   )overnight(سـاعت   16گـراد بـه مـدت    سانتی

گردید. محصوالت هضم شده با استفاده از کیت تخلـیص  
(شرکت فرمنتاز)، تخلیص شدند. وکتـور   PCRمحصوالت 

pEGFP-N1  سـازي  از مؤسسه واکسن و سرم(تهیه شده
) با استفاده از روش لیـز قلیـایی   1392رازي کرج در سال 

ــزیم  )9(تخلــیص ــاز) در  XhoІو توســط آن (شــرکت فرمنت
میکرولیتـر هضـم شـد.     30میکروتیوپ استریل به حجـم  

میکرولیتـر   10محلول واکنش هضم شامل موارد زیر بود: 
DNA  ،بـافر  میکرولیتر  3پالسمیديX10، 1   میکرولیتـر
سـاعت   16میکرولیتر آب که به مدت  16و   XhoIآنزیم 

کوبه گردید. جهـت تأییـد   گراد اندرجه سانتی 37در دماي 
درصـد   1هـاي هضـم شـده در ژل    صحت هضم، وکتـور 

اتصـال وکتـور    الکتروفورز شدند. بـه منظـور جلـوگیري از   
واحد آنزیم آلکالین فسفاتاز  1مقدار  هضم شده به خودش،

هضم شده اضافه و  میکرولیتر واکنش به وکتور 20 به ازاي
 انکوبه شد.د گراسانتیدرجه  37 دماي دردقیقه  30 به مدت

 T4 DNA Ligase آنـزیم  قطعه مـورد نظـر توسـط        
متصـل شـد.     pEGFP-N1بـه وکتـور   )فرمنتـاز  شـرکت (

(وکتور به محصـول   3به  1واکنش اتصال با نسبت مولی 
PCRمیکرولیتـر   8شـامل مـوارد زیـر بـود:     و  ) انجام شد

هضم شده بـا آنـزیم    میکرولیتر وکتور PCR  ،12محصول
XhoI ،3 یتــر بــافر میکرولX10  ،میکرولیتــر  1الیگیشــن

یکرولیتـر آب عـاري از   م 6و  DNA Ligase4T آنـزیم  
درجـه   22در دمـاي   سـاعت  16بـه مـدت   سپس نوکلئاز. 

پالسمید حاوي قطعه مـورد نظـر   . ندانکوبه شدگراد سانتی
اشرشــیاکوالي ســویه (پالســمید نوترکیــب) بــه بــاکتري 

DH5α   یکرولیتـر از  م 30منتقل گردید. براي این منظـور
محلول حاوي پالسمید نوترکیب به باکتري مستعد شده با 
کلرید کلسیم اضافه شـد. انتقـال پالسـمید نوترکیـب بـه      

گـراد  درجـه سـانتی   42ثیر شوك حرارتی تحت تأباکتري 
ها به محیط انجام شد. بعد از انجام شوك حرارتی، باکتري

LB  عت سا 1گراد به مدت درجه سانتی 37مایع در دماي
در  آگار حـاوي کانامایسـین   LBمنتقل و سپس در محیط 

ساعت کشـت داده  24گراد به مدت درجه سانتی 37 دماي
هاي مقاوم به کانامایسین کـه حـاوي وکتـور    کلونیشدند. 

  و  ندنوترکیــب بودنــد بــر روي محــیط کشــت ظــاهر شــد
برداشـته و روي   کلـونی هاي مثبت به صورت تـک  کلونی

اوي کانامایسین کشت داده شدند. آگار ح LBمحیط جدید 
هـاي رفـت و   بـا اسـتفاده از پرایمـر    PCRدر مرحله بعد، 

هـا  کلونیبه طور مستقیم بر روي برگشت قطعه مورد نظر 
 انتخـاب  نوترکیـب  وکتـور  حـاوي  مثبـت  هايکلونی و انجام

 شدند.  
 ChEgTrpهـاي قطعـه   براي تعیین توالی نوکلئوتیـد      

هـاي نوترکیـب   ، وکتورpEGFP-N1کلون شده در وکتور 
ها توسط یابی آنمثبت با روش لیز قلیایی تخلیص و توالی

اي مـاکرو ژن بـا روش سـنگر بـا دو پرایمـر      شرکت کـره 
بـا   فرایند کلونینـگ در این پژوهش  اختصاصی انجام شد.

، الکتروفـورز آگـارز   PCR Colonyهـاي  روشاستفاده از 
 شد.یابی بررسی ژل و توالی

 
هاافتهی:  
 شد بینیپیش کننده سیستم ایمنی،ي تحریکهااپیتوپ    

هـا،  ایـن اپیتـوپ   کنندهو متناسب با توالی نوکلئوتیدي کد
 آنـزیم  هاي رفت و برگشت حـاوي جایگـاه برشـی   پرایمر
XhoI محصـول واکـنش   به دست آمد .PCR    بانـدي بـا
جفـت   100گر به همراه نشانجفت باز بود که  270 اندازه
این یافته  شد ودرصد آگارز الکتروفورز  2روي ژل  بربازي 

-2بود (شکل شماره  PCRصحت انجام واکنش دلیل بر 
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A(.   ــورز ــل از الکتروف ــایج حاص ــور نت  pEGFP-N1وکت

 VIIگـر شـماره   همراه با نشان XhoIآنزیم  باهضم شده 
باندي  و مشاهده درصد 1بر روي ژل آگارز  Rochشرکت 

ـ  4700 يدر محدوده ز، درسـتی فراینـد هضـم را    اجفت ب
  .)B-2(شکل شماره  نشان داد

 

 
 1بر روي ژل آگـارز   ChEgTrpقطعه  PCR: الکتروفورز محصول A -2شکل 

: قطعـه  2جفـت بـاز، سـتون     100گر با وزن مولکولی : نشان1درصد، ستون 
 ChEgTrpجفت بازي قطعه ژنی  270

B :درصـد،   1ي ژل آگـارز  الکتروفورز محصوالت حاصل از هضم آنزیمی بر رو
: پالسـمید هضـم نشـده    2سـتون  ، Rochشـرکت   VIIگـر  : نشـان 1 ستون

pEGFP-N1 پالسمید هضم شده 3، ستون :pEGFP-N1 
 

بـا  و  Colony PCRروش بـا  ترکیب هاي نوپالسمید     
که مشاهده باند دلیل بر  ندشدتأیید هاي اختصاصی پرایمر

 و عدم مشاهدهکلونی مربوطه  در ChEgTrp وجود قطعه
بود. قدم دیگـر بـراي    ChEgTrpباند دلیل بر عدم وجود 

تأیید کلونینگ، الکتروفورز وکتور نوترکیب استخراج شـده  
بـود   pEGFP-N1آن با وکتـور   درصد و مقایسه 1در ژل 

جفت باز مربوط به قطعـه   270که اختالف اندازه در حدود 
ChEgTrp 3 شماره (شکل گردید دو مشاهده بین این-C 

 . )D و
 

 
 

درصـد،   1بـر روي ژل آگـارز    Colony PCR: الکتروفورز محصول C-3شکل 
هـاي مثبـت حـاوي    کلـونی حاصـل از   Colony PCRمحصـول   3و1سـتون  

 100گـر بـا وزن مولکـولی    : نشان2، ستون ChEgTrpجفت بازي 270قطعه
 هاي منفی کلونیعدم وجود باند در  :4جفت باز، ستون 

Dدرصـد،   1ر ژل دي دبـدون قطعـه ورو   وکتور نوترکیب و وکتور : الکتروفورز
شـرکت   VIIگر نشان 2ستون  ،pEGFP-ChEgTrpوکتور نوترکیب : 1ستون
Roch ، وکتور 3ستون :pEGFP-N1  هضم شده با آنزیمXhoI  وEگـر  : نشان

VII  شرکتRoch 

هـاي  یابی وکتور نوترکیـب بـا پرایمـر   در نهایت توالی     
Trpاپیتوپ تروپومیـوزین را در وکتـور   عه مولتی، وجود قط

pEGFP-N1  4تأیید کرد (شکل شماره.( 

 
 

 pEGFP-ChEgTrpوکتور نوترکیب طرح کلی  -4شکل 
 وان یک سازه چند اپیتوپیبه عن

 
گیري:بحث و نتیجه   

 pEGFP-N1این سازه ژنتیکی با موفقیت در وکتـور       

در میزبـان ایمـن   آمدي آن (پاسخ ایمنی کار کلون شد که
 شده با این سازه ژنتیکی) در آینده بررسی خواهد شد.

ــوپ      ــتفاده از اپیت ــه   اس ــی علی ــاد ایمن ــراي ایج ــا ب ه
و توسـط   1998اولین بار در سال  اکینوکوکوس گرانولوزوس

 بـادي واکسـن  راي بررسی پاسـخ آنتـی  ب و همکاران دالرو
95EG  95از توالی انجام وEG صورت پپتید به  18 تعداد

هاي خطی ساخته شد. نتایج این تحقیق مفید بودن اپیتوپ
 اکینوکوکـوس  هاي ایمنوژن جهت تولید واکسن علیـه پپتید

(را نشــان داد. گرانولــوزوس
47TP

10
P47T

 ساکینوکوکــو هــايژنآنتــی )
 2Th و 1Th هر دو الگوي ترشحی سایتوکین گرانولـوزوس 

و  IL ، IFNγ-2 هـاي سـایتوکین  بـا  1Th کننـد. می القا را
القــا   -IL 5،6،10و  IL-4د ـتولی اـب 2Thو  نـلنفوتوکسی

در بیماران  IL-10و  IL-4 تولید میزان باالي )11(ود.شمی
دو  .استمتناسب  4IgG و IgEبا میزان باالي  يهیداتید

نیز به میزان زیادي  IL-5 و 6  ییعن 2Th سایتوکین دیگر
. مقایسـه  شوندتوسط بیماران مبتال به هیداتیدوز تولید می

pEGFP-ChEgTrp 
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 هـاي نییتوکاس تحت درمان با آلبندازول که پاسخ بیماران

1Th الب است نسبت بـه پاسـخ بیمـارانی کـه     غها در آن
اسـت   هدنشان داها غالب است آن در 2Thهاي توکینایس

و از بـین بـردن بیمـاري    در کشـتن انگـل    2Thکه پاسخ 
 سمت به هاسایتوکین پاسخ در تغییر )12(دارد.تري نقش کم

 کـاهش  راانگـل   رشد موش و انسان در 1Th بیان الگوي
هـایی کـه در   ژنسرکوب کـردن آنتـی   رو این از ؛دهدمی

 میزبـــان نقـــش دارنـــد و 2Thســـلولی  القـــاي پاســـخ
بـه   القاکننـده پاسـخ وابسـته    هايژنبا آنتی واکسیناسیون

1Th آینـده  در  طراحی واکسـن  تواند قدم مهمی برايمی
  )13(باشد.
انجام شده در زمینه تولیـد   هايهدر حال حاضر مطالع     

اسـاس پـروتئین   بر اکینوکوکوس گرانولـوزوس واکسن علیه 
و  101EG، 31EgA، 119EG مانند هاییژنآنتی نوترکیب

95Eg هـا،  بودن سـروتیپ  بوده است که با توجه به متنوع
هـا ایمنـی   اند علیه همـه سـروتیپ  ها نتوانستهاین واکسن
ژن مورد استفاده در این پژوهش براي آنتی )14(ایجاد کنند.

در  تـاوي و همکـاران  پ .تروپومیوزین بـود  ،ساخت واکسن
از پروتئین نوترکیب تروپومیـوزین بـه عنـوان     2008سال 

هـا  درصـد در سـگ   80 واکسن استفاده کردند کـه حـدود  
مانـده  هاي باقیایمنی ایجاد کرد و سبب کاهش رشد کرم

را در  Trpژن آنتی 2005و همکاران در سال  فریز )15(شد.
کلون و پروتئین نوترکیب آن را تخلیص  pQE80Lوکتور 

را بـا آن ایمـن    BALB/Cهاي نژاد کردند و سپس موش
 γو  IL، 10-IL-12 هـاي کردند و دریافتند که سایتوکین

IFN یکـی از   )16(یابد.اي افزایش میبه طور قابل مالحظه
هـاي انجـام   هاي این پژوهش با مطالعـه وتتفاترین مهم

 Tکننده لنفوسیت نوع ریکهاي تحبینی اپیتوپشده، پیش
ها با اسـتفاده از  صال این اپیتوپژن تروپومیوزین و اتآنتی

فورینی به هم به منظـور ایجـاد پاسـخ     هاياتصال دهنده
بـود.   گرانولـوزوس  اکینوکوکـوس تر علیه انگـل  ایمنی قوي

ژن تروپومیـوزین  ایی که در زمینـه آنتـی  هتمامی پژوهش
از  .انـد هاي نوترکیـب بـوده  اساس واکسناند برانجام شده
توان به مـواردي  هاي نوترکیب میهاي واکسنمحدودیت

مثل پیچیدگی مراحل تولید اشاره کرد. همچنین تخلـیص  
هاي زیاد و دانش ها مستلزم پرداخت هزینهداري آنو نگه

است. نکته قابل تأمـل دیگـر ایـن     فنی و ابزار اختصاصی
هـاي  ها به دلیل عدم انجـام واکـنش  است که این واکسن

ساختار طبیعی نخواهند داشـت و از آنجـا    ،گلیکوزیالسیون
گونـه  یه بخش قنـدي اسـت، لـذا هر   که واکنش ایمنی عل

پذیري ساختمان فضایی پروتئین در یند شکلفرآ اشکال در
 شود.زایی مییمراحل مختلف تخلیص سبب کاهش ایمن

توجـه بـه سـمت طراحـی     زیست فناوري  با پیشرفت     
معطوف شـده اسـت کـه نسـل سـوم       DNA هاي واکسن
هاي نوترکیب مزایاي ها هستند و نسبت به واکسنواکسن

زیر را دارند: عدم ایجاد عفونت، توانایی ایمنی علیه چندین 
مختلف، ایمنی پایـدار و طـوالنی مـدت، سـهولت و      سویه

ــد   ســرعت ــودن مراحــل تولی ــوه و مشــابه ب ــد انب    در تولی
هاي مختلف، پایـداري در دمـا، تحریـک سیسـتم     واکسن

تـر  ایمنی همورال، سلولی و مخاطی، نیـاز بـه مقـدار کـم    
 )Th)17.1 تر پاسـخ ایمنـی سـلولی   واکسن و تحریک بیش

  هــا در بررسـی پاسـخ ایمنــی سـلولی و ترشــح سـایتوکین    
  DNAهاي حیوانی مختلـف بعـد از تزریـق واکسـن    مدل
آن  بـوده کـه مشخصـه    1Th دهنده فعالیـت پاسـخ  نشان

ایـن همـان    واست  IL-2 و γINFهاي ترشح سایتوکین
که در مقابلـه بـا انگـل نقـش بسـزایی      پاسخ مطلوبیست 

  )18(دارد.
هـاي  هاي مطالعه حاضر و محـدودیت با توجه به یافته     

هـاي ژنـی در   واکسن نوترکیب و همچنین اهمیت واکسن
انتظـار  رابطه با پاسخ ایمنی مطلوب علیه انگل مورد نظر، 

به عنوان یک  pEGFP-ChEgTrpرود سازه ژنتیکی می
ــی مناســبی در   DNAمــدل  ــد پاســخ ایمن    واکســن بتوان

 آزمایشگاهی ایجاد کند.هاي مدل
 
گزاري:   سپاس 

مطالعه انجام شده بخشی از طرح تحقیقـاتی مصـوب        
سازي رازي کرج است که مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم
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