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درمانی ،پرتو درمانی و جراحی با مشکالت متعددی
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واژه های کلیدی :سلول  Tتنظیمی ،ایمونوتراپی ،پاسخ های هومورالFc ،FoxP3 ،
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بنظر می رسد که موفقیت روش های واکسیناسیون به منظور ایمونوتراپی به واسطه شبکه قدرتمندی از اجزای سرکوبگر
سیستم ایمنی که سلولهای Tتنظیمی نیز یکی از آنها می باشد مختل می شود .در مطالعات پیشین روی ایجاد پاسخ ایمنی
علیه سلولهای  Tتنظیمی بیانگر  foxp3و حذف آنها کار شده است .از آنجایی که این مطالعات نتوانستند به طور کارآمد با
حذف نسبی این سلولها بر اثرات مهاری آنها غلبه کنند؛ در مطالعه حاضر سعی شده است که با ساخت واکسنی کارآتر بر
علیه سلولهای  Tتنظیمی نتایج روش های ایمونوتراپی ترکیبی در سرطان بهبود یابد .سازه  DNAدارای بخش  Cاز
ایمونوگلوبولین  Gدر الحاق به ژن  Foxp3ساخته شد .بیان سازه  FOXP3-Fcبعد از ترانسفکت کردن آن به سلولهای HEK
با تکنیکهای میکروسکوپ فلوئورسنت ،فلوسایتومتری و وسترن بالت مورد بررسی قرار گرفت .این فیوژن پروتئین در
سلولهای  E. coli BL21به عنوان میزبان بیان شدند .سازه و پروتئین نوترکیب مطابق آن به موشهای  C57BL/6تزریق شدند
و دو هفته پس از آخرین تزریق سطح سرمی آنتی بادی ایمونوگلوبین  Gو زیر کالسهای آن با روش سنجش الیزا مورد
بررسی قرار گرفتند .آنالیز بیان سازه  DNAبا روشهای متعدد ،بیان موفق این پروتئین الحاقی را در سلولهای یوکاریوت نشان
داد .بعالوه بیان پروکاریوتیک  Foxp3-Fcنیز با انجام آنالیزهای الکتروفورز ژل پلی اکریالمید – سدیم دودسیل سولفات و
متعاقبا وسترن بالت مورد تایید قرار گرفت .حضور پروتئین الحاقی نیز بعد از تخلیص با استفاده از آنتی بادی اختصاصی
نشان داده شد .برنامه واکسیناسیون بصورت واکسن /DNAپروتئین نوترکیب توانست پاسخهای همورال وابسته به سلولهای T
کمکی را در موشهای واکسینه شده القا کند .با توجه به بیان موفق وکارآیی واکسنیناسیون با واکسن /DNAپروتئین
نوترکیب  Foxp3-Fcدر القا پاسخهای همورال می توان امید داشت که بعنوان واکسنهایی در درمان تومور بکار بسته شوند؛ و
به واسطه حذف سلولهای تنظیمی باعث افزایش تاثیر سایر روشهای ایمونوتراپی گردند.

ناصراالسالمی و موسوی نیری

واکسیناسیون بر علیه  T regبا هدفگیری مولکول FoxP3

پاسخی1

سیستم ایمنی شبکه ای از مکانیسم های بی
مرکزی و محیطی را برای شناسایی خود از غیر خود راه-
اندازی کرده است .یکی از اعضای اصلی این شبکه سلول-
های  Tتنظیمی ) T reg( CD4+CD25+2می باشند که
وظیفه آنها سرکوب پاسخ های ایمنی می باشد .بنظر می
رسد که موفقیت واکسن ها در درمان تومور توسط شبکه
قوی از اجزای مهاری سیستم ایمنی از جمله سلولهای T
تنظیمی تحت الشعاع قرار می گیرد؛ بنابراین حذف این
سلول های تنظیمی بعنوان یک استراتژی برای افزایش
کارآیی درمان های توموری بسیار مد نظر قرار گرفته
است .در بسیاری از روش های حذف مولکول CD25
بعنوان مارکر سطحی سلول های  T regمورد هدف قرار
گرفته اند ( .)3،4تنها محصول ژنی اختصاصی شناخته
شده که در سلول های  T regموش بیان می شودFork ،
) head box P3 (FoxP3است FoxP3 .یک فاکتور درون
سلولی است که بیان آن نه تنها در سلول های T
 CD4+CD25+بلکه در سلول های  Tتنظیمی
 CD4+CD25low/و همینطور زیر رده هایی از T CD8+با فعالیت مهاری نیز دیده می شود .بنابراین ،هدف
قراردادن  FoxP3بجای  CD25مزایای بیشتری را در
حذف سلول های سرکوبگر ایمنی در بدن به همراه دارد
( .)3از آنجایی که  FoxP3یک مولکول درون سلولی می-
باشد ،بنابراین سلول های  T regبیان کننده  FoxP3از
طریق آنتی بادی های مونوکلونال از بین نمی روند.
سلولهای  Tسیتوتوکسیک CD8+ 3قادر به شناسایی
محصوالت درون سلولی بصورت همراه با کمپلکس اصلی
سازگاری نسجی کالس یک 4روی سطح سلول هستند.
سلول های بیان کننده  FoxP3نیز به همین ترتیب هدف
 CTLقرار می گیرند ( .)3،5بطور کلی محققین برای
سرکوب سلول های  T regاز روش های متعددی بهره
جسته اند که از آن جمله می توان به استفاده از داروهای
شیمیایی ،آنتی بادی مونوکلونال ضد ،CD25
ایمونوتوکسین ها (دنیلوکین دیفتیتوکس و  )LMB-2و

اشاره کرد .تاکنون نیز روش های مختلفی در هدف قرار
دادن  FoxP3برای سرکوب  T regمورد استفاده قرار
گرفته است .از آن جمله می توان به استفاده از لتروزول
(تخریب انتقال سیگنال توسط  ،)FoxP3سلول دندریتیک
حاوی  mRNAمربوط به  FoxP3و یا حذف این ژن در
سلول های  T regبصورت ترانسژنیک اشاره کرد (3،12-
.)7
ایمنی زایی آنتی ژن ها می تواند در الحاق با بخش
 C5زنجیره سنگین ایمونوگلوبولین ها 6و تشکیل پروتئین
الحاقی آنتی ژن FC-افزایش یابد .پروتئین الحاقی آنتی
ژن FC-به گیرنده های در سطح سلول های عرضه کننده
آنتی ژن حتی سلول های متصل شده به این ترتیب آنتی
ژن هدف این سلول ها قرار می گیرد .الحاق آنتی ژن با
) ، FC(Igعالوه بر اثری که در افزایش تحریک آنتی ژنی
دارد مزایای دیگری را نیز بهمراه دارد .پروتئین الحاقی
کموکاین/سایتوکاین با ) FC(Igاثرات مثبتی چون میل
ترکیبی دوگانه ،غیرسمی بودن و نیمه عمر طوالنی در
بدن را بشرط حفظ فعالیت هر دو پروتئین از خود نشان
داده است (.)13-17
هدف اصلی این مطالعه ساخت وکتورهای نوترکیب
دربردارنده  FoxP3-Fcبا هدف تولید واکسن  DNAو
پروتئین نوترکیب برای تزریق به گروه های مختلف
موشی با برنامه تزریقی اولیه و یادآور می باشد که به
دنبال آن تاثیر فرایند ایمنی زایی در القای پاسخ های
همورال در این مطالعه مورد بررسی قرار می گیرد.
مواد و روش ها

گونه های باکتریایی و وکتورها

ایشریشیا کلی گونه های اینویتروژن ،امریکا و نواژن،
امریکا به ترتیب برای کلون سازی و بیان پروتئین
نوترکیب مورد استفاده قرار گرفتند .سلولهای ایشریشیا
کلی حاوی پالسمیدهای نوترکیب بصورت هوازی در
محیط لوریا برتانی ( -LBمرک ،آلمان) در دمای
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توانایی ...

 37درجه سانتی گراد ودر حضور 50میکروگرم
کانامایسین یا آمپی سیلین (سیگما ،امریکا) به ازای هر
میلی لیتر محیط کشت رشد داده شدند .پالسمیدهای
 pIRES2-EGFPو  pET21aبه ترتیب به عنوان وکتور
واکسن DNAو وکتور بیانی در سیستم پروکاریوتی
استفاده شدند.

 pET21-FoxP3-IgG2Fcکلون شد .این پالسمید
پروتئین الحاقی  T7tag-FoxP3-IgG2Fcرا کددهی می-
کند.
انتقال پالسمید 7و بیان ژن در سلول های
یوکاریوتی

واکنش زنجیره ای پلیمراز ) (PCRژن الحاقی

FoxP3-IgG2Fc

7
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قطعه کوتاه شده  FoxP3دارای  1114جفت باز
(مطابق با اسید آمینه های  )363-1با انجام  PCRبر روی
پالسمید از قبل ساخته شده  pEGFP-N1-FoxP3با
استفاده از پرایمرهای مستقیم (5ˊ NheI-tailed
)ˊATATGCTAGCGCCACCATGGCTC3
و
معکوس
ˊ(5
BglII-tailed
)ˊ TACAGATCTGGCGAACATGCGAG3و آنزیم
پلیمراز ( Pfuترمو ،امریکا) در شرایط دمایی  94درجه
سانتیگراد ( 4دقیقه) و سی چرخه  94درجه سانتیگراد
( 40ثانیه) 55 ،درجه ( 40ثانیه) و  72درجه ( 68ثانیه)
ایجاد شد .برای ساخت سازه pIRES2-EGFP-FoxP3-
 IgG2Fcکه  FoxP3-IgG2Fcرا کددهی می کند ،ژن
کوتاه شده  FoxP3بعد از تکثیر با آنزیم های محدوداالثر
 NheI/BglIIهضم و جایگزین قطعه  Igk-IL18در
پالسمید از پیش ساخته شده pIRES2-EGFP-Igk-
 IL18-IgG2Fcشد .این پالسمید عالوه بر پروتئین
الحاقی  FoxP3-IgGFcپروتئین سبز فلوئورسنت
( )EGFPرا نیز جداگانه بیان می کند .به عالوه پالسمید
نوترکیب  pET21-FoxP3-IgG2Fcنیز با انجام PCR
روی سازه  pIRES2-EGFP-FoxP3-IgG2Fcبا استفاده
مستقیم
پرایمرهای
از
)ˊ (5ˊTGGAATTCGCTCCTTCCTTGG3و معکوس
)ˊ (5ˊ TATAAGCTTTAGCCCCGGAGTCC3و در
شرایط دمایی  94درجه سانتیگراد ( 4دقیقه) و سی
چرخه  94درجه سانتیگراد ( 40ثانیه) 56 ،درجه (40
ثانیه) و  72درجه ( 240ثانیه) ایجاد شد .قطعه EcoRI-
 FoxP3-IgG2Fc-HindIIIدر  pET21aبرای ایجاد سازه
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رده سلولی کلیه جنین انسان ( -HEK293بانک
سلولی انستیتو پاستور ایران) در محیط کشت DMEM
(بایوسرا ،آمریکا) حاوی ال-گلوتامین  2میلی موالر100 ،
واحد پنی سیلین در هر میلی لیتر 100 ،میلی گرم
استرپتومایسین در هر میلی لیتر و  %10سرم جنین
گوساله در دمای  37درجه سانتیگراد %5 ،دی اکسید
کربن نگهداری شد .سازه ژنی pIRES2-EGFP-FoxP3-
 IgG2Fcبطور موقت به سلول های  HEKبا کمک کیت
پلیفکت (کیاژن ،آلمان) منتقل شد 72 .ساعت بعد از
انتقال ،سلول های ناقل 8هم از نظر فلوئورسنت
میکروسکوپی (زایس آکسیوسکوپ ،آلمان) و هم از نظر
فلوسایتومتری مربوط به رنگ سبز پروتئین  GFPدر
جمعیت سلولی زنده با دستگاه فلوسایتومتر (پارتک،
آلمان) و با نرم افزار فلومکس در مقابل سلول های
ترانسفکت نشده بعنوان کنترل منفی مورد بررسی قرار
گرفتند .همچنین برای انجام بررسی وسترن بالت ،لیزات
این سلول ها بعد از حل شدن در بافر لیز کننده (تریس-
کلر  0/1موالر و تریتون  X-100نیم درصد
حجمی/حجمی) با کمک کروماتوگرافی ژل پلی
اکریالمید-سدیم دودسیل سولفات  %12تحت شرایط
احیا کننده جداسازی ،به غشای پلی وینیلین دی فلوراید
(-PVDFآمرشام بایوساینس ،امریکا) با استفاده از دستگاه
بالتینگ (بایو رد-امریکا) نیمه خشک منتقل ،با آلبومین
سرم گاوی  %5بالک شدند .سپس با آنتی بادی بزی
ضدزنجیره سنگین ایمونوگلوبولین موشی کونژوگه شده با
آنزیم (سیگما ،امریکا) ،که به نسبت  1:5000در محلول
مسدود کننده 9حل شده بود ،یک ساعت در دمای اتاق
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انکوبه شده متعاقبا با معرف دی امینو بنزیدین
تتراهیدروکلراید ( -DABسیگما ،امریکا) .وجود پروتئین
مورد نظر در تاریکی بررسی شد .لیزات سلول های
غیرناقل 10بعنوان کنترل منفی استفاده شد .همین
مراحل در مورد تایید بیان پروتئین نوترکیب الحاقی
 FoxP3-IgG2Fcدر میزبان باکتریایی انجام شد.
بیان و تخلیص پروتئین نوترکیب

موش های ماده شش تا هشت هفته ای
خریداری شده از انستیتو پاستور ایران تحت شرایط
استاندارد نگهداری و طبق برنامه ایمنی زایی درج شده
در جدول  1در سه گروه ده تایی واکسینه شدند.
موش ها بصورت بصورت عضالنی در ماهیچه
کوادریسپت ران پا با  100میکروگرم پالسمید pIRES2-
 EGFP-FoxP3و  pIRES2-EGFP-FoxP3-IgG2Fcدر
حجم نهایی  100میکرولیتر (یک میکروگرم در
میکرولیتر) با  DNAپالسمیدی و بصورت زیرجلدی در
ناحیه پشت گردن با  30میکروگرم پروتئین ایمونوژن
 FoxP3و  FoxP3- IgG2Fcخالص شده بصورت مخلوط
با مقدار هم حجم ادجوانت ناقص فروند (سیگما ،امریکا)
واکسینه شدند .واکسیناسیون به شکل برنامه تزریقی
اولیه/یادآور غیریکنواخت با تزریق یک دوز DNA
پالسمیدی تخلیص شده با کیت تخلیص پالسمید بدون
اندوتوکسین گیگا (کیاژن ،استرالیا) و بدنبال آن تزریق دو
دوز پروتئینی انجام گرفت .گروه های کنترل با pIRES2-
 EGFPو  BSAواکسینه شدند .دو هفته بعد از آخرین
ایمنی زایی خونگیری از چشم موشها انجام شد و سرم
جدا شده از آن تا زمان انجام آزمایش در فریزر -70
نگهداری شد.
C57/BL6

Foxp3-IgG2Fc

برای بیان پروتئین الحاقی ) Foxp3-Fc(IgGپالسمید
 pET21-FoxP3-IgG2Fcبه سلول های متعهد شده E.
) coli BL21(DE3منتقل و در محیط آگار  LBکشت
داده شدند؛ کلونی های رشد کرده بر روی آگار به محیط
مایع  LBمنتقل و القای بیان پروتئین با  IPTGیک میلی
موالر بعد از رسیدن به دانسیته نوری انجام شد و رسوب
باکتریایی مربوطه از نظر بیان پروتئین با  SDS-PAGEو
وسترن بالت بررسی شد .برای تخلیص پروتئین ژل
مربوط به الکتروفورز نمونه ها در محلول سدیم کربنات
 0,08موالر غوطه ور ،سپس با محلول های ایمیدازول-
سدیم دودسیل سولفات (ایمیدازول 200میلی موالر و
 SDS 0/1درصد وزنی/حجمی) پیش تیمار و متعاقبا
تیمار با محلول سولفات مس  200میلی موالر صورت
گرفت تا زمانی که زمینه ژل کامال کدر و باندهای
پروتئینی بصورت شفاف نمایان شود .در ادامه باند
پروتئینی مورد نظر از ژل بریده و در طی یک شب در
بافر استخراج پروتئین (کربنات آمونیوم و ) SDSبا
حرکات مالیم روی دستگاه راکر یکنواخت گردید .بعد از
سانتریفوژ محلول رویی سوسپانسیون جمع آوری و تغلیظ
با فیلترهای تغلیظ ویوا اسپین (سارتوریوس ،آلمان) با
قطر سه کیلودالتون انجام شد .غلظت پروتئین با استفاده
از اسپکتروفوتومتر نانودراپ (ترموساینس ،امریکا) و
خلوص آن با انجام  SDS-PAGEو رنگ آمیزی کوماسی
بریلیانت بلو تعیین شد.

انجام الیزا برای آنتی بادی اختصاصی و زیرکالس ها

آزمون الیزا برای تعیین حضور آنتی بادی های
ضد FoxP3در سرم موش های ایمن شده انجام شد .برای
این منظور 100میکرولیتر پروتئین نوترکیب ، FoxP3
2میکروگرم در میلی لیتر (رقیق شده در بافرنمکی
فسفات) به منظور چسبیدن به پلیتهای میکروتیتر 96
خانه ای (اکستراژن ،امریکا) بصورت شبانه در  4درجه
سانتیگراد انکوبه و بعد از شستشو با بافر نمکی قسفات-
تویین  20و دو ساعت انکوبه با محلول مسدود کننده
(بافرنمکی فسفات دارای  5درصد آلبومین سرم گاو)
دردمای  37درجه سانتیگراد و شستشو ،سرم های
موشی (رقیق شده در بافر مسدود کننده) به چاهکها
اضافه شد و انکوباسیون یک ساعت دیگر در همین دما
ادامه پیدا کرد .پس از شستشوی پلیت ها آنتی بادی

گروه های مورد آزمایش ،برنامه ایمنی زایی و
خونگیری

0

Non transfected cells

1
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توانایی ...

برای تعیین زیرکالس ها ،آنتی بادی های بیوتینه
شده  IgG2b، IgG2a،IgG1و ( IgG3سیگما ،امریکا)
 1:1000رقیق شده ،آنتی بادی کونژوگه شده با  HRPو
استرپتاویدین و نهایتا سوبسترای تترامتیل بنزیدین مورد
استفاده قرار گرفتند .در هر دو سنجش میزان جذب با
کمک دستگاه الیزا ریدر و در دانسیته نوری  450نانومتر
قرائت شد.

ضد IgGموشی کونژوگه با ( HRPسیگما ،امریکا)
 1:10000رقیق شده به چاهکها اضافه و بعد از یک
ساعت انکوباسیون وشستشو ،برای انجام واکنش،
سوبسترای تترامتیل بنزیدین به چاهکها اضافه و نیم
ساعت در دمای اتاق و شرایط تاریکی انکوبه شد .واکنش
با  100میکرولیتر اسید کلریدریک  2نرمال متوقف شد.

جدول  – 1گروه های موشی واکسینه شده ،فرموالسیون و برنامه زمانی ایمنی زایی.

گروه های واکسینه شده
I
II
III

فرموالسیون و برنامه زمانی ایمنی زایی*
)pIRES2-EGFP (0) + BSA (14,28
)pIRES2-EGFP-FoxP3 (0) + rFoxP3 (14,28
)pIRES2-EGFP-FoxP3-IgG2Fc (0) + r FoxP3-IgG2Fc (14,28

*شماره های داخل پرانتز نشاندهنده روز مربوط به ایمنی زایی حیوان است.

نتایج

تکثیر قطعه  FoxP3-IgG2Fcو ساخت سازه های
pIRES2-EGFP-FoxP3-IgG2Fc
FoxP3-IgG2Fc

وpET21a-

قطعه کوتاه شده  Foxp3با انجام  PCRدر حضور
پرایمرهای اختصاصی روی پالسمید pEGFP-N1-FoxP3
تکثیر و درستی سایز ( 1114جفت باز) و تک باند بودن
محصول  PCRبا انجام الکتروفورز روی ژل آگارز یک
درصد تایید شد (تصویر  Foxp3 .)1در
پالسمید  pIRES2-EGFP-Igk-IL18-IgG2Fcکلون و
جایگزین قطعه  IL18شد و منجر به ایجاد پالسمید با
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اطالعات جمع شده با کمک روشهای آماری توصیفی
خالصه شدند .آزمون آنالیز واریانس یک طرفه برای
مقایسه ارزش میانگینها مورد استفاده قرارگرفت وp-
 valueکمتراز  0.05و  0.001نشاندهده معنی داری بود.
آنالیز و نمایش اطالعات با نرم افزارهای  SPSSورژن 20
و گراف پد پریسم صورت گرفت.

فصلنامه علمی پژوهشی دانش زیستی ایران

آنالیز آماری

سایز  7058جفت باز گردید .پس از ترانسفورم شدن این
سازه به درون سلول های باکتریایی متعهد شده E. coli
 DH5αدرستی سایز قطعه داخل شده با روش های
مختلفی چون کلونی ، PCR-هضم آنزیمی و انجام PCR
روی پالسمیدهای استخراج شده از کلونی ها ارزیابی شد.
واکنش روی پالسمید pIRES2-EGFP-FoxP3-
 IgG2Fcبعنوان الگو و با کمک پرایمرهای اختصاصی F2
 / R2به ایجاد قطعه الحاقی  FoxP3-IgG2Fcبا طول
 1830جفت باز انجامید (تصویر .)2این محصول با نسبت
مولی  1:6درون وکتور  Pet21aکلون (تصویر2ب) و
سپس به سلولهای متعهد شده  E. coli DH5αترانسفورم
شد .کلونی های حاصل از رشد آنها به روش های ذکر
شده مورد بررسی قرار گرفتند .در نهایت نیز صحت ژن
الحاقی در پالسمیدهای pIRES2-EGFP-FoxP3-
 IgG2Fcو  pET21a-Foxp3-IgG2Fcبا واکنش های
توالی یابی نوکلئوتیدی تایید شد که نتایج آن در کارهای
قبلی این گروه آمده است.)18( .

ناصراالسالمی و موسوی نیری

3

2

1

تصویر  -1الکتروفورز ژل آگارز مربوط به قطعه تکثیر شده با روش  .PCRاز چپ به راست ،ستون  :1کنترل منفی ،ستون :2محصول
 ، PCRستون :3مارکر  DNAیک کیلو جفت باز (فرمنتاز).

بررسی بیان پروتئینی در سازه های نوترکیب

انجام شده بود نیز باند پروتئینی  69کیلو دالتون را بعد از
رنگ امیزی کوماسی بلو ظاهر ساخت (شکل.)4

پس از تایید صحت وکتور
 IgG2Fcبا بررسیهای هضم آنزیمی و واکنشهای تعیین
توالی این پالسمید نوترکیب به سلول های HEK 293
ترانسفکت شده و توانایی بیان پروتئین  GFPدر این
سلولها تا  40درصد در مقایسه با سلول های ترانسفت
نشده (کنترل منفی) با میکروسکوپ فلوئورسنت تایید
گردید (تصویر  3الف) .بعالوه بررسی های فلوسایتومتری
سلول های ترانسفکت شده در کانال  ، GFPمیانگین
شدت فلوئورسنت  40درصدی از خود نشان داد
(تصویر 3ب و ج) .این یافته می تواند موید رونویسی
موفق  mRNAمربوط به  GFP-FoxP3-IgG2Fcباشد
که بطور غیر مستقیم نشانگر بیان  FoxP3-IgG2Fcمی
باشد.
بعالوه بررسی لیزات سلولهای  HEK 293Tترانسفکت
شده با  pIRES2-EGFP-FoxP3-IgG2Fcبه روش
وسترن بالت ،بیان پروتئین الحاقی  FoxP3-IgG2Fcبا
سایز مطلوب  69کیلودالتون را در شرایط لوله آزمایش
نشان می دهد (شکل3د) .به همین ترتیبSDS–PAGE ،
مربوط به لیزات سلولهای E. coli BL21حامل وکتور
 pET21a-Foxp3-IgG2Fcکه القا بیان پروتئین در آنها
pIRES2-EGFP-FoxP3-

تخلیص پروتئین نوترکیب Foxp3- IgG2Fc

تخلیص پروتئین نوترکیب به روش رنگ امیزی
معکوس با ایمیدازول-سدیم دو دسیل سولفات-روی
صورت پذیرفت .بصورت نظری وزن مولکولی پروتئین
هدف مطالعه  69کیلودالتون تخمین زده شده که باند
پروتئینی مربوطه نیز به روش وسترن بالت با استفاده از
آنتی بادی بزی ضد موشی تصدیق گردید(شکل 5الف،
ب) .در مجموع میتوان گفت که با توجه به این یافته ها
می توان از پالسمید  pET21-FoxP3-IgG2Fcدر یک
سیستم شده با هدف بیان و تخلیص پروتئین الحاقی
 FoxP3-IgG2Fcبه منظوراستفاده در مطالعات بعدی
واکسن و ایمنی زایی حیوانات بهره جست.
پاسخ های ایمنی همورال

تولید آنتی بادی اختصاصی در سرم موشهای ایمن
شده در هرسه گروه واکسینه شده (جدول )1دو هفته بعد
از آخرین تزریق با روش الیزای بهینه شده سنجیده شد.
با توجه به نتایج به دست آمده تمامی حیوانات ایمن شده
با واکسن های نوترکیب (گروه  IIو  )IIIقادر به شکستن
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( .) p-value = 0.004اگرچه تیتر آنتی بادی  IgGکلی در
گروه دوم واکسیناسیون نیز در مقایسه با گروه کنترل
معنی دار بود(.)p-value = 0.03

تولرانس همورال برای تولید آنتی بادی اختصاصی FoxP3

بودند .همانطور که در تصویر  6نشان داده شده است
باالترین تیتر آنتی بادی در گروه سوم ایمن شده یعنی
گروه واکسینه شده با  FoxP3-IgG2Fcمشاهده می شود
2

1
1
1

تصویر ( -2الف) الکتروفورز ژل آگارز قطعه تکثیر شده با  .از چپ به راست ،ستون :1مارکر DNAیک کیلو جفت باز (فرمنتاز) ،
ستون :2محصول( PCRب) شکل شماتیک اجزای بیانی در پالسمید ).pET21a-Foxp3-IgG2(Fc

15
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)(d

کیلودالتون)

،

ستون:4

لیزات

باکتریایی

17

خام

غیر

ناقل

(کنترل

منفی).
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)(a

تصویر( -4الف) آنالیز  SDS-PAGEمربوط به پروتئین نوترکیب ) Foxp3-IgG2(Fcبا رنگ امیزی کوماسی .از چپ به راست،
ستون :1مارکر پروتئینی (فرمنتاز) ،ستون :2لیزات باکتریایی القا نشده با  ، IPTGستون :3لیزات باکتریایی القا شده با69( IPTG

فصلنامه علمی پژوهشی دانش زیستی ایران

تصویر ( -3الف) ارزیابی انتقال گذرای پالسمید  pIRES2-EGFP-FoxP3-IgG2Fcدر سلولهای  HEK 293Tدر مقایسه با
سلولهای غیر ناقل (کنترل منفی) با استفاده از میکروسگوپ فلوئورسنت (با بزرگنمایی ( )100ب و ج) پالت نقطه ای و هیستوگرام آنالیز
فلوسایتومتری از نظر بیان پروتئین  GFPبه ترتیب در سلولهای غیر ناقل (کنترل منفی) در مقایسه با سلولهای ناقل پالسمید( .د)
ارزیابی بیان پروتئین الحاقی ) FoxP3-IgG2(Fcدر لیزات سلولهای  HEK 293Tناقل پالسمید pIRES2-EGFP-FoxP3-
 IgG2Fcبا استفاده از آنتی بادی پلی کلونال ) anti-Fc(IgGصورت گرفت .ستون :1کنترل منفی ،ستون :2باند مربوط به پروتئین
الحاقی مورد نظر با طول  69کیلودالتون (با فلش مشخص شده) ،ستون :3مارکر وزن مولکولی پروتئین.

ناصراالسالمی و موسوی نیری

)(a

)(b

تصویر ( -5الف) تخلیص ) rFoxp3- IgG2(Fcبا رنگ آمیزی معکوس ایمیدازول-سدیم دو دسیل سولفات-روی .از چپ به راست،
ستون :1لیزات باکتریایی ناقل پالسمید بعد از القا با  IPTGکه در یک چاهک بزرگ ران شده است وبا فلش مشخص است .ستون:2
مارکر پروتئینی( .ب) آنالیز وسترن بالت .از چپ به راست ستون E.coli BL21 :1القا شده حاوی)، Pet21a-FoxP3-IgG2(Fc
ستون :2کنترل منفی ،ستون :3مارکر پروتئینی.

**

*

تصویر  -6نمودار ستونی مقایسه میانگین سطح سرمی  IgGتوتال در گروههای کنترل و واکسینه شده بر علیه  FoxP3وFoxP3-

). (Mean±S.D,* P≤0.05, ** P≤0.001 ) IgG2(Fc

سطح سرمی را در گروهای دوم و سوم واکسیناسیون در
مقایسه با سایر زیرکالسها در همین گروهها دارد که
بررسی آماری حاکی از معنی داری آن می باشد (p-
 .)value < 0.0001اگرچه طبق نتایج سطح سرمی IgG3
نیز در گروه سوم در مقایسه با زیرکالس  IgG2aافزایش
یافته است اما این صعود در مقایسه با تیتر IgG3در گروه
کنترل معنی معنی دار نمی باشد.

همانطور که می دانیم ارزیابی زیرکالسهای انتی
بادی می تواند جهت گیری پاسخهای ایمنی را در حیوان
واکسینه شده نمایان کند .به همین مقصود سنجش زیر
کالسهای  IgGنیز بدنبال سنجش کلی آن صورت
پذیرفت و همانطور که در تصویر  7نشان داده می شود
زیر کالس  IgG2bکه یکی از زیر کالسهای وابسته به
پاسخهای سلولی  Tکمکی یک ) (Th1می باشد باالترین
18
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واکسن های  DNAبه واسطه توسعه سریع و وسیع-
شان در بسیاری از کارآزمایی های بالینی بشر به منظور
واکسیناسیون علیه بیماری های مختلف از جمله سرطان
وارد شده اند .نتایج مربوط به مطالعات قبلی در کارآزمایی
ها نشان داده اند که این واکسن های از جنبه روش های
بیان و تحویل آنتی ژن تا رسیدن به کارآرایی قابل قبول
در بالین هنوز نیاز به بهبود دارند .از طرفی ،برای راه
اندازی یک ایمنی کارآمد علیه آنتی ژن های توموری که
ایمنی زایی خفیفی دارند نیز استراتژی های جدیدتری
باید بکار گرفته شود .مهندسی طراحی واکسن ها برای
دستکاری مسیرهای عرضه و فرآوری آنتی ژن ها یکی از
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بحث

مهمترین ویژگی هایی است که می تواند در فناوری
واکسن  DNAاداره شود (.)19
روش های مختلفی از جمله مهندسی واکسن
 ،DNAتحویل همزمان با مولکول های سرکوبگر ایمنی،
مسیرهای امن تحویل دارو به بدن ،برنامه اولیه-یادآور و
استراتژی هایی برای غلبه بر مکانیسم های شبکه های
سرکوبگر ایمنی که توسط سلول های بدخیم برای
جلوگیری از عملکرد سلول های ایمنی اتخاذ می شود ،تا
کنون مورد مطالعه قرار گرفته اند ( .)19در کارآزمایی
های در حال انجام یا کامل شده با بکارگیری راهکارهای
منفرد و ترکیبی برای افزایش کارآیی و ایمنی زایی
واکسن های  ،DNAامنیت و تحمل پذیر بودن آنها به
اثبات رسیده است (.)19-22

فصلنامه علمی پژوهشی دانش زیستی ایران

تصویر - 7نمودار ستونی مقایسه میانگین سطح سرمی زیر کالسهای  IgGتولید شده بر علیه  FoxP3در گروه های مختلف واکسینه
شده ) .(Mean±S.D,* P≤0.05, ***P≤0.0001

ناصراالسالمی و موسوی نیری

های  Tکمکی را بشکند .واکسن به ترتیبی که در برنامه
واکسیناسیون این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت ،می
تواند هر دو مسیر عرضه آنتی ژن را به راه بیندازد.
واک سن می تواند ژن محموله ژنی خود را هم با کمک
 MHC Iبه سلول های  Tسیتوتوکسیک و هم از طریق
 MHC IIبه سلول های  Tکمکی عرضه کند (.)28-29
در این مطالعه ژن کوتاه شده  FoxP3در الحاق با
 IgG2Fcتکثیر وبا موفقیت در وکتورهای pIRES2-
 EGFPو  pET21aکلون شد .در ادامه عملکرد اجرایی
هر دو سازه نوترکیب به ترتیب در سیستم های
پروکاریوتی و یوکاریوتی بیان پروتئین بررسی شد.
بنابراین زمان آن رسیده که پا فراتر نهاده و سایر نتایج
ایمنی زایی با این سازه ها در بدن موجود زنده و توانایی
آنها در القای پاسخ های ایمنی عملکردی علیه سلولهای
 Tتنطیمی ارزیابی شود.
به طور خالصه ،وکتورهای کلونینگ و بیانی
دربردارنده قطعه  FoxP3-IgG2Fcبرای استفاده به عنوان
واکسن  DNAو وکتور تولید کننده پروتئین نوترکیب
ساخته شدند .یافته های ما نشان دادند که FoxP3-
 IgG2Fcمی تواند در ) E. coli BL21 (DE3و سلولهای
یوکاریوتی در شرایط آزمایشگاه بیان شوند .بنابراین بنظر
می رسد که این سازه ها برای استفاده در طراحی
مطالعات تجربی به منظور غلبه بر سلول های  Tتنظیمی
در پاسخ های ایمنی علیه تومور کاربرد داشته باشند.
انجام بررسی های تکمیلی در مورد سایر اثرات FoxP3-
 IgG2FCبه عنوان واکسن علیه سلول های  Tتنظیمی
همچون میزان سلول های  Tتنظیمی در طحال ،ارزیابی
لنفوسیت های  Tسیتوتوکسیک و چالش های تومور می
تواند زمینه ای برای مطالعات آینده باشد.

سلول های عرضه کننده آنتی ژن برای شروع و
کنترل پاسخ های سلول های  Bو Tدر مقابل واکسن
 DNAحیاتی هستند؛ هرچند که تنها کسر کوچکی از
مولکول های  DNAتزریق شده ،توسط سلول های
عرضه کننده آنتی ژن در گره های لنفاوی به دام می-
افتند ( .)23حتی زمانی که این مولکول ها به درون
سلول های دندریتیک (مهمترین سلول حرفه ای عرضه
کننده آنتی ژن) ترانسفکت می شوند ،فرآیند پردازش و
عرضه آنها به  MHCکالس  IIمشکل است ( .)24حتی
آنتی ژن های ترشحی نیز به دلیل ناکارآمدی به درون
کشیدن آنتی ژن های محلول از راه پینوسیتوز فاز مایع،
نمی توانند بطور موثر به  MHCکالس  Iو  IIعرضه
شوند ( .)25در این مطالعه با ساختن پروتئین الحاقی
آنتی ژن Fc -با هدف تسهیل فرآیند به درون کشیدن با
وا سطه گیرنده سعی در تسهیل عرضه آنتی ژن با سلول
های عرضه کننده حرفه ای آنتی ژن و افزایش پاسخ های
ایمنی داشتیم .اگرچه قبال نیز تالش هایی مثل استفاده
از مولکول پروتئین  4وابسته به سلول سیتوتوکسیک
( )CTLA4برای هدف قرار دادن آنتی ژن توسط سلول-
ها ی حرفه ای عرضه کننده آنتی ژن به منظور افزایش
قدرت واکسن های  DNAصورت گرفته بود ( )27-26؛
اما طراحی واکسنی که در باره آن صحبت شد ویژگیهای
منحصربفردی دارد .این واکسن مسیر اندوسیتوز به
واسطه گیرنده را قادر می سازد که بطور موثرتری آنتی
ژن های الحاقی را به دام انداخته ،در اندوزوم پردازش
کرده و توسط سلول های حرفه ای عرضه کننده آنتی ژن
به  MHCعرضه کند .همانطور که در این مطالعه تشریح
شد سازه دربردارنده بخش  Fcدر الحاق با  Foxp3در
پالسمید  pIRES-EGFPطراحی شد .بیان سازه با
ترانسفکت کردن آن در سلول های  HEKبررسی گردید.
عیرغم سایر روش های واکسیناسیون فعال بر علیه
 ،)3( FoxP3پروتکل واکسیناسیون واکسن DNA
/پروتئین نوترکیب که در مطالعه حاضر بکار بسته شد
توانست تولرانس در پاسخ های همورال وابسته به سلول-

تقدیر و تشکر

از همکاری دانشگاه های علوم پزشکی تهران و تبریز که
ما را در انجام این تحقیق یاری کردند سپاسگزاریم.
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