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 .DNAساخته شده میتواند باعث ایمنیزایی قزلآال علیه ویروس
واکسن
دارینشان
پژوهش
کنترل بود
کههای
میازدهدگروه
پایینتر
اینمعنی
گیری:طور
نتیجهتجربی به
روز بعد از عفونت
 IPNVو کاهش بار ویروسی در ماهیان بازمانده از بیماری و درپی مانع از ایجاد حاملین بدون عالئم بالینی و انتشار ویروس
نتیجه گردد.
گیری :این پژوهش نشان میدهد که واکسن  DNAساخته شده میتواند باعث ایمنیزایی قزلآال علیه ویروس

 IPNVو کاهش بار ویروسی در ماهیان بازمانده از بیماری و درپی مانع از ایجاد حاملین بدون عالئم بالینی و انتشار ویروس
واژههای کلیدی :آنتیژن  ،VP2ویروس  ،IPNVواکسن  ،DNAقزلآالVP ،
گردد.

واژههای کلیدی :آنتیژن  ،VP2ویروس  ،IPNVواکسن  ،DNAقزلآالVP ،
آکوا بیرنا ویروس 0و خانواده بیرنا وریده ،2عامل بیماری
ویروس نکروز عفونی پانکراس ) (IPNVمتعلقبه جنس
واگیردار به نام نکروز عفونی پانکراس 3درآبزیان است که
مقدمه نویسنده مسئول:
باعث تلفات باال بهویژه در بچه ماهیان نورس تازه به تغذیه
دامپزشکی،
)(IPNVدانشکده
بیماریهای آبزیان،
بهداشت و
قد،2میعامل
انگشتوریده
اهیان بیرنا
خانواده
ویروس 0و
متعلقبه
پانکراس
ویروس نکروزگروهعفونی
بچه م
جنسدانشگاه تهرانآکوا بیرناافتاده و
بیماریعالوهبر
گردد (.)0
پست الکترونیکیmsoltani@ut.ac.ir :

مسئول:دریافت03/۲۹02۹20 :
نویسنده تاریخ

03/۲۹2۹31
پذیرش:
دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تهران
های آبزیان،
تاریخبیماری
گروه بهداشت و

پست الکترونیکیmsoltani@ut.ac.ir :
تاریخ دریافت03/۲۹02۹20 :
تاریخ پذیرش03/۲۹2۹31 :

واگیردار به نام نکروز عفونی پانکراس 3درآبزیان است که
1
Aquabirnavirus
باعث تلفات باال بهویژه در بچه ماهیان نورس تازه به تغذیه
2
Birnaviridae
3
pancreaticعالوهبر
necrosisگردد (.)0
افتاده و بچه ماهیان انگشت قد می
Infectious
1

Aquabirnavirus
Birnaviridae
3
Infectious pancreatic necrosis
2
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سویه شایع ویروس  IPNVدر ایران )سروتیپ  (Spایجاد
شده و سپس از طریق تجویز به روش تزریق عضالنی در
بچه ماهیان قزلآال قابلیت ایمنیزایی و کاهش میزان
ویروس در ماهیان بازمانده پس از عفونت تجربی با
استفاده از بیان ژن  VP4ویروس IPNVارزیابی شده
است.

مواد و روشها

 -1واکسن

واکسن  DNAبا استفاده توالی کدکننده پروتئین کپسید
( VP2آنتیژن سطحی ویروس) در وکتور یوکاریوتی
 (Invitrogen( 3.1 pcDNAکه دارای پروموتور
سیتومگالوویروس انسانی ( )CMVاست مطابق
دستورالعملهای قبلی ساخته شد ( .)/،02بدینمنظور
پس از انتخاب سویه بومی (سروتیپ  )Spتوالی آنتیژن
سطحی ویروس (پروتئین کپسید )035۲ bp ،در وکتور
Infectious hematopoietic necrosis virus

4
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1

واکسنهای  ،DNAپالسمید ( )DNAهستند که پروتئین
آنتیژن ویروسی را در سلولهای میزبان توسط پروموتور
سیتومگالوویروس انسانی ) (CMVکد میکنند و همانند
واکسنهای زنده و یا تخفیف حدت یافته باعث تحریک
ایمنی سلولی و هومورال میگردند ( .)۲،۲،/بهطوریکه
دارای قابلیت برانگیختن هر سه بازوی اصلی ایمنی
اکتسابی شامل سلولهای  Tکمککننده ،آنتیبادیها و

در پژوهش حاضر واکسن  DNAکدکننده آنتیژن VP2
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مرگ و میر باال و ضرر و زیان اقتصادی ناشی از آن،
ماهیان بهبود یافته از بیماری  IPNتمام طول زندگی
حامل این ویروس بوده و آن را از راه انتقال عمودی و
افقی و از طریق مدفوع و مواد تناسلی در زمان تکثیر به
محیط دفع میکنند که این مسئله باعث ماندگاری
ویروس در جمعیت ماهیان میشود ( .)2،0بیش از یک
دهه است که این بیماری در ایران با سرعت پیشروندهای
بهصورت یک بیماری همهگیر درآمده و باعث ضرر و زیان-
های اقتصادی به صنعت در حال رشد قزلآالی کشور
گردیده است .بهطوریکه بر اساس برآوردهای بهعمل
آمده بیشتر مزارع کشور درگیر این بیماری هستند و
بیشتر بچه ماهیان تولیدی در اثر این بیماری تلف
میشوند (.)5،3
همانند دیگر بیماریهای ویروسی اقدامات بهداشتی و
واکسیناسیون تنها راه برای جلوگیری یا کنترل عفونت-
های ناشی از IPNVهستند .با این وجود تاکنون تالش-
های انجام شده برای تولید واکسن  IPNنتایج یکسانی را
در برنداشته واین بیماری هنوز بهعنوان مشکل اصلی برای
پیشرفت آبزیپروری در سرتاسر جهان مطرح است (.)0
تاکنون از واکسنهای کشته ،تخفیف حدت یافته و تحت
واحد (پروتئین نوترکیب) برای مصونسازی در برابر
 IPNVاستفاده شده است که فقط برخی از آنها به-
صورت تجاری در دسترس بوده و بقیه هم فقط در سطح
آزمایشگاهی مورد استفاده قرار گرفتهاند( .)5برای مثال
واکسنهای غیرفعال کشته بهصورت تزریقی و در دوزهای
باال و بهصورت مکرر استفاده میشوند و بهدلیل هزینههای
باالی تولید و مصرف این نوع واکسنها مقرون بهصرفه
نیستند و همچنین تأثیری بر میزان ویروس در حاملین
بدون عالئم بالینی ندارند ( .)5،5همچنین واکسنهای
تجاری ،جدا از مشکالت بهداشتی و تولیدی ،متناسب با
سویههای بومی ایران نیز نیستند.

سلولهای  Tسمی ( )CTLsهستند ( .)۲،۲،/واکسنهای
مبتنیبر  DNAمزایای زیادی دیگری دارند ازجمله اینکه
ایمن بوده و ریسک ایجاد بیماری مانند واکسنهای زنده
وجود ندارد ( .)۲بهعالوه این واکسنها بهدلیل داشتن
موتیفهای سیتوزین-فسفات-گوانین ) (CpGقابلیت
برانگیختن ایمنی ذاتی را نیز دارند ( ،)01تولید آنها
ارزان و شرایط نگهداری راحت بوده و همچنین میتوان
حتی با یک بار تزریق (عضالنی) وکتور کدکننده آنتیژن
موجود را بهراحتی دربرابر بیماری ایمن نمود ( .)۲ایمنی-
زایی توسط  DNAواکسنها در ماهیان اولین بار علیه
 IHNV5در ماهی قزلآالی رنگینکمان صورت گرفت که
هماکنون نیز (Apex-IHN®, Novartis Animal
 )Healthبهصورت تجاری در دسترس است ( .)00در
مورد  ، IPNVمطالعههای اخیر نشان داده است که ژن
 VP2کاندیدای مناسبی برای استفاده در طراحی واکسن
 DNAبرای این ویروس است ( .)02،/همچنین تجویز
واکسن  DNAدر آزادماهیان بیش  %۲۲درصد محافظت
را در برابر  IPNVایجاد کرده و باعث کاهش درصد
حاملین ویروس نیز شده است (.)02

مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی

 pGHnسنتز و پس از برش توسط آنزیمهای محدود
کننده  ،Hind III, XhoIبا استفاده از آنزیم DNA
 T4 Ligaseلیگاسیون انجام و توالی کدکننده آنتیژن
در وکتور یوکاریوتی  pcDNA.3.1قرار داده شد (شکل
 .)0سپس وکتور نوترکیب حاوی آنتیژن (pcDNA-
 VP2) VP2با استفاده از روش ترانسفورماسیون
کلریدکلسیم وارد باکتری  E. Coliسویه  Top10گردید
و باکتری در محیط  LBحاوی آمپیسیلین در دمای 3۲
درجه سانتیگراد کشت و کلون شد (شکل  .)2پس از
انتقال و ظهور کلونهای نوترکیب بر روی محیط انتخابی
و تأیید حضور آنتیژن در وکتور نوترکیب با استفاده از
 Colony PCRو هضم آنزیمی ،استخراج ناقل از کلون-
های نوترکیب انجام و با استفاده از کیت تجاری
کیت  MEGAشرکت  Qiageneوکتور حاوی آنتیژن
موردنظر خالصسازی و کیفیت و کمیت آن تعیین گردید.

با  PBS 5تزریق شدند (هر گروه  /1ماهی) .بیان و حضور
آنتیژن در بافت طحال ماهیان واکسینه شده  31روز پس
از ایمنسازی با استفاده از واکنش  RT-PCRو
پرایمرهای اختصاصی ( VP2جدول  )0مطابق روش ارائه
شده توسط  Ahmadivandو همکاران ( )/ارزیابی
گردید.
دما

پرایمر
)’(5’-3

سانتیگراد

F-AGGAGATGACATGTGCTACACCG

محصول

)(bp

59

59

150

EF-1 α 1
)(AF498320

405

VP22

)(M18049

R-TTACGTTCGACCTTCCATCC
F-GTTCGACAAGCCATACGTCC

VP41

84

R-CCAGCGAATATTTTCTCCACCA
F-GATCCAGAAGGAGGTCACCA

ژن
)(Acc. No

58

)(KX66515

R-GCTTGGTGATGTTCTCGGTC

جدول  -0مشخصات مربوط به توالی و دمای ذوب پرایمرهای استفاده
شده برای انجام واکنش  RT-qPCRو RT-PCR
RT-PCR

2

;RT-qPCR

1

عفونت تجربی

شکل  -0دیاگرام وکتور  pcDNA3.1حاوی آنتیژن ) (VP2ایمن
زای ویروس عامل بیماری نکروز عفونی پانکراس )(IPN
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بهمنظور ارزیابی میزان ایمنیزایی ،ماهیان  5-5گرم قزل-
آال با استفاده از دوزهای  5 ،2و  01میکروگرم از واکسن
 DNAاز طریق تزریق عظالنی واکسینه شده و در دمای
 05-03درجه سانتیگراد بهمدت  /1روز نگهداری شدند.
بهعالوه دو گروه هم بهعنوان کنترل با پالسمید فاقد
آنتیژن موردنظر ) (pcDNA3.1و همچنین یک گروه هم

Phosphate buffered saline

5
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 -2واکسیناسیون

در روز 31پس از ایمنسازی تمامی گروههای واکسینه و
کنترل مورد چالش ویروس IPNVبه روش داخل صفاقی
و با تیتر  2× 015 TCID50قرار داده شدند .برای ردیابی
میزان بار ویروسی در ماهیان زنده مانده 55 ،روز پس از
عفونت تجربی از هر یک از گروهها بافتهای کلیه و طحال
 5ماهی نمونهبرداری و بیان نسبی ژن ( VP4پروتئاز)
ویروس IPNVنسبتبه ژن رفرنس  EF-1aاز طریق
واکنش  RT-qPCRبررسی شد ( .)/برای انجام واکنش
 RT-qPCRبا استفاده از کیتهای تجاری مطابق با
دستورالعمل شرکت سازنده ) (Geneall, Koreaاز
نمونههای بافتی  RNAاستخراج و سپس  cDNAسنتز
گردید .در نهایت با استفاده از پرایمرهای
اختصاصی(جدول  )0واکنش در حجم نهایی 25
میکرولیتر شامل  02۹5میکرولیتر از معرف SYBR
 0۹5 ،(Qiagen, Germany) Greenمیکرولیتر cDNA
و 1۹3میکرولیتر از هریک از پرایمرها و آب مقطر استریل
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 -4میزان بار ویروسی در ماهیان زنده مانده پس از
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درچاهکهای  5۲تایی و با استفاده از سیستم Applied

 Biosystemsانجام شد .برنامه واکنش ،ابتدا در مرحله
اول  /5درجه سانتیگراد بهمدت  01دقیقه و سپس با 51
سیکل از  /5درجه سانتیگراد بهمدت  31ثانیه و 5/
درجه سانتیگراد بهمدت  51ثانیه ادامه یافت .سپس
مرحله دوم شامل  /5درجه سانتیگراد و  5/درجه
سانتیگراد هر کدام بهمدت 51ثانیه انجام گردید .در
صورت منطبق بودن منحنی ذوب ،تغییرات بیان ژن
موردنظر با استفاده از Ctهای بهدست آمده از ژن هدف با
Ctهای حاصل از ژن رفرنس با استفاده از فرمول 2- ΔCt
محاسبه شد (.)03
 -5روش تجزیه و تحلیل دادهها

دادههای بهدست آمده بهصورت میانگین  ±انحراف
استاندارد در سطح  )p<1۹15( ٪/5توسط آنالیز واریانس
یکطرفه) ) ANOVAبا استفاده از نرمافزار  SPSS 23با
یکدیگر مقایسه شدند.

شکل  -2هضم آنزیمی وکتور حاوی آنتیژن با استفاده از آنزیمهای

برشی  Hind IIIو  Xho Iجهت تNیید صحت لیگاسیون و حضور
آنتیژن  VP2در وکتور یوکاریوتی  .pcDNA3.1محصول واکنش بر
روی ژل آگارز  %0و مارکر  1000 bpآنالیز شده است.

نتایج

شکل  -3بررسی محصول واکنش  RT-PCRجهت تأیید بیان و
حضور آنتیژن  VP2در بافتهای ماهیان ایمن شده با واکسن DNA

یک ماه پس از واکسیناسیون) :M .مارکر  :N ،( 0111 bpکنترل

منفی (وکتور  ،(pCDNA.3.1ستونهای  2 ،0و  3بهترتیب نمونه
بافت طحال ماهیان ایمن شده با دوز  5 ،2و  01میکروگرم واکسن
است .ژل آگارز  %0استفاده شده است.
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تأیید حضور آنتیژن  VP2در وکتور و صحت واکنش
لیگاسیون پس از تعیین کیفیت و کمیت پالسمیدهای
استخراج شده با استفاده از هضم آنزیمی توسط آنزیمهای
 Hind IIIو  XhoIصورت گرفت .پس از الکتروفورز
قطعه مربوط به آنتیژن  VP2و همچنین وکتور
 pcDNA3.1مشاهده شدند (شکل .)2
بهعالوه در روز  31بعد از واکسیناسیون بیان آنتیژن
 VP2در بافت طحال ماهیان تمامی گروههای ایمن شده
توسط پرایمرهای اختصاصی (اندازه محصول  )515 bpبا
انجام واکنش  RT-PCRمطالعه گردید .پس از انجام
واکنش باند مربوط به آنتیژن  VP2در نمونههای بافتی
بررسی شده مشاهده گردید که نشان دهنده توزیع و بیان
مناسب واکسن تجویز شده است (شکل .)3
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 -1واکسن
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 -3میزان بار ویروسی

برای ردیابی میزان ویروس بیان نسبی ژن  VP4ویروس
 IPNVدر بافت کلیه و طحال ماهیان واکسینه شده و
کنترل زنده مانده از بیماری در روز  55بعد از عفونت
تجربی با استفاده  RT-qPCRتعیین گردید .بر اساس
نتایج بیان نسبی ژن  VP4ویروس در ماهیان واکسینه
شده بهصورت معنیداری کمتر از گروههای واکسینه نشده
بود ( . (p<1۹15میزان بیان ژن  VP4در بافت کلیه
ماهیان واکسینه نشده بهترتیب  25 ،01و  50برابر بیشتر
از میزان اندازهگیری شده در هر یک از گروههای ایمن
شده با دوزهای 5 ،2و 01میکروگرم بود .همچنین میزان
بیان نسبی آن در بافت کلیه کمی بیشتر از بافت طحال
گروهها واکسینه شده و کنترل بود ( شکل .)5
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بیماری ویروسی نکروز عفونی پانکراس ) (IPNنوعی
بیماری واگیردار در ماهیان از جمله قزلآال است که هر
Viral load 6
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بحث

در حال حاضر بیش تر واکسنهای تجاری در دسترس
علیه  IPNVبهصورت ویروس کشته و تعداد کمی به-
صورت پروتئین نوترکیب هستند که بهصورت داخل
صفاقی تزریق میگردند .اگرچه واکسنهای کشته و
نوترکیب بیشتر باعث برانگیختن پاسخ ایمنی هومورال
نسبتبه عوامل ویروسی میگردند در حالیکه این پاسخ
برای جلوگیری از ایجاد حاملین بدون عالئم بالینی کافی
نیست (.)5،05
ازینرو حتی با وجود پیشرفتهای اخیر در واکسیناسیون
ماهیان و دردسترس بودن تعدادی واکسن تجاری حتی در
مزارعی که از این واکسنها استفاده میکنند ،بیماری می-
تواند بروز یابد و کنترل آن اهمیت بسیار زیادی دارد
(.)5،05
در مطالعه حاضر واکسن  DNAبا استفاده از سویه بومی
ویروس عامل بیماری  IPNبا استفاده از کد کردن آنتیژن
( )VP2ویروس در وکتور یوکاریوتی  pcDNA3.1حاوی
پروموتور ( CMVبا قابلیت بیان مستقیم آنتیژن در
میزبان) ایجاد و توسط باکتری  E. Coliکلون گردید .به-
عالوه بچه ماهیان  5-5گرم قزلآال با استفاده از تزریق
عضالنی دوزهای  5 ،2و  01میکروگرم واکسن ایمن شده
و پس از عفونت تجربی میزان بار ویروس در ماهیان
بازمانده ارزیابی گردید.
تززریق داخل عضالنی از مؤثرترین و رایجترین راههای
استفاده از  DNAواکسنها در ماهیان است .بهطوریکه
تزریق داخل عضالنی  01نانوگرم واکسن  DNAبه قزل-
آالی  5-2گرمی باعث ایجاد ایمنی مناسب در برابر
رابدوویروسهای آبزیان ) IHNVو  (VHSVمیشود (.)۲
مکانیسم ایمنیزایی واکسنهای  DNAهنوز بهطور کامل
مشخص نشدهاند ولی بهنظر میرسد که پالسمید DNA
بهوسیله سلولهای عضالنی و منوسیتها جذب شده و
سپس آنتیژن را بهعنوان یک آنتیژن داخلی همراه با
مولکول  MHCکالس  Iروی سلول عضالنی و یا همراه
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شکل  -5بیان نسبی ژن  VP4ویروس  IPNVدر بافت کلیه و طحال
ماهیان واکسینه شده و کنترل زنده مانده در روز  55پس از عفونت
تجربی .در روز 31پس از ایمنسازی با استفاده از تزریق عظالنی
واکسن ) (pcDNA3-VP2به میزان 5 ،2و  01میکروگرم به ازای هر
ماهی ،تمامی گروههای واکسینه و کنترل ) (IPNVدر دو تکرار (31
ماهی) مورد چالش ویروس IPNVبا تیتر  2 × 015 TCID50به ازای
هر ماهی بهصورت تزریق داخل صفاقی قرار گرفتند .بیان نسبی ژن
VP4ویروس نسبتبه ژن رفرنس  EF-1aدر در بافت کلیه و طحال
( 5ماهی) ماهیان زنده مانده هریک از گروهها براساس فرمول 2-ΔCT
محاسبه شده است.

ساله باعث تلفات و زیانهای اقتصادی زیادی در دنیا و
ایران میشود .بهعالوه ماهیان بهبود یافته از بیماری IPN
تمام طول زندگی حامل این ویروس بوده و آن را از راه
عمودی و افقی به سایر ماهیان انتقال میدهند که در
گسترش بیماری و تداخل با سایر بیماریها نقش مهمی
دارد (.)0،2

بهطور مشابه در مطاالعههای قبلی نیز پخش و بیان
آنتیژن  VP2ویروس ، )/،02( IPNVآنتیژن  Gویروس
 )05( IHNVدر بافتهای مختلف ماهیان قزلآالی ایمن
شده با واکسن  DNAانکپسوله شده با میکروذرات
آلژیناتسدیم و نانوذرات کیتوزان-تری پلیفسفات و هم-
چنین بیان پروتئین کپسید نوداویروس در ماهی باس
آسیایی ایمن شده با واکسن  DNAانکپسوله شده با
نانوذرات کیتوزان گزارش شده است (.)05

نتیجهگیری

بر اساس نتایج بهطور خالصه میتوان عنوان نمود که
آنتیژن VP2از طریق وکتور یوکاریوتی  pcDNA3.1به
طور مستقیم در بافتهای میزبان بیان شده و تجویز آن
در ماهی قزلآالی رنگینکمان میتواند باعث ایمنیزایی و
کاهش قابل توجه بار ویروسی در ماهیان بازمانده از
بیماری (براساس نتایج بیان ژن  )IPNV-VP4گردد و
درپی از گسترش ویروس توسط حاملین بدون عالئم
بالینی جلوگیری نماید.

سپاسگزاری

این مطالعه با حمایت معاونت پژوهشی دانشگاه تهران و
قطب بهداشت و بیماریهای آبزیان کشور و با همکاری
انستیتو پاستور ایران و سازمان دامپزشکی کشور به اجرا
در آمده که تشکر و قدردانی خود را از آنان اعالم می-
داریم .همچنین از حمایتهای جناب آقای علی احمدی-
وند برای انجام پروژه تقدیر و تشکر مینماییم.
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در مطالعههای قبلی ( )/،02بیان ژن  VP4بهعنوان مارکر
بار ویروسی در ماهیان واکسینه شده علیه بیماری
ویروسی  IPNبه کار برده شده است .در این مطالعه نیز
بیان ژن  IPNV-VP4در ماهیان زنده مانده از چالش
ویروسی بررسی گردید .بر اساس نتایج بیان ژن  VP4در
بافت طحال ماهیان واکسینه شده بهطور معنیداری کمتر
از گروه کنترل بود که نشاندهنده کاهش بار ویروسی و

بر اساس نتایج هر سه دوز ( 5 ،2و 01میکروگرم) به-
صورت معنیداری باعث کاهش بیان ژن مارکر ) (VP4و
میزان بار ویروسی شده اند .بنابرین با در نظر گرفتن
هزینه تولید و نتایج ایمنیزایی ،پایینترین دوز استفاده
شده یعنی  2میکروگرم ۹ماهی میتواند برای
واکسیناسیون پیشنهاد گردد.
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در آبزیپروری ،اکثر تحقیقات  DNAواکسنها روی
ویروسها انجام شده است و دلیل این کار اهمیت این
پاتوژنها ،فقدان واکسنهای کارآمد و قیمت باالی تولید
واکسنهای کشته ویروسی است ( .)۲در مورد ،IPNV
مطالعههای اخیر نشان داده است که ژن  VP2کاندیدای
مناسبی برای استفاده در طراحی واکسن  DNAبرای این
ویروس است ( .)/،02در بررسی کنونی نیز واکسن
 DNAعلیه بیماری ویروسی  IPNبا کد کردن آنتیژن
 VP2در وکتور  pcDNA3.1ایجادگردید .حضور آنتیژن
VP2در وکتور و صحت واکنش لیگاسیون با هضم آنزیمی
تأیید گردید .همچنین 31روز بعد از ایمنسازی حضور
آنتیژن در بافت طحال تمامی گروههای واکسینه شده با
استفاده از واکنش  RT-PCRتأیید گردید که نشاندهنده
قرار گیری مناسب آنتیژن در وکتور ،بیان مناسب آن از
طریق پروموتور  CMVو در نهایت انتقال آنتیژن از
طریق خون به سایر اندامهای بدن است که میتواند
موجب برانگیختن پاسخهای ایمنی و محاظت میزبان در
برابر ویروس گردد (.)۲

مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی

 MHCکالس  Iو  IIروی سلولهای ارائهکننده آنتیژن
بیان میکنند که درپی باعث تحریک ایمنی سلولی و
هومورال میشوند (.)۲

قابلیت واکسن ساخته شده برای تحریک پاسخ ایمنی
سلولی بهویژه سلولهای سلولهای  Tسمی ( )CTLsو
جلوگیری از ایجاد حاملین بدون عالمت پس از بروز
بیماری است که از مزیتهای واکسن  DNAنسبتبه
واکسنهای تجاری دردسترس است و با مطالعههای قبلی
نیز همخوانی دارد (.)/،02،05،0۲
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