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Abstract

Aim and Background: Human papillomaviruses (HPVs) especially types 16 and 18 are known as the major
causes of cervical cancer. Among HPV proteins, L1 and L2 capsid proteins, and also E7 oncoprotein are
proposed as target antigens for vaccine design. In the recent years, the recombinant multiepitope polypeptides
have attracted a special interest. The goal of this study is the design of L1-L2-E7 fusion construct and
evaluation of its expression in bacterial expression system.
Materials and Methods: In this study, the immunogenic and conserved epitopes of HPV16/18 L1, L2 and

E7 proteins were selected using different bioinformatics analyses. After synthesis of the designed L1-L2-E7
fusion sequence in pUC57 cloning vector, its subcloning was performed in pET24a (+) prokaryotic expression
vector using EcoRI/ HindIII restriction enzymes. The expression of the recombinant multiepitope polypeptide
was done in E.coli Rosetta strain using IPTG inducer, and confirmed by SDS-PAGE and western blotting
using anti-His-tag antibody. The expression was optimized under different conditions such as optical density
(OD in wavelength of 600 nm), temperature and time after induction, and IPTG concentration.

Results: The recombinant pET-L1-L2-E7 vector was confirmed by the presence of a clear band (~525 bp)

related to the L1-L2-E7 gene on agarose gel after enzyme digestion. The expression of L1-L2-E7 polypeptide
in bacteria showed the presence of a clear band (~20 kDa) in SDS-PAGE and western blotting. The best
conditions for expression of the recombinant polypeptide were at temperature of 37◦C, optical density of 0.70.8, IPTG concentration of 1mM, and time of 16 h after induction.

Conclusion: The successful expression of the L1-L2-E7 multiepitope polypeptide was performed in bacterial
system. In the next step, the recombinant polypeptide will be purified to use as a vaccine candidate.
Keywords: Human papillomavirus 16/18, Capsid proteins, oncogene protein E7, Bacterial expression system,
Iau Science.
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مقاله پژوهشی

مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی
دوره  - 11شماره - 43تابستان 1400

کلونینگ و بیان پلیپپتید نوترکیب

 HPV16 / 18 L1-L2-E7در سیستم بیانی باکتری

 .1گروه زیست شناسی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 .2بخش هپاتیت و ایدز ،انیستیتو پاستور ایران ،تهران ،ایران
 .3گروه ژنتیک ،دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه تربیت مدرس  ،تهران ،ایران

چکیده

سابقه و هدف :ویروسهای پاپیلومای انسانی ) (HPVبهویژه انواع  11و  11مهمترین عامل سرطان دهانه رحم محسوب میشوند

که شایعترین آنها ،دو نوع  11و  11هستند .از بین انواع پروتئینهای مرتبط با  ،HPVپروتئینهای کپسیدی  L1و  L2و نیز
انکوپروتئین  E7بهعنوان آنتیژنهای هدف برای طراحی واکسن مطرح هستند .در سالهای اخیر ،واکسنهای نوترکیب پلیپپتیدی چند
اپیتوپی مورد توجه قرار گرفته اند .هدف از این مطالعه طراحی سازه فیوژنی  L1-L2-E7و ارزیابی بیان آن در سیستم بیانی باکتری
است.
مواد و روشها :در این مطالعه ،با استفاده از آنالیزهای بیوانفورماتیکی مختلف ،اپیتوپهای ایمنوژنیک و حفاظت شده از پروتئین-

های  L2 ،L1و  E7ویروسهای پاپیلومای انسانی نوع  11و  11انتخاب شدند .پس از سنتز توالی فیوژن طراحی شده  L1-L2-E7در
وکتور کلونینگ  ،pUC57ساب کلون کردن آن در وکتور بیان پروکاریوتی ) pET24a(+توسط آنزیمهای محدوداالثر EcoRI/ HindIII
انجام شد .بیان پلیپپتید چند اپیتوپی نوترکیب در سویه باکتری  E.coli Rosettaتوسط القاگر  IPTGانجام و تأیید آن توسط
آنالیزهای  SDS-PAGEو وسترن بالت با استفاده از آنتیبادی ضد دنباله هیستیدینی صورت گرفت .بهینهسازی بیان تحت شرایط
مختلف جذب (در طول موج  100نانومتر) ،دما و زمان پس از القا و غلظت  IPTGانجام شد.

یافتهها :ساب کلون کردن سازه ژنی  L1-L2-E7در وکتور  pETتوسط حضور باند حدود  525جفت باز روی ژل آگارز بعد از هضم

آنزیمی تأیید شد .نتیجه بیان پلیپپتید  L1-L2-E7در باکتری ،حضور باند حدود  20کیلودالتون را روی ژل  SDS-PAGEو وسترن
بالت آشکار کرد .بهترین شرایط برای بیان پلیپپتید نوترکیب در دمای  33درجه ،جذب حدود  0/3تا  ،0/1غلظت  IPTGیک میلیموالر
و زمان  11ساعت پس از القا بود.

نتیجهگیری:

بیان موفق سازه پلیپپتید چند اپیتوپی  L1-L2-E7در سیستم باکتری انجام شد .تخلیص پلیپپتید نوترکیب به-

عنوان کاندید واکسن در مراحل بعدی صورت خواهد گرفت.

واژگان کلیدی:

ویروس پاپیلومای انسانی  11و  ،11پروتئینهای کپسید ،پروتئین انکوژن  ،E7سیستم بیانی باکتریIau ،
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ویروس پاپیلومای انسانی گروه کوچکی از ویروسهای بدون
پوشش متعلقبه خانواده پاپیلوما ویریده ( )Papillomaviridaeو
بسیار شبیهبه ویروس پلیوما ( )polyomaهستند .ژنوم آن،
 DNAدو رشتهای حلقوی شامل یک ناحیه کنترلی غیر
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متین کیال ،1اعظم بوالحسنی ،*2زهرا نورمحمدی ،1مجید صادقی زاده
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برای مشاهده این مقاله به صورت
آنالین اسکن کنید

مواد و روشها

طراحی و ساخت سازه ژنی چند اپیتوپی مشتق از

پروتئینهای  L1/L2/E7ویروسهای پاپیلومای انسانی
نوع  11و 11

در مطالعه سابق گروه ما ،از آنالیزهای بیوانفورماتیکی برای
پیشگویی اپیتوپهای ایمنوژنیک پروتئینهای  L2 ،L1و  E7از
ویروسهای نوع  11و  11استفاده شد ( .)13،20بهطور خالصه،
اطالعات توالی ژنهای  L2 ، L1و E7سویههای پر خطر نوع 11
و  11از پایگاه دادههای  NCBI ،PaVEو UniProt
( )https://pave.niaid.nih.govجمعآوری شد .همچنین

اطالعات فراوانی آللهای  MHC-Iو  MHC-IIدر جمعیت ایران
و دنیا از پایگاه داده  http://www.allelefrequencies.netبه-
دست آمد .پیشبینی اتصال اپیتوپهای  L2 ،L1و  E7به
مولکولهای  MHC-Iو  MHC-IIبا استفاده از نرمافزار آنالین
 IEDBو  NetMHCpan4و  NetMHCIIpanآنالیز شدند و
برای هر پروتئین ،پپتیدهایی با باالترین میزان اتصال انتخاب
شدند .سپس خاصیت ایمنیزایی و آلرژیزا بودن اپیتوپهای
کاندید با استفاده از پایگاه دادههای  IEDBمحاسبه گردید .در
مرحله بعد ،پوشش جمعیتی به تفکیک برای هر اپیتوپ در
جهان برآورد شد .پس از آن ،از سرور  GalaxyPepDockبرای
پیشبینی امتیاز اتصال بین آللهای  MHCو پپتیدها استفاده
شد .در این مطالعه ،اتصال اپیتوپهای ایمنوژنیک و حفاظت
شده با باالترین امتیاز با ترتیب  L1-L2-E7بهصورت نمایش
داده شده در شکل  1انجام شد .سپس ترجمه توالی موردنظر
پپتیدی به  DNAتوسط ابزار ترجمه معکوس امینواسیدی

مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی

هدف از این مطالعه ،طراحی یک ساختار  DNAایی چند اپی-
توپی و ارزیابی بیان آن بهصورت پلیپپتید چند اپیتوپی
نوترکیب در سیستم بیانی باکتری است.
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رمزکننده ( )NCCRو نواحی رمزکننده اولیه ( )Earlyو ثانویه
( )Lateاست .پروتئینهای تنظیمکننده E1-E2, E4-E5-E7-
 E6در بیان ژنها ،تکثیر و پاتوژنز نقش دارند و توسط نواحی
اولیه کد میشوند .در حالی که دو پروتئین ساختاری  L1و L2
که بهوسیله نواحی ثانویه رمزگذاری میشوند مسئول ساخت
کپسید ویروس هستند ( .)2،1پاپیلوما ویروس عامل ایجاد کننده
انواع تومورهای خوشخیم و بدخیم در پوست ( HPVپوستی) و
بافتهای مخاطی ( HPVمخاطی) انسان است که به دو نوع
پرخطر ) (HRو کمخطر ) (LRتقسیم میشود ( .)3انواع پرخطر
،51 ،53 ،52 ،51 ،45 ،33 ،35 ،33 ،31 ،21 ،11 ،11 HPV
 12 ،33 ،11 ،11 ،53 ،51مرتبط با سرطانهای سرویکس ،واژن،
مقعد و آلت تناسلی و سر و گردن و انواع کمخطر،11 ،1 HPV
 11 ،32 ،11 ،54 ،44 ،42،43 ،40عامل ایجاد زگیلهای
خوشخیم تناسلی هستند ( .)4سرطان دهانه رحم چهارمین
سرطان شایع در زنان است بهطوریکه  113،000مورد جدید و
 323،000مرگ و میر در سال  2011گزارش شده استHPV .
عامل  %33از سرطانهای دهانه رحم است که از میان انواع آن،
نوع  11و  11مسئول  %30از سرطانهای سرویکس در کل
جهان هستند ( .)5،1بنابراین ،تولید واکسن  HPVپیشگیرانه یا
درمانی در این موارد بسیار مفید خواهد بود ( .)3در حال حاضر،
سه واکسن پیشگیرانه  HPVتجاری موجود است ،اما هیچیک از
آنها اثر درمانی بر عفونت  HPVموجود و سرطانهای مربوطه
نشان نمیدهد ( .)1بنابراین ،بهدلیل شیوع باالی عفونتهای
 ،HPVتولید واکسن درمانی مؤثر ضروری است ( .)3،10تاکنون،
چندین واکسن درمانی مبتنیبر آنکوپروتئینهای ویروسی به-
عنوان اهداف ایدهآل تولید شده است از جمله واکسنهای
مبتنیبر ناقل زنده ،واکسنهای مبتنی بر ناقلین باکتریایی یا
ویروسی ،واکسنهای مبتنیبر ناقلین  DNAو  ،RNAواکسن-
های مبتنیبر پپتید و پروتئین .با این حال ،هر استراتژی مزایا و
معایبی را نشان داد ( .)11بنابراین ،مهم است که روشهای مؤثر
و ایمن در طراحی واکسن درمانی (بهعنوان مثال ،افزایش
ایمنیزایی آنها) در نظر گرفته شوند ( .)12-14یک واکسن
پپتیدی ارزشمند باید از اپیتوپ غالب ایمنی سلولهای TوB
تشکیل شده باشد که پاسخهای ایمنی همورال و سلولی
اختصاصی را القا کند ( .)15با این حال ،معایبی نظیر ایمنیزایی
پایین و محدودیت  HLAبرای واکسنهای پروتئینی و پپتیدی
مطرح است ( .)11،13استفاده از تکنولوژی  DNAچند اپیتوپی
نوترکیب یکی از روشهای کاهش این معایب است .در این

استراتژی اپیتوپهای ایمنوژنیک و حفاظت شده با هم در
ساختار  DNAایی یا محصول بیان شده آن یعنی واکسن پلی-
پپتید چند اپیتوپی مورد استفاده قرار میگیرند .یکی از مزایای
عمده این استراتژی تمرکز سیستم ایمنی روی اپیتوپهای
حفاظت شده مهم است که تمام جمعیتهای انسانی و تیپهای
مختلف ویروس را پوشش میدهد و برای القای ایمنی همورال یا
سلولی یا هر دو آنها استفاده میشوند .واکسنهای پپتیدی چند
اپیتوپی نوترکیب پاسخهای آلرژنی را حذف میکنند و ایمن
هستند(.)15،11

75

ساب کلون کردن فیوژن  L1-L2-E7در وکتور بیانی

باکتری

پس از تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی ،فیوژن  L1-L2-E7در
وکتور کلونینگ  pUC57توسط شرکت Bio Magic Gene
سنتز شد .ساختار ژنی  L1-L2-E7در وکتور بیان
پروکاریوتی ) pET-24a (+ساب کلون شد .بدینمنظور ،هضم
آنزیمی فیوژن  L1-L2-E7با آنزیمهای محدوداالثر

شکل  -1طراحی ساختار پپتیدی  L1-L2-E7مشتق از پروتئینهای ویروسهای پاپیلومای انسانی نوع  11و  11با آنالیزهای بیوانفورماتیکی

شکل  -2توالی نوکلئوتیدی ساختار طراحی شده  L1-L2-E7بههمراه آنزیمهای محدوداالثر
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(http://www.bioinformatics.org/sms2/rev_trans.html
) صورت گرفت (شکل .)2

( EcoRI/HindIIIفرمنتاز) از وکتور  pUC57انجام شد و به
وکتور خطی شده ) pET-24a (+توسط آنزیم T4 DNA
( ligaseسیگما) الحاق شد .سپس ترنسفورماسیون سویه
باکتری ) E.coli (DH5αبا محصول الحاق انجام شد .بعد از آن،
پالسمید نوترکیب  pET24a-L1-L2-E7از کشت تک کلونی با
استفاده از کیت استخراج پالسمید (FavorGen, FavorPrep
) Taiwanتخلیص شد .تأیید پالسمید نوترکیب توسط هضم
آنزیمی و الکتروفورز آن روی ژل آگارز یک درصد صورت گرفت.

مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی

بیان پلیپپتید چند اپیتوپی نوترکیب  L1-L2-E7و

بهینهسازی آن

بهمنظور بیان پلیپپتید چند اپیتوپی نوترکیب ،L1-L2-E7
سویه  )Rosetta( E.coliبا پالسمید نوترکیب pET24a-L1-
 L2-E7توسط روش شوک حرارتی ترنسفورم شد .سپس تک
کلونی در محیط کشت مایع باکتری )(LB, Quelab, Canada
برای  11ساعت در  33درجه کشت داده شد .بعد از آن ،باکتری
رشد یافته به محیط  Ty2xدر غلظت  1درصد ) (v/vاضافه شد
و توسط ایزوپروپیل تیوگاالکتوپیرانوزید (isopropyl-β-D-1-
 thiogalactopyranosideیا  ،IPTGشرکت سیناکلون) القا
شد زمانی که جذب در طول موج  100نانومتر بهمیزان مشخصی
رسید .در این راستا ،از دو غلظت  0/5و  1میلیموالر IPTG
استفاده شد .بهعالوه میزان جذب در رنجهای -0/1 ،0/1-0/3
 0/3و  0/1-0/5در نظر گرفته شد .بیان پلیپپتید نوترکیب در
زمانهای مختلف انکوباسیون یعنی  4 ،3 ،2و  11ساعته بعد از
القا در دو دمای  33و  30درجه سانتیگراد صورت گرفت.
رسوبات سلولی برداشت شدند و توسط الکتروفورز روی ژل 12/5
درصد (sodium dodecyl sulfate- SDS-PAGE
) polyacrylamide gel electrophoresisآنالیز شدند .به-
عالوه ،بیان پلیپپتید چند اپیتوپی نوترکیب توسط آنالیز وسترن
بالت با استفاده از آنتیبادی ضد دنباله هیستیدینی کونژوگه به

پراکسیداز ) (Abcamو سوبسترای دیآمینو بنزیدین ( DAB/

 )H2O2; Sigmaتأیید شد.

یافتهها

طراحی و ساخت سازه  DNAیی حامل فیوژن L1-L2-E7

با استفاده از آنالیزهای بیوانفورماتیکی ،پپتیدهای غیرحساسیت-
زا ،حفاظت شده و ایمنیزای مشتق از پروتئینهای  L2 ،L1و
 E7از دو فرم پرخطر  HPV16/18انتخاب شدند و سازه پپتیدی
فیوژن طراحی شد بهطوریکه پپتیدها توسط لینکر AAY
(آالنین -آالنین -تیروزین) بههم متصل شدند .پپتیدها شامل
نواحی آمینواسیدی ) L1(12-21), L2( 11-20), E7(43-57از
 HPV16و ) L1(461-471), L2( 11-20), E7(78-91از
 HPV18برای  MHC-Iو شامل نواحی آمینواسیدیL1(416-
) 430), L2(281-297از  HPV16و L1(8-22), L2(274-
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شکل  -3طرح کلی ساب کلون کردن فیوژن  L1-L2-E7در وکتور ) pET24a(+توسط آنزیمهای محدوداالثر EcoRI/HindIII

) 290از  HPV18برای  MHC-IIبودند (( )13،20شکل .)1

ترجمه ساختار پپتیدی به ساختار ژنی انجام شد و نواحی آنزیم-
های محدوداالثر بهمنظور ساب کلون کردن در وکتور بیان
باکتری در نظر گرفته شدند (شکل .)2

تأیید ساب کلون کردن فیوژن  L1-L2-E7در وکتور بیانی

)pET24a (+
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شکل  -4تأیید پالسمید  pET24a-L1-L2-E7توسط هضم آنزیمی با آنزیمهای محدوداالثر  :EcoRI/HindIIIستون  )1هضم آنزیمی پالسمید pET24a-L1-L2-

 :E7حضور باند حدود  525جفت بازی مربوط به فیوژن  L1-L2-E7روی ژل مشاهده شد؛ ستون  )2پالسمید تخلیص شده pET24a-L1-L2-E7؛  MWمارکر اندازه
مولکولی است (فرمنتاز).

بیان پلیپپتید نوترکیب

بیانی باکتری

L1-L2-E7

در سیستم

بیان پلیپپتید نوترکیب در سویه باکتری  Rosettaبهطور
موفقیتآمیزی انجام شد .پلیپپتید نوترکیب بهترین بیان را در
جذب  0/3تا  ،0/1دمای  33درجه پس از القا ،غلظت IPTG

یک میلیموالر و زمان  11ساعت پس از القا نشان داد .آنالیز
 SDS-PAGEحضور باند حدود  20کیلودالتونی مربوط به بیان
پلی پپتید را تأیید کرد (شکل-5الف) .بهعالوه ،هویت پلیپپتید
نوترکیب توسط آنالیز وسترن بالت با استفاده از آنتیبادی ضد
دنباله هیستیدینی تأیید شد (شکل-5ب).

شکل  -5آنالیز بیان پلیپپتید نوترکیب توسط الکتروفورز ( SDS-PAGEالف) و وسترن بالت (ب) تحت شرایط بهینه شده :ستون  )1مارکر وزن ملکولی پروتئین (-10
 110کیلودالتون ،فرمنتاز) ،ستون  )2قبل از القای پلیپپتید ،ستون  )3بعد از القای پلیپپتید توسط القاگر IPTG
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بحث

عفونتها مسئول  %25-20تمام سرطانها در جهان هستند
( .)21بهطوریکه تخمین زده شده است که نزدیک به  %15از
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ساب کلون کردن ساختار ژنی  L1-L2-E7در وکتور بیانی
) pET24a (+بهطور موفقیتآمیزی انجام شد (شکل  .)3حضور
فیوژن  L1-L2-E7در وکتور ) pET-24a (+توسط هضم

آنزیمی با آنزیمهای  EcoRI/ HindIIIو الکتروفورز روی ژل
آگارز بهصورت باند حدود  525جفت بازی مشاهده شد
(شکل.)4
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مطالعههای متعددی روی ایمنوژنیسیتی اپیتوپهای  L2 ،L1و
 E7در واکسنهای براساس پپتید انجام شده است برای مثال،
 Feltkampو همکاران توالی  49RAHYNIVTF57را بهعنوان
یک اپیتوپ مهم  HPV16 E7متصلبه  MHCIتعیین کردند
که پاسخهای مرتبط با لمفوسیتهای  Tسیتوتوکسیک را القا
میکند ( .)33،34بهعالوه ،حدود ده سال بعد Kawana ،و
همکاران پپتید  108VEETSFIDAGAP120را بهعنوان یک
اپیتوپ بهمیزان باال ایمنوژنیک  HPV16 L2معرفی کردند
( Namvar .)35و همکاران با آنالیزهای  In silicoو In vivo
نشان دادند که ترکیب ساختارهای  DNAایی از اپیتوپهای
غالب ایمنی مشتق از پروتئینهای  L1و L2انواع پرخطر HPV
پاسخهای ایمنی را بهطور مؤثری القا میکند و از موشها در برابر
سلولهای توموری  C3محافظت مینماید .بنابراین ،طراحی
ساختارهای  DNAبراساس پروتئینهای L1و  L2میتواند برای
توسعه واکسن  HPVامیدوار کننده باشد ( Namvar .)13و
همکاران با استفاده از آنالیزهای بیوانفورماتیکی دو سازه مجزا
حامل اپیتوپهای  E5و  E7از چهار نوع پرخطر  HPVرا

گروه ما در گذشته اپیتوپهای ایمنوژنیک و حفاظت شده
پروتئینهای  L1و  L2را در میان انواع  HPVپرخطر با درصد
پوشش جمعیتی  35/55درصد و  31/33درصد بهترتیب در
جهان شناسایی کردند ( .)13بهعالوه اپیتوپهای ایمنوژنیک
انکوپروتئینهای  E6 ،E5و  E7از ویروسهای پرخطر با استفاده
از یک روش ایمنوانفورماتیک دو مرحلهای توسط گروه ما
شناسایی شد ( .)20در این مطالعه ،ما اپیتوپهای ایمنوژنیک و
حفاظت شده با امتیاز باال از دو مطالعه سابق را استفاده کرده و
برخالف مطالعه  Namvarو همکاران ( )13،20در این پژوهش
ما برای اولین بار یک ساختار فیوژن پپتیدی چند اپیتوپی L1-
 L2-E7طراحی کردیم که میتواند در آینده بهعنوان واکسنهای
پیشگیری کننده و درمانی مطرح گردد .به این منظور ،توالی
نوکلئوتیدی فیوژن  L1-L2-E7سنتز شد و در وکتور بیانی
باکتری ساب کلون شد .پالسمید نوترکیب حامل فیوژن L1-
 L2-E7با اندازه حدود  525نوکلئوتیدی تهیه و تأیید شد و به-
منظور بیان در سویه باکتری  Rosettaتوسط القاگر  IPTGمورد
استفاده قرار گرفت .بیان پلیپپتید نوترکیب در دمای  33درجه
و  11ساعت پس از القا توسط آنالیز  SDS-PAGEتأیید شد.
حضور باند حدود  20کیلودالتون مربوط به پلیپپتید نوترکیب
چند اپیتوپی  L1-L2-E7توسط آنتیبادی ضد  His-tagو
سوبسترای  DABروی کاغذ وسترن بالت آشکار شد .طراحی و
تولید این ساختار پلیپپتیدی برای اولین بار صورت گرفته است
که مراحل تخلیص و بررسی توانایی آن بهعنوان یک کاندید
واکسن در آینده انجام خواهد شد.
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سرطانهای انسانی با عفونتهای ویروسی در ارتباط هستند
( .)22،23در این زمینه ویروسهای مختلفی در چندین مرحله از
فرآیندهای سرطانزایی شرکت دارند .از میان انواع ویروسها،
ویروس پاپیلومای انسانی عامل  % 30از سرطانهای وابستهبه
عوامل عفونی است که این ویروس عفونی قابلیت انتقال از طریق
تماس جنسی را دارد ( .)24،25ویروس پاپلومای انسانی بهعنوان
ویروس پاتوژن مهم عامل اصلی سرطان دهانه رحم است (.)21
بهتازگی ،واکسنهای درمانی یک استراتژی مؤثری هستند تا
سیستم ایمنی را در برابر سرطانهای مرتبط با نوع پرخطر
 HPVتحریک کنند .واکسنهای ویروسی( ،)12واکسنهای
پروتئینی( ،)23واکسنهای پپتیدی( )21و واکسنهای DNA
ایی ( )23انواعی از واکسنهای درمانی هستند که با توجهبه این
که واکسنهای درمانی موجب کاهش تعداد افراد عفونی و میزان
انتقال عفونت میشوند ،در نتیجه نقش پیشگیرانه نیز خواهند
داشت .در میان این نوع واکسنها ،واکسنهای براساس پپتید به-
عنوان انتخاب مورد توجهی جهت درمان بدخیمیهای مرتبط با
 HPVمطرح شدهاند ( .)30اتصال پپتیدها به لیپیدها و استفاده
از چند اپیتوپ مختلف ایمونوژن ،استفاده از اپیتوپهای
آگونیست و استفاده از ادجوانتهای مختلف از جمله راهکارهایی
هستند که برای افزایش ایمنیزایی واکسنهای پپتیدی پیشنهاد
شده است(.)31،32

طراحی کردند .نتایج ایمنیزایی آن ها القا پاسخ ایمنی  Th1را
نشان داد (.)20

نتیجهگیری

ساخت موفقیتآمیز پالسمید فیوژن نوترکیب pET-L1-L2-E7
توسط مشاهده باند حدود  525جفت بازی مربوط به L1-L2-

 E7در الکتروفورز روی ژل آگارز تأیید شد .همچنین بیان پلی-
پپتید نوترکیب  L1-L2-E7با اندازه حدود  20کیلودالتون به-
طور موفقیتآمیزی توسط آنالیزهای  SDS-PAGEو وسترن
بالت در دما و زمان مشخص تأیید شد .در مرحله بعد ،پلیپپتید
بیان شده پس از تخلیص بهعنوان کاندید واکسن در مقابل
 HPVمورد استفاده قرار خواهد گرفت.
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