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ايجاد ايمني در خرگوش آزمايشگاهي بر عليه آنه هيالوما آناتوليكم آناتوليكم با استفاده از آنتي ژنهاي مشتق 
 شده از  ييكره الرو آنه
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:خالصه 
م  با استفاده از آنتي ژنهاي الرو آنه هيالوما آناتوليكم انجام  مطالعه حاضر به منظور ايجاد ايمني در خرگوش آزمايشگاهي بر عليه آنه هيالوما آناتوليك

با آنتي ژنهاي الروي  بهمراه )  خرگوش٥( سپس  گروه مورد . ابتدا  نمونه هموژن الرو آنه هيا لوما آناتوليكم نيم خونخورده تهيه گرديد. گرديد
دو .   و ناقص بهمراه سرم فيزيولوژي بصورت زيرجلدي مورد تلقيح قرار گرفتندو گروه شاهد فقط با ادجوانت آامل) آا مل و ناآامل فروند( آجوانت 

پس از اتمام خونخواري و پوست اندازي .   عدد نوزاد آنه مورد چالش قرار گرفتند٢٠٠٠هفته پس از سومين تلقيح  گروههاي مورد و گروه آنترل با 
نتايج بدست آمده نشاندهنده آاهش معني دار وزن نوچه هاي . باتور آشت گرديدند، نوچه هاي خونخورده جمع اوري شده توزين گرديد و در انكو

�Pخونخورده گروه مورد در مقايسه با گروه آنترل بود �  .  به منظور تعيين الگوي پروتئيني نمونه، آزمايشSDS-Page  و اثبات خصوصيت   
-SDS   در آزمايش انجام گرفت Dot blotting ,Western blottingايش  ايمني زايي و مشخص نمودن وزن مولكولي آنتي ژن  احتمالي آزم

Page  آيلو دالتون غالب بود ٦٦در بين اين باند ها باند .  آيلو دالتون بود٩٧ ، ٨٤، ٦٦، ٥٥، ٤٥، ٣٦ باند پروتئيني به وزن ٦  آنتي ژن مذآور واجد 
 .آنش رنگي نشان دادند وا٩٧ ، ٨٤، ٦٦فقط سه باند Western blotting در آزمايش. 

 الرو آنه هيالوما آناتوليكم, ايمني ، خرگوش ،  آنتي ژن : آلمات آليدي 
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Abstract: 
In this study,Presence of protective antigens in whole body tick’s larve of  Hyalomma anatolicum anatolicum  was 
examined in New Zealand white rabitts. Two groups of five rabbits were selected as control and test. Hemogenated 
whole body of tick’s were inoculated with freund’s complete adjuvant on day 0 and with freund’s incomplete 
adjuvant on day 14, 28 in test group ,respectively. Rabitts of control groups were only inoculated with saline solution 
and freund’s complete and incomplete adjuvant. After two week, the rabbits were challenge with 2000 tick’s larve of 
H.a. anatolicum. Following challenge , engorged nymphs were collected and weighed and then, cultured in incubator. 
A significant decrease in weight of engorged nymphs was observed in test group compared to the control group 
(P<0.05). Polypeptide profile was analyzed by SDS-PAGE with 12.5 % concentration and also humoral immunity 
and antigenic patteren were evaluated by dot and western blotting . Six fractions were observed in polypeptide profile 
with molecular weight of  97,84,66,55, 45, 36 KDa . Positive rection was observed in the bands with molecular 
weight of 97,84,66 KDa in western blotting test. . 

 
 
 

تعدادي از گونه هاي  آنه در . آنه ها گروهي از بندپايان هستند آه انتشار جغرافيايي وسيعي در آره زمين دارند  :مقدمه 
امروزه مشخص گرديده . دامها  بعلت  خونخواري  سبب آم خوني،الغري،فلجي  و انتقال بيماريهاي  خطرناك مي شوند

حال توسعه بدون مبارزه و آنترل آنه ها امكان پذير است آه افزايش  توليدات دامي  بخصوص در آشور هاي در 
بهمين دليل هر ساله سموم زيادي با ترآيبات مختلف تحت عنوان آنه آش توسط شر آتهاي بزرگ دارويي ) .  ٢(نيست

اگر چه  در حال حاضر آاربردي ترين راه مبارزه با آنه ها،  استفاده از آنه . توليد و به بازار مصرف عرضه  مي شود
آش ها است ولي  با توجه به بروز پديده مقاومت بر عليه سموم  در بعضي از گو نه هاي آنه دامي و خطراتي آه  مصرف 
سموم براي محيط زيست و  انسان دارد، امروزه  آفايت اين روش مبارزه بعنوان تنها راه  آنترل آنه ها مورد ترديد جدي 

يكي از  بهترين اين راهها ، تهيه واآسن مناسب بر . ن پيشنهاد شده استقرار گرفته  و راههاي ديگري براي جانشيني آ
تاآنون محققين استرا ليايي و آوبايي  پس از سالها تحقيق ،موفق به تهيه واآسن . عليه گونه ها ي آنه اي دامي مي باشد

در گاوها بر عليه  آنه زدگي ،سبب اين واآسن  با ايجاد ايمني آافي ). ،٣،٥( شده اند ١موثر  تجاري بر عليه آنه بوفيلوس
بدنبال اين . آاهش جمعيت و آنترل آنه مذآور و افزايش توليدات دامي و آاهش مصرف سموم  در اين آشورها شده است 

موفقيت ارزنده ،محققين ديگر آشورها  سعي در تهيه واآسن ضد آنه اي مناسب بر عليه ساير گونه هاي غا لب و واجد 

                                                           
1 -Boophilus 

mailto:Razmi@ferdowsi.um.ac.ir


 

                                                          

در 2
مقايسه با ساير  آنه ها واجد  انتشار جغرافيايي باال  بوده و  بعلت انتقال تيلريوز گاوي و گوسفندي  و تب آريمه آنگودر 

بهمين دليل مطالعات مفيدي توسط  ساير محققين  جهت شناسايي آنتي . ) ٥. (انسان از اهميت بسيار زيادي برخوردار است 
باتوجه  به  سه ميزبانه بودن آنه هيالوما آناتوليكم   ). ٦و٥(ژنهاي محافظت آننده در گونه هاي  آنه هيالوما انجام شده است 

يي  آنتي ژنهاي ايمني زا در هر يك از و متفاوت بودن آنتي ژنها در هر يك از مراحل زندگي آنه ، الزم بود نسبت به شناسا
در اين مطا لعه  وجود آنتي ژنهاي محافظت آننده در الرو آنه مورد بررسي قرار گرفت و سپس با .  مراحل  اقدام شود 

 ..         الگوي پروتئيني الرو آنه و پپتيد هاي ايمني زا شناسايي شدند Western blotting و  SDS-Pageروشهاي 
 ابتدا نسبت به جمع آوري  وشناسايي آنه  هاي هيالوما آناتوليكم آناتوليكم از سطح گاوداريهاي شهرستان :مواد وروشها

آنگاه نسبت به آشت وتكثير آنه ها در شرايط آزمايشگاهي با خونخواري آنه ها  بر روي خرگوشهاي .مشهد اقدام گرديد
 آنه و تخمگذاري آنه هاي ماده خونخورده در انكوباتورمرطوب اقدام آزمايشگاهي و پوست اندازي مراحل مختلف زندگي

پس از تخمگذاري آنه ها ، تخمها به داخل لو له هاي آشت منتقل گرديدند و در داخل انكو باتور مر طوب آشت .  گرديد
به منظور  .    وري شدند  جمه آ-٢٠بعد از خروج الروها از تخم ، الروها تا هنگام تهيه آنتي ژن  در فريزر . قرار گرفت

شستشو و ضد عفوني در هاون  و در محلول فسفات بافر سا لين يخ .تهيه آنتي ژنهاي الروي  ، پيكره الروها  پس از 
سپس مخلوط فوق از صافي معمول عبور داده شد ، سوسپانسيون تهيه شده در مجاورت يخ به .   خرد گرديد(PH=7.2)دار

.  دقيقه هموژنيزه گرديد٣ بمدت  200W دار منتقل گرديد و با استفاده دستگاه اولتراسونيك لوله هاي فالكون استريل درب
همزمان ميزان .  تا هنگام آزمايش نگهداري شد-٢٠˚مايع هموژن با پيپت پاستور به لوله هاي  نگه داري منتقل و در 

 عدد خرگوش به دو ١٠سي ايمني زايي  ابتدا براي برر. پروتيئن  آنتي ژن تهيه شده با روش براد فورد اندازه گيري شد
 مورد ٢٨ و ١٤آنگا ه هريك از گروهها   در روزهاي  صفر و . تقسيم گرديد ) آروه مورد و آروه آنترل (دسته  پنج تايي 

ار بصورت زير جلدي قر)   ميلي ليتر آجوانت آامل يا نا آامل٥/٠+ ميلي ليتر آنتي ژن ٥/٠( تلقيح  با آنتي ژتهاي مذآور
دو هفته بعد  از ايمني .  طبق پروتكل  باال تلقيح گرديدند) فقط سرم فيزيولوژي بهمراه ادجوانت (گرفتند و گروه آنترل 

پس از  اتمام خونخواري ، . الرو آنه هيالوما  آناتوليكم  گرسنه مورد چا لش قرار گرفتند٢٠٠٠زايي،  هريك از گروهها با 
   و  SDS-Pageبه منظور تعيين الگوي پروتئيني نمونه، آزمايش .  توزين شدندنوچه هاي خونخورده  جمع آوري و 

 Dot blotting ,Westernاثبات خصوصيت ايمني زايي و مشخص نمودن وزن مولكولي آنتي ژن  احتمالي آزمايش  
blottingنتايج بدست آمده در هر گروه در مقايسه با گروه آنترل با آزمون .  انجام گرفت  t- test  Student’s    با  

 . مورد تجزيه تحليل آماري قرار گرفتSPSS   استفاده از  نرم افزار
 گوش خرگوش هاي گروه مورد و آنترل ، خر  چهارده روز پس از چالش و قرار دادن نوزادان آنه روي: نتايج وبحث

 گوشهاي گروه مورد پس از چالش خر. گوشهاي گروه آنترل در اثر آم خوني و تبعات حاصل از آنه زدگي تلف گرديدند
همچنين ميانگين وزن نوچه هاي خونخورده در . زنده مانده و فقط عالئم التهاب و خونريزي در نا حيه گوش نشان دادند
  آنتي ژن  SDS-Page در آزمايش . (P<0.05)گروه مورد در مقايسه با گروه آنترل آاهش معني داري نشان مي داد 

 آيلو دالتون ٦٦در بين اين باند ها باند .  آيلو دالتون نشان داد٩٧ ، ٨٤، ٦٦، ٥٥، ٤٥، ٣٦ي به وزن  باند پروتئين٦مذآور 
نتايج بدست آمده روي .  واآنش رنگي نشان دادند٩٧ ، ٨٤، ٦٦فقط سه باند Western blotting در آزمايش. غالب بود 

اين نتايج با نتايج قوش و . يجاد ايمني در خرگوشها مي باشدآنتي ژنهاي الرو آنه ، نشاندهنده  اثر مثبت و موثر آنها در ا
 روش نتايج بدست آمده  با). ١،٤،٧(همخواني دارد) ٢٠٠٣(و سينگ و قوش) ٢٠٠٠(، داس و همكاران) ١٩٩٩(همكاران 

SDS-Page  ي باشد آمي متفاوت م) ٢٠٠٣( پپتيد را  را در آنتي ژنهاي آنه تاييد نمود آه با يافته سينگ و قوش٦حضور
قوش .  آيلو دا لتون واآنش  رنگي نشان دادند٦٦، ٨٤، ٦٦درمطالعات تكميلي با وسترن بالت سه باند به وزنهاي ). ٧(

همچنين ) ٤.( آيلو دالتون را در پيكره الرو آنه ايمني زا تشخيص دادند٣٩با آزمايش روي گاو پپتيد ) ١٩٩٩(وهمكاران 
 آيلو دالتون و در بررسي ديگر سينگ وهمكاران ٣٧و ٥٩، ٣٧ پپتيد هاي )٢٠٠٠(داس و همكاران در مطالعه ديگر 

نتابج متفاوت در اين ) ١،٧( را مسئول ايجاد ايمني در پيكره آنه معرفي آردند ٣٤ و٢٩گليكو پروتئين هاي ) ٢٠٠٣(
ه در آنه سه مطالعات نشاندهنده شروع اين بررسيها  و پيچيدگي آار در خصوص شناسايي آنتي ژنهاي محافظت آنند

با توجه به نتايج بدست آمده ، الزم است مطالعات تكميلي بيشتري در خصوص آنتي ژنهاي مسئول . ميزباني هيالوما است
   . ايمني صورت گيرد

  
 
 
 
 

 
2 -Hyalomma anatolicum anatolicum 
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