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با وجودیکه واکسن هاي . شودها در سراسر جهان است که باعث ناخوشی و مرگ و میر فراوان میترین عامل بروز اپیدمی ها و پاندمیویروس انفلوانزا مهم: مقدمه
ژنیک شیفت و دریفت در پروتئین هاي سطحی، تالش براي ساخت یک واکسن عمومی که داراي قدرت انفلوانزا در دسترس میباشد به دلیل تغییرات آنتیمتنوع 

هاي انفلوانزاي نوع به میزان بسیار زیادي در اکثر نژاد) M2e(ناحیه خارج سلولی پروتئین ماتریکس دو . ایمنی زایی برتر و گسترده باشد ضروري به نظر می رسد
A انسانی حفاظت شده است بنابر این می تواند براي تولید واکسن عمومی علیه انفلوانزاي نوعAدر این پژوهش، ابتدا یک توالی سه : مواد و روش ها. به کار رود

-Niدر شرایط دناتوره و با استفاده از ستون ن پروتئینای. کلون شده بود در میزبان پروکاریوتی اشریشیا کلی بیان شدpET28aکه در M2eتایی از پروتئین 

TEDپروتئین خالص شده به تنهایی و یا به همراه ادجوانت هاي آلوم، . تخلیص گردیدCpGو یا آلوم-CPG به موش هايBalb/cدر سه دوز تزریق شدند .
همراه با 3M2eنتایج حاصل نشان داد پروتئین : نتایج.ررسی قرار گرفتمورد بELISAبا روش IgG2aو IgG1و زیر تیپ هاي IgGدر نهایت میزان کلی 

نتایج بررسی تحت تیپ هاي . بیشتر از سایر گروه ها بودCpG-همراه با آلوم3M2eدر گروه دریافت کننده IgGادجوانت یا به تنهایی ایمونوژن بوده و میزان 
IgG نشان داد سلول هايTh1 وTh23با توجه به ضعف ایمنی زایی پروتئین : بحث. سخ آنتی بادي درگیر هستندهر دو در افزایش پاM2e به نظر می رسد

به عنوان ادجوانت، هر دو بازوي سیستم ایمنی را تحریک کرده CpG-کاربرد آلوم. ایمنی زایی این پروتئین در همراهی با ادجوانت هاي مختلف افزایش می یابد
. در چالش موش هاي واکسینه شده با دوز کشنده ویروس در دست بررسی است3M2eاثر حفاظت بخشی . اد نموده استو پاسخ ایمنی متوازن تري را ایج

CpG، آلوم،3M2eپروتئین ،ویروس انفلوانزا: واژه هاي کلیدي
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Introduction: Influenza epidemics and pandemics occur worldwide which result in immense mortality and
morbidity every year. Although a vast variety of influenza vaccines is available, because of antigenic drift
(changes in Hemaglutinin and neuraminidase proteins) and antigenic shift (reassortment of influenza
genome segments) there is an urgent need for a more immunogenic and heterosubtypic vaccine to
reduce resurfacing pandemics. The N-terminal of influenza virus matrix protein (M2e) is conserved among
all subtypes of influenza A viruses, therefore it can be considered as a potential candidate for a universal
vaccine. Material & Methods: Herein, three tandem repeat of M2e sequence was cloned in pET28 and
expressed in E.coli BL21 host. The prokaryotic peptide was purified by using Ni-TED column and injected
both alone or with different adjuvant (Alum, CpG and Alum-CpG) to BALB/C mice. ELISA assay was used
to measure specific total anti-M2 IgG and subclasses (IgG1 and IgG2a).Results: Results showed that
3M2e with and without adjuvants induced humoral immune responses and level of total IgG was higher
in 3M2e protein supplemented with Alum-CpG compared to other formulation. IgG subclass measurement
revealed that both TH1 and TH2 cells were involved in that improved antibody responses. Conclusion:
According to limitation in 3M2e potency, it seems that the immunogenicity of 3M2e can be increased in
combination with complex adjuvant. Applying Alum-CpG as an adjuvant induced a more balanced
immune responses comprising both arms of immune system. The efficacy of 3M2e in protection of mice
against lethal influenza challenge is ongoing.
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