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در مدل موش عفونیشده با بروسال ابورتوس
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 -1گروه باکتریشناسی ،دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
 -2انستیتوپاستور ایران ،تهران ،ایران.
 -3گروه ژنتیک ،دانشکده علوم زیست شناسی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
 -4مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران.
تاریخ دریافت مقاله1332/11/23 :

تاریخ پذیرش مقاله1333/11/11 :

چکیده
زمینه و هدف :یکی از بیماریهای شایع مشترک بین انسان و دام بروسلوز است و در کشورهای درحال توسعه جزء مشکالت سالمت محسوب میشود .شناسایی
ترکیبات آنتیژنی سلول بروسال از نظر میزان و نوع پاسخهای ایمنی در میزبانهای آلوده ،در طراحی واکسن اهمیت دارند .پروتئین سطحی  31کیلودالتونی
( ،)BCSP31در همه سویهها حضور دارد بنابراین در این مطالعه پاسخهای ایمنی که حین عفونت میزبان موشی با بروسال ابورتوس ،نسبت به این پروتئین شکل
میگیرند ،مطالعه شدند.
مواد و روشها BCSP31 :نوترکیب تولید و تخلیص شد .یک گروه موش  BALB/cبا تلقیح بروسال ابورتوس  444عفونی و به مدت  11روز نگهداری شدند؛ گروه
کنترل غیرعفونی نیز در نظر گرفته شد .از پروتئین خالص جهت ردیابی پاسخهای آنتیبادی اختصاصی در سرم موشهای عفونی شده به روش  ELISAاستفاده
شد .پاسخهای سایتوکاینی  IL-12 ،IL-4و  IFN-γنسبت به تحریک کشت سلولهای طحالی موشها با پروتئین نوترکیب ارزیابی شدند.
نتایج :تیتر قابل توجه آنتی بادیهای اختصاصی  IgGو مقدار  IgG1و  IgG2aنسبت به  BCSP31در سرم موشهایی که با سویه بیماریزا عفونی شده بودند مشاهده
شد .ارزیابی پاسخ سایتوکاینی سلولهای طحالی نیز نشاندهنده پاسخ چشمگیر  IFN-γو  IL-12نسبت به پروتئین ذکر شده و همچنین پاسخ  IL-4قابل توجه
میباشد .همه ارزیابی ها نسبت به گروه کنترل غیر عفونی معنیدار بودهاند (.)p<0.05
نتیجهگیری :مجموع این نتایج نشان میدهد حین عفونت میزبان موشی با بروسال ابورتوس ،پاسخهای اختصاصی همورال و سایتوکاینی قابل توجهی نسبت به
پروتئین سطحی  31کیلودالتنی ایجاد میشود .براساس این یافتهها ،از این پروتئین میتوان در طراحی روشهای ایمونیزاسیون استفاده نمود.
کلمات کلیدی:

بروسال ابورتوس ،BCSP31 ،آنتیبادی ،سایتوکاین.

مقدمه
بروسال باکتری بیماریزای داخل سلولی اختیاری است .گونههای
این ارگانیسم بیماری بروسلوز را در میزبانان مهرهدار ایجاد
میکنند که جزو شایعترین بیماریهای مشترک بین انسان و دام
هستند ( .)1پیشگیری از این بیماری در میان دامها از دو طریق
توأم صورت میگیرد؛ استفاده از سویههای واکسن تخفیف حدت
یافته که ایمنی حفاظتی بسیار قابل توجهی در میزبان حیوانی
ایجاد مینماید و نیز از بین بردن دامهای آلوده .پاسخ ایمنی ایجاد
 نویسنده مسئول :اشرف محبتی مبارز ،گروه باکتریشناسی ،دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه
تربیت مدرس ،تهران ،ایران .تلفن،121-82883812 :

journal.fums.ac.ir

Email: mmmobarez@modares.ac.ir

شده توسط سویههای واکسن با روشهای تشخیص سرولوژی
تداخل دارند و آنتی بادیهای تشکیل شده حین ایمنسازی
تشخیص دامهای واکسینه از دامهای عفونی را دشوار میسازند
( .)2سویههای واکسن تخفیف حدت یافته برای انسان به شدت
بیماریزا بوده و قادر به ایجاد بیماری عالمتدار میباشند و شیوع
بیماریهای انسانی در اثر آلودگی با این سویه ها نیز رخ داده است
( .)4-3هیچ واکسن تأیید شدهای جهت پیشگیری از بروسلوز
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سنجش پاسخهای سایتوکاینی و آنتیبادی نسبت به پروتئین سطحی  11کیلودالتونی نوترکیب بروسال

مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا سال چهارم شماره  1بهار 1131
نیما خرم آبادی و همکاران

مواد و روشها
تولید پروتئین نوترکیب  :rBCSP31ژن پروتئین سطحی
 31کیلودالتنی بروسال (شماره دستیابی  )embl M20404توسط
همین تیم در پالسمید بیانی ) pET28a(+کلون شدهاست
(اطالعات در حال انتشار) .پالسمید نوترکیب وارد سویه بیانی E.
 coli BL21شد و پس از رشد در محیط مایع  ،LBتولید پروتئین
با افزودن  1میلیموالر  IPTGالقا شد .سلولهای باکتری پس از
 4ساعت اینکوباسیون متعاقب القاء ،با سانتریفیوژ جمع آوری و دو

ایجاد مدل موشی عفونت :دو گروه شامل  14سر موش
ماده  BALB/cکه  7الی  8هفته از عمر آنها میگذشت انتخاب و
جداگانه نگهداری شدند .یک گروه از موشها ،با رعایت تمهیدات
ایمنیزیستی در قرنطینه ،با سوسپانسیون حاوی 114 CFU/ml
از سویه بیماریزای بروسال ابورتوس  444به صورت داخل صفاقی
آلوده شدند .موشها برای مدت  11روز نگهداری شده و رویداد
عالئم بیماری و بقای آنها مورد بررسی قرار گرفت .گروه موش غیر
عفونی نیز به عنوان کنترل درنظر گرفته شد .انجام تمامی مراحل
آزمایش روی مدل موشی تحت نظارت کمیته اخالق پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس و با رعایت اصول استاندارد حقوق حیوانات
کمیسیون اروپا 1انجام گرفت (.)11
جمعآوری نمونههای سرم :از موشهای سالم و موشهای
عفونیشده پس از گذشت مدت  2ماه از تلقیح سویه بیماریزا ،از
طریق سینوس چشمی خونگیری به عمل آمد و سرم آنها جدا و
در شرایط  -71نگهداری شد.
بررسی حضور آنتیبادیهای  IgGاختصاصی علیه
 :rBCSP31ابتدا از آنتیسرم اختصاصی  rBCSP31که در
موشهای  BALB/cتهیه شده بود (در همین آزمایشگاه) جهت
تعیین مقدار بهینه برای بارگذاری پلیتهای االیزا استفاده شده
1
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انسانی وجود ندارد .طراحی روشهای ایمنسازی مؤثر که فاقد
مشکالت فعلی واکسنهای تخفیف حدت یافته باشند ،به بررسی
اجزاء سلول باکتری و ارزیابی پاسخهای میزبان به آنتیژن مورد
نظر حین عفونت نیازمند است ( .)1هنگامی که میزبان حیوانی یا
انسانی با سویههای بیماریزای بروسال عفونی میشوند ،پاسخهای
اختصاصی علیه اجزای مختلف سلول باکتری در بدن میزبان شکل
میگیرد .یکی از ارکان مهم طراحی واکسنهای زیرواحدی
شناسایی آنتیژنهای مختلفی است که در طول عفونت با باکتری
بیماریزا ،موجب القای پاسخهای ایمنی کارآمد در میزبان میشوند
و از این ترکیبات میتوان برای طراحی روشهای ایمنسازی
استفاده نمود .مدلهای حیوانی عفونی ،یکی از ابزار قابل اتکا جهت
چنین بررسیهایی هستند و محققین میتوانند با ارزیابی
پاسخهای همورال و سلولی اختصاصی نسبت به آنتیژنهای مورد
نظر که حین عفونت با باکتری بیماریزا در بدن میزبان شکل
میگیرد ،نسبت به طراحی آزمایشات بعدی اقدام نمایند .پروتئین
سطحی  31کیلودالتنی بروسال ( )BCSP31یکی از آنتیژنهای
غشای خارجی باکتری است و در میان همه سویهها مشترک
میباشد که در تشخیص مولکولی و سرولوژی بروسلوز نیز مورد
استفاده قرار گرفته است ( .)11-7به عنوان یک آنتیژن سطحی
و یک پروتئین مشترک میان تمام گونههای بروسال ،این پروتئین
میتواند یک هدف مناسب جهت طراحی واکسن زیرواحدی باشد.
هدف از مطالعه حاضر بررسی پاسخهای سیستم ایمنی میزبان
موشی نسبت به این آنتیژن پروتئینی است و اینکه در نهایت
مشخص گردد آیا آنتیژن مذکور قابلیت استفاده در تحقیقات آتی
طراحی واکسن را دارد یا خیر.

بار با سرم نمکی  1/3درصد شستشو داده شدند .توده سلولی
حاصله در بافر حاوی اوره  8موالر (100mM NaH2PO4, B
) 10mM Tris-HCl, and 8M urea; pH 8.5حل و پس از
جداسازی اجسام باقیمانده نامحلول سلول با رزین نیکل مجاور
شد .مخلوط حاصل پس از یکساعت مجاورت همراه با همخوردن
مداوم در دمای اتاق به ستون پلیاستایرنی منتقل شد .رزین با
بافر (100mM NaH2PO4, 10mM Tris-HCl, and 8M urea; C
) pH 8.5شستشو داده شد .حذف اوره با استفاده از بافرهای حاوی
شیب کاهشی غلظت اوره ( 1 ،2 ،4 ،1 ،8و  1موالر اوره) انجام و
در نهایت پروتئین ها با استفاده از محلول ایمیدازول 241
میلیموالر از ستون جدا و جمع آوری شدند .برای حذف
ایمیدازول ،محلول پروتئینی در برابر بافر فسفات نمکی ()pH 7.4
به مدت یک شب دیالیز شد .خلوص و مقدار پروتئین نوترکیب به
ترتیب با روش  SDS-PAGEو اسپکتروفوتومتری تعیین شد.
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ارزیابی پاسخ لنفوسیتهای طحالی موش نسبت به

تجزیه و تحلیل آماری :دادههای بدست آمده از هر سری

 :rBCSP31طحال موشهای سالم و عفونیشده خارج و در بافر

سنجشها در نرمافزار  Excel® 2013جمعآوری و آرشیو شد.
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بود و مقدار  4میکروگرم در میلیلیتر به عنوان غلظت بهینه معین
شده بود (اطالعات نشان داده نشده است) .برای ارزیابی میزان
آنتیبادیهای -IgGتام IgG1 ،و  IgG2aپلیتهای االیزای مجزا
درنظر گرفته شد 4 .میکروگرم در میلیلیتر از  rBCSP31در بافر
بیکربنات تهیه و  111میکرولیتر از آن به چاهکهای پلیتهای
االیزا وارد و پلیتها یک شب در  4درجه سانتیگراد نگهداری
شدند .متعاقب آن ،همه پلیتها ،سه بار با بافر فسفات نمکی
( )PBS; pH 7.4حاوی  1/14درصد توئین ( 21بافر )PBS-T
شستشو داده شدند .جایگاههای فاقد پروتئین همه چاهکها با
افزودن  311میکرولیتر از محلول  1درصد آلبومین سرم گاوی در
 PBSو نگهداری به مدت  1ساعت در  37درجه سانتیگراد مسدود
شدند .سپس شستشو با شرایطی که ذکر شد ،سه مرتبه انجام
گرفت 111 .میکرولیتر از نمونههای سرم موشی ،هر کدام به
صورت  4تکرار و با رقت  1:411در هر چاهک قرار دادهشد .پلیتها
در  37درجه سانتیگراد به مدت  2ساعت روی صفحه متحرک
دورانی نگهداری شدند .پس از طی این مدت ،پلیتها توسط
 PBS-Tسه بار شستشو داده شده و متعاقب آن به صورت جداگانه
به ترتیب  111میکرولیتر آنتیبادی ضد  IgGموشی کانجوگه با
 111 ،)1:4111( HRPمیکرولیتر آنتیبادی منوکلونال ضد IgG1
و  111میکرولیتر آنتیبادی منوکلونال ضد ( IgG2aهرکدام با
رقت  )1:2111به هر چاهک در پلیتهای االیزای مربوطه اضافه
شد .پلیتها مجددا با شرایط فوق به مدت  2ساعت نگهداری
شدند .پس از اینکوباسیون ،پلیتها با  PBS-Tشسته شده.
سوبسترای آنزیم  HRPبه مقدار  111میکرولیتر به هر چاهک
پلیت مربوط به -IgGتام اضافه شد .پس از  31دقیقه از انجام
واکنش رنگزایی 41 ،میکرولیتر اسید سولفوریک 1موالر به هر
چاهک اضافه و جذب نوری چاهکها در طول موج  441نانومتر
ثبت شد .به پلیتهای مربوط به  IgG1و  IgG2aپس از شستشو
 111میکرولیتر آنتیبادی ضد  IgGبز که با  HRPکانجوگه شده
(با رقت  )1:4111اضافه و مجددا  2ساعت در  37درجه سانتیگراد
نگهداری شد .سپس طبق شرایطی که در باال تشریح شد ،پلیتها
شسته شده ،سوبسترای آنزیم  HRPاضافه و جذب نوری در 441
نانومتر در انتهای واکنش اندازیگیری شد.

 PBSاستریل به صورت سوسپانسیون درآمد و در لولههای
پلیاتیلنی مخروطی (فالکون) برای هر موش بطور جداگانه جمع
آوری و روی یخ نگهداری شد .سلولها توسط سانتریفیوژ در xg
 341به مدت  14دقیقه در  4درجه سانتیگراد جمع آوری و دو
بار با  PBSحاوی  4درصد  FBSشستشو داده شدند .پس از
شستشوی آخر ،مایع رویی یه صورت کامل دور ریختهشد و تنها
سلولها نگهداری و در مقدار ناچیز باقیمانده بافر در لوله معلق
شدند .از بافر لیز هایپوتونیک جهت حذف گلبولهای قرمز استفاده
شد که به این شکل تهیه میشود 8/3 :گرم از پودر کلریدآمونیوم
در آب دیونیزه حل و به حجم یک لیتر رسانده میشود (.)Sol A
 21گرم پودر تریسباز در آب دیونیزه حل و با  HCLقدرت یونی
روی  pH 7/4تنظیم میشود ( .)Sol Bنسبت  31درصد از Sol A
با  11درصد از  Sol Bمخلوط و  pH 7/4تنظیم میگردد .بافر
توسط فیلتر  1/2استریل و در  4درجه سانتیگراد نگهداری
میشود .به محتوای سلولی حاصل از هر لوله ،بافر هایپوتونیک لیز
گلبولهای قرمز اضافه شد و پس از  12دقیقه مجاورت در دمای
اتاق ،با افزودن  PBSحاوی  4درصد  FBSخنثی و سپس در ×g
 341برای مدت  14دقیقه در  4درجه سانتیگراد ،سانتریفوژ شد.
سلولهای سفید لولهها با  PBSهمراه با  4درصد  FBSدو بار
شستشو داده شده و در نهایت در محیط  RPMIکامل حاوی 11
درصد  ،FBSاسیدهای آمینه غیر ضروری ،پنیسیلین-
استرپتومایسین و گلوتامین معلق و روی یخ نگهداری شدند .تعداد
سلولهای لمفوسیت شمارش و سوسپانسیون های یکنواخت 4
میلیون سلول در میلیلیتر تهیه و به مقدار  1میلیلیتر در
چاهکهای پلیت کشت سلول  24خانهای به صورت سهگانه کشت
داده شد .به هر چاهک غلظت نهایی  4میکروگرم در میلیلیتر از
پروتئین نوترکیب  rBCSP31اضافه شد (این مقدار قبال از طریق
آزمایشات مربوطه در همین آزمایشگاه تعیین شده بود) .کشتها
در اینکوباتور با اتمسفر حاوی  4درصد  CO2برای  72ساعت
نگهداری شدند .سپس محیط رویی کشت سلولها جمع آوری،
سانتریفیوژ و در  -71نگهداری شد .میزان پاسخ  IL-12 ،IFN-γو
 IL-4در کشتهای سلولی با کیتهای سنجش سایتوکاین موشی
( )R&Dاندازهگیری شد.
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) SPSS® (V. 20.0و به کارگیری آزمون مقایسه دوتایی استاندارد
 Student t-testانجام گرفت .اختالف دادهها با مقدار  pکمتر از
 1/14به عنوان معنیدار در نظر گرفته شد.

سالهاست از سویههای تخفیف حدت یافته جهت ایمنسازی
دامها استفاده میشود .از این سویههای واکسن نمیتوان جهت
ایمنسازی انسان استفاده نمود چراکه موجب بیماری شدید
میگردند .تجویز سویههای واکسن نیز مشکالت زیادی را هم در
زمینه تشخیص عفونت در دامها و هم در بروز بیماریهای انسانی
سبب میشوند ( .)4حین عفونت در میزبان ،برهمکنشهایی میان
اجزای مختلف سول ارگانیسم بیماریزا و سیستم ایمنی میزبان
ایجاد شده و منجر به بروز پاسخهای ایمنی میگردد .شناسایی
اجزایی از سلول باکتری که در طول عفونت ،با سیستم ایمنی
میزبان برخورد داشته و علیه آنها پاسخ اختصاصی شکل میگیرد
و نیز ارزیابی سطح و نوع پاسخهای ایمنی در ابداع واکسنهای
مؤثر برای پیشگیری از بروسلوز اهمیت دارند .بروسال یک باکتری
بیماریزای داخل سلولی است و فعال شدن پاسخهای ایمنی سلولی
میزبان جهت پاکسازی آن ضروری میباشد ( .)11-12بررسی
ترکیبات آنتیژنی که قادر باشند پاسخ ایمنی سلولی را در میزبان
تحریک کنند ،میتوانند در طراحی سیستمهای ایمنسازی علیه
گونههای بروسال مورد استفاده قرار گیرند (.)11 .14 .12
بررسی پاسخهای میزبان از طریق مطالعه برهمکنش سلولهای
طحالی با آنتیژنهای بروسال و نیز بررسی اجزای ایمنی همورال
معیاری برای پیبردن به نوع عملکرد ایمنی میزبان علیه عفونت
بروسالها وجود دارد و از لحاظ وزن مولکولی دستهبندی شدهاند
( Brooks-Worrell .)18و همکارانش در  1332از عصاره آنتیژنی
استخراج شده از سویه  13بروسال ابورتوس جهت ردیابی نوع
پاسخهای ایجاد شده نسبت به ارگانیسم بهره گرفتند (.)13
 Kazakو همکارانش در سال  2111پاسخ سایتوکاینی
لمفوسیتهای خون محیطی را نسبت به  L7/L12ارزیابی نمودند.
پاسخ  IFN-γو نیز  CD8+حاکی از این است که در افراد آلوده
نسبت به این پروتئین مهم پاسخ قابل توجهی پدید میآید که با
پاسخهای حاصل از ارزیابی های مدل حیوانی که پیش از این انجام
شده بود نیز همخوانی دارد و این پروتئین میتواند در طراحی
واکسنها کاربرد داشته باشد ( .)21 .21در این مطالعه ،پروتئین
سطحی  31کیلودالتنی بروسال به عنوان یک آنتیژن مشترک بین
گونههای مختلف باکتری به عنوان هدف ارزیابی تعیین شده است.

نتایج
پروتئین نوترکیب  rBCSP31بیان و با غلظت  1.3میلیگرم
در میلیلیتر خالص شد (شکل  .)1میانگین جذب نوری نتایج

شکل  :1نتیجه الکتروفورز پروتئین نوترکیب  rBCSP31در ژل
پلیاکریالمید  12/4درصد که با کوماسی  G-250کلوئیدال رنگآمیزی
شده است :M .مارکر پرو تئینی و ردیف  1تا  4نمونه پروتئین rBCSP
تخلیص شده را نمایش میدهد.

سنجش -IgGتام IgG1 ،و  IgG2aدر شکل  2نمایش دادهشده
است .مقادیر با آزمون  t-testارزیابی شدند و در هر سه مورد،
اختالف معنیداری بین سطح آنتیبادیها در موشهای عفونی و
موشهای سالم مشاهده شد ( .)p<0.05مقادیر سایتوکاینهای
تولید شده در شکل  3نمایش داده شده است .تجزیه و تحلیل
دادههای آماری به روش  ،t-testنشان میدهد پاسخ  IFN-γو IL-
 12و  IL-4نسبت به تحریک با  rBCSP31اختالف معنیداری را
بین موشهای عفونی و سالم نشان میدهد (.)p<0.05
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عنوان آنتیژن هدف کف پلیتها متصل شده و آنتیبادیهای اختصاصی موجود علیه آن در سرم موشهای عفونی و کنترل سنجیده شدهاند .در همه
آزمایشات ،گروه موشهای عفونی با گروه موشهای سالم اختالف معنیداری را نشان میدهند (.)p<0.05

شکل  :3سطح تولید سایتوکاینها در پاسخ به تحریک کشت سلولهای طحالی با  .rBCSP31سلولهای طحالی موشهای عفونی و غیر عفونی استخراج و
به تعداد  4میلیون در میلیلیتر محیط تقویت شده  RPMIدر پلیتهای  24خانه کشت داده شدند .این سلولها توسط  4میکروگرم در میلیلیتر از
پروتئین نوترکیب  rBCSP31تحریک و  72ساعت اینکوبه شدند .میزان  IL-12 ،IL-4و  IFN-γترشح شده از این سلولها در محیط کشت با روش االیزا
اسنجیده شد .این در همه آزمایشات ،گروه موشهای عفونی با گروه موشهای سالم اختالف معنیداری را نشان میدهند (.)p<0.05

این پروتئین در سال  2112توسط  Zhangو همکارانش به صورت
فیوژن با پروتئین متصل شونده به مانوز ( )7و پیش از آن نیز
توسط همین شخص و همکارانش به صورت فیوز شده با پروتئین
 GSTتولید شده بود ( .)8در هر دو مطالعه مذکور یک بخش
پروتئینی بزرگ به  BCSP31اضافه شده که با اینکه در حاللیت
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پروتئین نوترکیب حاصل نقش دارد اما میتواند پاسخهای ایمنی
نسبت به هدف را تحت تأثیر منفی قرار دهد .در مطالعه حاضر،
 BCSP31در سیستم ) pET28a(+تولید شده و تنها تعداد کمی
امینو اسید به ابتدای آن اضافه شده است .پروتئین حاصل از
تحقیق حاضر به طور کامل محلول بوده با توجه به عدم حضور
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شکل  :2سطح تولید آنتیبادیهای  IgGاختصاصی علیه  rBCSP31که با روش االیزای مستقیم بدست آمده است .در هر سه ارزیابی ،پروتئین  rBCSP31به
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 تولید سایتوکاینها نیز از سویی قدرت این آنتیژن.میباشد
مستقر در دیواره را در برانگیختن پاسخها نشان میدهد و از سوی
 نشان میدهد اینIFN-γ  وIL-12 دیگر باال بودن سطح پاسخ
.پروتئین در القای و تقویت پاسخهای ایمنی سلولی نقش دارد
پاکسازی ارگانیسم بیماریزا از بدن فرد مبتال نیز وابسته به
 به عنوانBCSP31 پاسخهای سلولی است و به نظر میرسد از
یک آنتیژن ایمنزا که قادر به تحریک پاسخهای ایمنی سلولی
.است جهت مطالعات واکسن بروسال استفاده نمود

 پاسخهای قابل اعتماد تری را بدست،بخشهای پروتئینی بزرگ
.میدهد
نتایج مطالعه حاضر حاکی از قدرت برانگیختن پاسخ همورال و
 لمفوسیتی توسطIFN-γ  وIL-12 ،IL-4 سایتوکاینهای
 سطوح آنتیبادی نشان میدهد که این. بروسال میباشدBCSP31
پروتئین حین عفونت میزبان موشی به طور قابل مالحظهای با
سیستم ایمنی برهمکنش داشته و مقدار آن در سلول باکتری به
حدی است که قادر به القای میزان قابل توجهی آنتیبادی
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Abstract
Background & Objective: One of the most common diseases between zoonosis - especially in developing countries – is
brucellosis. Identification of Brucella cell antigen combinations in terms of the amount and type of immune
response in infected hosts, are important in vaccine design. 31kDa Brucella cell surface protein (BCSP31) is shared
among all Brucellae. We aimed to define specific immune responses to BCSP31 which are elicited during infection of
murine host with B. abortus. Surface protein of 31 kDa (BCSP31) is present in all strains, and here, the host immune
response during murine infection with Brucella abortus which are formed in proportion to the proteins are studied.
Materials & Methods: Recombinant BCSP31 (rBCSP31) of B. abortus was produced and purified. One group of BALB/c
mice were infected with pathogenic B. abortus 544 and maintained for 60 days; a no-infected group of mice also was
considered. Specific serum antibodies directed to rBCSP31 was evaluated through ELISA. Splenocytes of mice were
cultured and stimulated with rBCSP31; thereafter, IL-4, IL-12 and IFN-γ cytokine responses of spleen lymphocytes were
assessed.
Results: We detected a remarkable IgG titer along with IgG1 and IgG2a specific to recombinant BCSP31 in serum
samples from infected mice. Significant titers of IgG, IgG1 and IgG2a antibodies than BCSP31 in the the serum
of mice infected with the virulent strain were observed. The Evaluation of Splenocytes responses to rBCSP31
also showed a significant IL-12 and IFN-γ production along with remarkable IL-4 production in infected mice. All
responses were significantly different from that of non-infected mice (p<0.05).
Conclusion: These findings suggest that specific humoral and cell-mediated responses to BCSP31 is formed during
murine host infection with B. abortus. Based on these findings, rBCSP31 can be used in further design of immunogenic
strategies for vaccination against brucellosis.
Keywords: Brucella abortus, BCSP31, antibody, Cytokine.
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