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ارزيابی پاسخهاي ايمنی هومورال و ايمنی سلولی پيامد واکسيناسيون با نانوذره
نيوکاسل بر پايه کيتوزان همراه با ياور مولكولی هموکينين1-
3

احمدرضا محمدي ،*1عبدالكريم زمانیمقدم ،2شهال شاهسوندي

 .1دانشجوي دکتري تخصصی بهداشت و بیماريهاي طیور ،علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد -ایران.
 .2گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد -ایران.
 .3مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازي رازي ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزي ،کرج -ایران.
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چكيده
انتشار جهانی ویروس بیماري نیوکاسل ( )NDVدر طیور ضـرورت بهبود برنامـههاي ایمنسازي علیه این ویــروس را برجســته کــرده
است .در این پژوهش تجربی اثر هموکینین )HK-1( 1-بهعنوان یاور زیستی بر القاي پاسخهاي ایمنی هومورال و ایمنی سلولی علیه نانوذره
 NDVبر پایه کیتوزان ارزیابی شده است .تعداد شصت قطعه جوجه  SPFبهطور مساوي در شش گروه تقسیم شدند .گروههاي کنترل شامل
دریافتکنندهي سرم فیزیولوژي ،آنتیژن غیر فعال  ،NDVو نانوذره کیتوزان و گروههاي تیمار شامل دریافتکننــدهي آنتــیژن غیـر فعــال
 NDVبا یاور روغنی ،نانوذره  NDVبر پایه کیتوزان ،و نانوذره  NDVهمراه با  HK-1بودند .بر اساس گروهبندي ،جوجهها نمونه را بــا قطــره
چشمی در یکروزگی دریافت کردند بهجز گروهی که آنتیژن غیر فعال داراي یاور روغنی را بهروش زیرجلدي دریافت کرد .نمونههاي سرم
در هفتههاي ،4 ،2و  6پس از تزریق ،جمـعآوري شده و پاسخ ایمنی هومورال با آزمایش ممانعت از آگلوتیناســیون ( )HIو تحریــک پاســخ
ایمنی سلولی با واکنش حساسیت بازوفیلهاي جلدي ( )CBHبررسی شد .یافتهها بیانگر این است کــه تجــویز همزمــان  HK-1بـا نــانوذره
 NDVسبب باال رفتن میانگین عیار آنتیبادي  HIنسبت به گروهی که نانوذره را به تنهایی دریافت کردند مــیشــود .ایــن ا ــتنظ از ن ــر
آماري معنیدار بود ( .)P<0/001دادههاي آزمایش  CBHبیانگر تفاوت معنیدار در القاي پاسخ ایمنی سلولی در گروههــاي دریافــتکننــده
واکسن  NDVداراي یاور روغنی ،نانوذره به تنهایی و ترکیب نانوذره و  HK-1با گروههاي کنترل بود ( .)P<0/001بر اساس دادهها ،نــانوذره
کیتوزان همراه با یاور  HK-1توان القاي پاسخ ایمنی هومورال و پاسخ ایمنی سلولی ا تصاصی نسبت به  NDVرا دارد.
واژههاي کليدي :بیماري نیوکاسل ،نانوذره ،هموکینین ،1-کیتوزان ،پاسخ ایمنی.

مقدمه
بیماري نیوکاسل یکی از بیماريهاي ویروسی بسـیار
مسري و کشندهي پرندگان اهلی و وحشی با انتشار جهانی
است و دستگاههاي تنفسی ،گوارشی ،عصبی و تولید مثلـی
پرندگان را درگیر میکند .میزان مرگ و میر تا  100درصد
در جوجههاي واکسینهنشده برآورد شده است .این بیماري
بهوسیله ویروس بیمـاري نیوکاسـل ( Newcastle disease
 )virus; NDVایجـــاد میشـــود کـــه بـــه ـــانواده
پارامیکسوویریده و زیر انواده پارامیکسوویرینه تعلـق دارد
و در جنس آوالویروس قرار میگیرد .بـر اسـاس مطالعـات
پاتوژنیک  ،OIEجدایههاي NDVاز روي نشانههاي بیماري

در جوجهها در پنج پاتوتیپ تقسیم میشوند (.)20
ویریون  NDVچندشکلی ،پوششدار به قطر  150تـا
 350نانومتر است و ژنوم  RNAتکرشـتهاي آن بـا انـدازه
 13تا  19کیلوباز ،شـش ژن شـامل نوکلئـوپروتئین (،)NP
فســـــفوپروتئین ( ،)Pمـــــاتریکس ( ،)Mفیـــــوژن (،)F
هماگلوتینین -نورآمینیداز ( )HNو  RNAپلی مـراز ( )Lرا
رمزدهی میکند5( .و NDV .)6توسـ گلیکوپروتئینهـاي
سطحی  HNو  Fبه سیالیک اسید سـلولهـاي اپـی تلیـوم
تنفسی میزبان متصل میشود .شـیوه آلـودگی ویـروس در
ابتدا مسـتقل از  pHرخ مـیدهـد و در نتیجـه آن پوشـش
ویروس با غشاي سـلول میزبـان ادغـام مـیگـردد ،سـپس
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نوکلئوکپسید ویروس بهدا ل سیتوپنسم سلول ،جاییکـه
 RNAویروسی رشته منفی براي تولید  mRNAسا تاري
با کمک  RNAپلیمراز وابسته به  RNAویروسی ،نسـخه-
برداري میشود ،وارد میگـردد .پـروتئینهـاي مـورد ن ـر
ترجمه میشوند و بهوسیلهي سامانه سلولی میزبان تا می-
ورند .هنگامیکه سامانه به ابتداي اولین پروتئین نسـخه-
برداري شده ( )Nمیرسد RNA ،ژنومیک (کـه بـهصـورت
رشته منفی است) براي سا تن  RNAژنومی رشته منفـی
جدید به الگو آنتیژنومی رشته مثبت تبدیل میشود .ایـن
 RNAژنومی تازه تشکیلشده بـا پـروتئینهـاي  P ،Nو L
پوشیده شده و به شکل نوکلئوکپسـید درمـیآینـد کـه در
ادامه با پروتئین  Mو گلیکوپروتئینهاي سـطحی سـرهم-
بنديشده و از سلول میزبان ارج میشوند (.)11
بــهعلــت انتشــار ســریع بیمــاري نیوکاســل از طریــق
تبادالت تجاري گسترده در صـنعت مرغـداري ،اسـتفاده از
واکسن براي پیشگیري ضـروري اسـت .اولـین واکسـنها
براي کنترل  NDVاز دهه  1940شامل ویروس غیر فعـال
شــده بــا فرمــالین ( )8ویــروس غیــر فعــال شــده بــا بتــا-
پروپیوالکتون ( ،)26ویروس زنده ( )10و ویـروس تخفیـ
حدت یافته ( )3با هدظ تولید پاسخ ایمنی قوي بـه آنتـی-
ژنهاي تجویز -کـه قادرنـد حفا ـت طـوالنیمـدت علیـه
عفونت ایجاد کنند -ابداع شدند .واکسنهاي موجـود علیـه
 ،NDVشامل دو دسته غیر فعـال و تخفیـ حـدت یافتـه
هستند .با توجه به اهمیت واکسیناسیون در پیشگیـري و
کنترل این بیماري و نیز با هـدظ کـاهش تلفـات و القـاي
ایمنــی مناســب در طــول دوره پــرورش طیــور ،طراحــی و
توسعه واکسنهاي جدید بهعنـوان یـک حـوزه تحقیقـاتی
بسیار فعال از دهه  60تاکنون ادامه دارد .ایـن پـژوهشهـا
روي دو جنبه تولید تولید یاور (اجـوان) بـیضـرر و تولیـد
واکســنهاي نــانوذره متمرکــز شــدهاند .یاورهــا ترکیبــات
هتروژنی هستند که سبب افـزایش ایمنـی اکتسـابی علیـه
یک آنتیژن میشوند .پایداري سا تار اپیتوپی ،رهاسـازي
آهسته آنتیژن ،افزایش توان آنتیژنهاي ضعی  ،افـزایش
قــدرت و اســتمرار پاســخ ایمنــی ،کــاهش مقــدار مصــرظ
آنتیژن ،داشتن حداقل اثرات جانبی ،دفع آسـان از بـدن و
همچنین بهرهمندي ازقابلیت حذظ زیسـتی ،مزایـاي یـک
یاور مناسب ،هستند ( .)12هموکینین  )HK-1( 1-آ رین
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پروتئین شـنا تهشـده از ـانواده تـاچیکنین اسـت کـه
بهطور غالب در بافتهاي غیر عصبی بیـان شـده و و یفـه
آن گســترش رده ســلولهاي لنفوییــدي اســت ( .)15ایــن
پروتئین سلولی با فعال کردن و بلـو سـلولهاي  Bنقـش
مهمــی در تحریــک پاســخ ایمنــی دارد ( .)15اســتفاده از
ریزذره رویکرد نوینی براي بهبود اثر ایمـنبخشـی واکسـن
است که نه فقـ سـبب بهبـود پایـداري آنتـیژن و تـوان
ایمنیزایی آن میشود ،بلکه روند رهاسازي و تحویل آن به
سلول هدظ را هم تسهیل میکند (.)16
مخاط دستگاه تنفسی راه اصلی ورود  NDVبـه بـدن
میزبان است .بافتهاي لنفوئیدي ویژهاي در موکوس بینـی
وجود دارد که از مکانهاي اصلی آغاز پاسـخدهـی بـه ایـن
عامل بیماريزا هستند ،به همین دلیل اسـتفاده از غشـاي
مخاطی بـهدلیـل داشـتن سـط گسـترده بـراي رسـاندن
آنتیژن واکسن و پاسخدهی سریع بسیار بـا اهمیـت اسـت
( .)16فرموالسیون واکسن با نانوذره بر پایـه افـزایش تـوان
ایمنی اسـتوار اسـت؛ زیـرا آنتـیژن پوشـش داده شـده بـا
نانوذره با هم توسـ سـلول ایمنـی بلعیـده مـیشـوند؛ در
نتیجه عرضه بیشتر آنتیژن به سلولهاي ارائهکننده آنتی-
ژن ( )APCشـــامل ســـلولهـــاي دنـــدریتیک ( )DCو
ماکروفاژها و افزایش پردازش آن در ایـن سـلولهـا سـبب
فعال کردن سامانه ایمنی میشـود ( .)17در ایـن پـژوهش
القاي پاسخهـاي ایمنـی هومـورال و ایمنـی سـلولی علیـه
آنتیژن غیر فعال  NDVتهیه شده بـر پایـه کیتـوزان بـه-
عنوان کاندید واکسـن همـراه بـا یـاور مولکـولی  HK-1در
جوجههاي عاري از عوامل بیماريزا ( )SPFارزیابی شد.
مواد و روش کار
این مطالعه تجربـی در مؤسسـه تحقیقـات واکسـن و
سرمسازي رازي و با مشارکت دانشکده دامپزشکی دانشگاه
شهرکرد انجام گردید .براي تهیه آنتیژن ویروس نیوکاسـل
از بذر  NDVسـویه السـوتا مؤسسـه تحقیقـات واکسـن و
سرمسازي رازي استفاده شد .تکثیر ویروس در تخـم مـر
جنیندار  SPFطبـق پروتکـل اسـتاندارد  OIEانجـام شـد
()20؛ پــس از تزریــق ،تخــم مـــر هــا در دمــاي  37 °Cو
رطوبت  65درصد بهمدت یک هفته نگهداري شـدند .تخـم
مر ها روزانه بررسـی شـده و در پایـان ایـن مـدت ،تخــم
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مـر ها از انکوباتور ارج شـده و مـدت  4تـا  6سـاعت در
دماي  4 °Cنگهداري شـدند ،سـپس در زیـر هـود المینـار
کنس  IIمایع آمینوآالنتوئیک تخم مر ها برداشت شـده و
در ــرظ اســتریل جمــعآوري شــدند .بقایــاي جامــد بــا
سانتریفیوژ در 4000دور بهمدت  20دقیقه برداشته شد
وآلودگی احتمالی میکروبی و قارچی آن از ن ر سترونی
بررسی شد.
براي تعیین عیار ویروس ،مقدار  0/1 mlاز رقتهـاي
سري  10-1تا  10-9از  NDVبهدا ل حفـره آالنتوئیـک 5
عدد تخم مر  SPFجنیندار 10روزه تلقی شد .پـس از 7
روز نگهداري تخم مر ها در دماي  ،37Cعیار ویـروس بـا
روش  Spearman-Karberمحاسبه شد (.)21
براي غیر فعالسازي آنتیژن ویـروس از محلـول 0/1
موالر باینري اتیـل انیمـین ( )BEIتهیـه شـده بـه غل ـت
 0/004موالریته در دماي  30 Cو بهمدت  21سـاعت در
مجاورت آنتیژن ویروس قرارداده شد تا فرآیند غیـر فعـال
شدن کامل گردد .پس از سپري شدن این مدت ،باقیمانده
 BEIبا افزودن تیوسولفات سدیم ( )Merckهیـدرولیز شـد
( .)1براي حصول اطمینان از غیر فعـال شـدن 0/2 ml ،از
آنتیژن به  5عـدد تخـم مـر جنـیندار عـاري از عوامـل
بیماريزا (10 )SPFروزه تزریق گردیـد و تخـم مر هـا در
دماي  37Cقرار داده شدند .این آزمـایش در سـه مرحلـه
(پاساژ) متوالی انجام شد و بار آ ر پس از انکوباسیون بـه-
مدت  5روز ،حضـور یـا عـدم حضـور ویـروس بـا آزمـایش
آگلوتیناسیون بررسی شد (.)28
نانوذرات کیتوزان با روش ژله شدن یـونی در حضـور
یونهاي منفیتري پلی فسفات ( )TPPآماده شـدند (.)14
به ا تصار ،کیتـوزان ( )Sigma-Aldrichدر اسـتیک اسـید
( 1% )Merckحــل شــد و نســبتهــاي حجمــی متفــاوت
کیتوزان TPP/تهیه گردید .پس از سانتریفیوژ ،بخش رویی
حــاوي نــانوذرات کیتــوزان جمــعآوري شــد .صوصــیات
فیزیکوشــیمیایی نــانوذرات شــامل انــدازه ،بــار ســطحی و
شـــا ر پراکنـــدگی در نســـبتهاي حجمـــی مختلــ
کیتوزان TPP/بـا دسـتگاه Malvern Zetasizer Nano ZS
) (Worcestershire, UKدر طــول مــوج  633 nmتعیــین
شد .شدت پراکندگی در دمـاي  25 °Cو ضـریب شکسـت
 1/335اندازهگیري شد .براي تهیه نـانوذره  NDVبـر پایـه

کیتوزان ،مقـدار  0/5درصـد حجمـی آنتـیژن غیـر فعـال
ویروس به محلول  1درصد حجمی کیتـوزان افـزوده شـد.
تـــویین  (Sigma-Aldrich) 80در غل ـــت  0/01درصـــد
حجمی بهعنوان امولسیونکننده اضافه شد ،سپس  TPPبه
نسبت  0/1درصد ( )W/Vبهطـور جداگانـه در  80 mlآب
مقطر حل شد به محلول کیتوزان /آنتیژن ویروس افـزوده
شد .مخلوط در دماي آزمایشگاه هم زده شـد تـا نـانوذرات
تشکیل شـوند .صوصـیات فیزیکوشـیمیایی و مرفولـوژي
نانوذره  NDVبر پایه کیتوزان مانند روش ذکر شده در باال
ارزیابی گردید (.)19
براي تهیه پنسمید  ،HK-1ریه سه جوجه  SPFپـس
از برداشــت در محلــول اســتریل ســرم فیزیولــوژي ()PBS
هموژن شده و  RNAبا کیت High Pure RNA Isolation
مطابق دستورالعمل شرکت سازنده ) (Rocheاستخراج شد.
با نرمافزار  Oligoپرایمرهاي ا تصاصی براي ژن  HK-1به
طول  231bpطراحی شد بهگونهاي که داراي بخش رمـز-
دهنده موتی حفـ شـده Arg-Ser-Arg-Thr-Arg-Gln-
 phe-Tyr-Gly-Leu-Metباشد .بـراي کلـونسـازي ژن در
وکتور  ،pcDNA3.1جایگاه شناسایی آنزیمهاي برشدهنده
در دو انتهـاي ' 5تــوالی پرایمرهــا در ن ــر گرفتــه شــد .بــا
بررسی جایگاههاي برش آنزیمهاي محدودگر در تـوالی ژن
و جایگاههاي موجود در  MCSوکتور ،جایگاه بـرش آنـزیم
 NcoIدر ابتــداي پرایمرهــاي رفــت و آنــزیم  BamHIدر
انتهاي پرایمر برگشت قرار داده شد:
HK-1F: 5′-GGATCCCTTGCCCTGTTTCTCCTGAT-3′
HK-1R: 5′-CCATGGCTTCCCCATCAGACCGTAAT-3′

ژن  HK-1طی واکـنش یـکمرحلـهاي  RT-PCRبـا
کیــت ))Next generation of premix, Intron, Korea
تکثیــرشــده و محصــول  PCRبــا کیــت PCR product
 (GeneAll, Korean) extractionالر شد ،سپس DNA
ــالرشــده بــا شــوت حرارتــی در وکتــور pcDNA3.1
( )Invitrigenکلون شد ( 4و .)40
در برنامه ایمنسازي ،تعـداد  60قطعـه جوجـه SPF
بهطور تصادفی در شش گروه  10قطعهاي شامل گروههـاي
کنترل و تیمار دستهبندي شدند .موارد ا نقـی نگـهداري
جوجــهها در دورهي آزمـــایش شـــامل دریافـــت کـــافی و
مناسب آب و غذا ،عدم ایجاد تنش به هنگـام ایمنسازي و
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ـونگیري بــهطــور کامــل رعایـت شــد .گروههــاي مــورد
آزمایش عبارت بودند از:
گروه ( 1کنترل منفی) :بدون دریافت آنتیژن و یـاور،
دریافــت یــک قطــره  PBSدر یــکروزگــی بــهروش قطــره
چشمی.
گروه ( 2کنترل آنتیژن غیـر فعـال  :)NDVدریافـت
یک قطره از آنتیژن غیر فعال در یکروزگی به روش قطره
چشمی.
گروه ( 3کنترل نانوذره کیتوزان) :دریافت یـک قطـره
از نانوذره کیتوزان در یکروزگی به روش قطره چشمی.
گــروه ( 4تیمــار آنتــیژن غیــر فعــال  NDVبــا یــاور
روغنی) :دریافت یک دوز آنتیژن غیر فعـال  NDVو یـاور
روغنی  ISA70در یکروزگی به روش زیرجلدي.
گــروه ( 5تیمــار نــانوذره  NDVبــر پایــه کیتــوزان):
دریافت یک قطره نانوذره  NDVبر پایه کیتـوزان در یـک-
روزگی به روش قطره چشمی.
گروه ( 6تیمـار نـانوذره  NDVبـر پایـه کیتـوزان بـه
همراه یاور مولکـولی  :)HK-1دریافـت یـک قطـره نـانوذره
 NDVبر پایه کیتوزان بـه همـراه یـاور مولکـولی HK-1در
یکروزگی به روش قطره چشمی .براي این من ـور ،مقـدار
 0/1درصد حجمی از  HK-1به مخلوط آنتیژن غیر فعـال
 NDVو کیتوزان افـزوده شـد .نـانوذره  NDVحـاوي یـاور
مولکولی HK-1بهگونهاي تهیه شد که هر قطره آن معـادل
یک دوز واکسن و قابل تجویز بهصورت قطره چشمی باشد.
بهمن ور ارزیابی القاي پاسخهاي ایمنی هومورال علیه
 ،NDVدر هفتههاي دوم ،چهارم ،و ششم پس از تجـویز از
تمامی جوجههاي هر گروه از ورید بال ـونگیـري انجـام
شد .پس از لخته شدن ،بهمـدت  10دقیقـه در دور 3000
در دقیقه سانتریفیوژ شد و سرمهاي بهدست آمده تا انجـام
آزمایش در دماي  -20 °Cقرار داده شـدند .میـزان القـاي
آنتیبادي ا تصاصی علیه  NDVدر نمونههاي سرمی ا ـذ
شده از گروههاي مختل جوجه در زمانهاي تعیینشده به
روش سرولوژي  HIارزیابی شد.
بــراي بررســی فعالیــت ایمنــی ســلولی از واکــنش
حساســیت بازوفیلهــاي جلــدي (Cutaneous basophil
) hypersensitivity; CBHکه برابر بـا شـا ر پـا ( Foot
 )index; FIو یـا تـورم شـبکه پـا ( ;Toe web swelling
 )TWSدر ن ر گرفته میشود اسـتفاده شـد .بـراي تعیـین
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ایــن شــا ر از هــر تیمــار  5جوجــه در ســن 37روزگــی
انتخاب شد ،سپس پاي چپ و راست جوجهها با استفاده از
اتانول  %70تمیز و ضخامت پرده پا براي هر دو پاي چپ و
راست بین انگشت سه و چهار با میکرومتردیجیتـال ووگـل
( )Vogel,Germanyبا دقت  0/01 mmاندازهگیري و ثبت
شد .بـه پـاي راسـت جوجـهها مقـدار  0/1 mlاز (محلـول
 )100µl/mlمحلــــــول نمکــــــی  % 0/85اســــــتریل
فیتوهماگلوتنین -پـی ( (Sigma-Aldrich) )PHA-Pبـه-
صورت دا ل پوستی تزریق گردیـد و بـه همـین روش بـه
پرده بین انگشت سه و چهار پاي چـپ جوجـهها0/1 ml ،
 PBSتزریق شد .تزریق  PBSبه پـرده پـاي چـپ جوجـه،
براي تعیین میزان التهاب احتمالی ناشی از اثر تزریق است.
پاسخ حساسیت بازوفیلی یا شا ر ضـخامت پـرده پـا ،بـا
محاسبه تفاوت بین ضخامت پوست پرده پا پیش از تزریـق
و پس از آن ( 24ساعت) تعیین میشود .صخامت پوست با
دستگاه کولیس میکرومتـر دیجیتـال بـا دقـت یـکصـدم
میلیمتر محاسبه شد .شا ر ضخامت پرده پـا از فرمـول
زیر تعیین شد:
)FI =(post-PHA - pre-PHA) - (post-PBS - pre-PBS

این شا ر بـا تفـاوت افـزایش ضـخامت پـرده بـین
انگشتهاي سوم و چهارم پایی که بـه آن  PHA-Pتزریـق
شده نسبت به پیش از تزریق نسبت به پاي دیگر کـه PBS
تزریق شده است ،بهدست میآید ) 7و .(31
براساس بسـته آمـاري  SPSS statistics 22و آزمـون
 Oneway-Duncanدادههاي بهدست آمده مربـوط بـه القـا
پاسخ ایمنی در گروههاي مختل با در ن ر گـرفتن سـط
آماري ( )P<0/001پردازش شد.
نتايج
سترونی آنتی ژن  NDVبا کشت آن در محی هاي
ا تصاصی ارزیابی شد .در طول دوره انکوباسیون و انتهـاي
آن ،تمام کشتها از ن ر عوامل باکتریایی و قـارچی منفـی
بودند و هیچگونه رشدي مشاهده نگردید .عیـار ویـروس بـا
روشهـــاي هماگلوتیناســـیون و  Spearman-Karberبـــه
ترتیــب برابــر بــا  HA= 10و  EID50/ml= 10 9.67محاســبه
شد .پس از غیر فعالسازي آنتیژن ویروس با  ،BEIحضـور
یا عدم حضور ویروس با آزمایش آگلوتیناسیون تأییـد شـد.
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گروههاي آمینکیتوزان با آنتیژن بود.
ارزیابی القـاي پاسـخ ایمنـی هومـورال در گروههـاي
مختل ـ در نمــودار  1آورده شــده اســت .نتــایج آزمــایش
سرولوژي نمونههاي سرم نشان داد در جوجههاي گروههاي
کنترل دریافـتکننـده سـرم فیزیولـوژي و دریافـتکننـده
نانوذره کیتوزان ،آنتیبادي ا تصاصی علیـه  NDVتعیـین
نشده است .در گـروه دریافـتکننـده آنتـیژن غیـر فعـال
 NDVالقا آنتیبادي ا تصاصی علیه این ویـروس مشـاهده
شد که در مقایسه با دیگر گروههاي کنترل ،ایـن تفـاوت از
ن ر آماري معنـیدار بـود ( .)P<0/001افـزایش چشـمگیر
عیار آنتیبادي در جوجههاي دریافتکننـده آنتـیژن غیـر
فعال داراي یاور روغنی ،دریافـتکننـده نـانوذره  NDVبـر
پایه کیتوزان و دریافتکننده نانوذره به همراه یاور مولکولی
 HK-1در نوبتهاي سهگانه پـس از تجـویز مشـاهده شـد.

 NDVزنده بهدلیل اصیت هماگلوتیناسیون پروتئین
ود ،میتواندگلبولهاي قرمز ـون را آگلوتینـه کنـد .در
روند غیر فعالسازي آنتیژن  NDVپدیـده آگلوتیناسـیون
مشاهده نشد ،این بدانمعنی است که آنتـیژن تهیـهشـده
به وبی غیر فعال شده است.
در تهیه و ارزیابی نانوذرات  NDVبر پایه کیتوزان ،بر
اساس آنالیزهاي اندازه 196 ،نانومتر و پتانسـیل زتـا 13/6
میلیولت و شـا ر پراکنـدگی نـانوذرات  ،0/175نسـبت
حجمـی  0/5 :2:1از کیتــوزان TPP/و آنتــیژن غیــر فعــال
 NDVگزینه مناسب براي سـنتز نـانوذرات بـود .دادههـاي
تصویربرداري میکروسکوپی بیانگر سا تار هموژن و کـروي
شکل نانوذرات تهیه شده بود .دادههاي طی سنجی پـراش
انرژي پرتو ایکس و طی سنجی  FTIRتأییدکننده شـکل-
گیري نانو ذرات و میانکنش بین گروههاي فسفات  TPPو
HN

4ه ته ب د از ري

6ه ته ب د از ري

a
ab

a

بل از ري

2ه ته ب د از ري

ab

b
a

b

يتر ژ ومتري

c

b

c
b
c

HI

d d d

d

d d

نانوذره NDVو HK-

نانوذره NDV

نتی ژن يرف ال NDV
با ياور رو نی

نتی ژن يرف ال NDV

نانوذره کيتوزان

سرم في يولوژي

نمودار  -1میانگین عیار آنتی بادي علیه ویروس بیماري نیوکاسل در گروههاي مورد مطالعه در نوبت هاي سه گانه پس از تجویز
 a,b,c,dحروظ التین غیر مشابه در هر ستون نشاندهنده تفاوت بسیار معنیدار است (.)P<0/001
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براساس دادههاي نمـودار  ،1افـزودن یـاور مولکـولی
 HK-1به نانوذره  NDVنسبت به گروهـی کـه نـانوذره بـه
تنهایی دریافت کردند ،سبب باال رفتن میانگین عیار آنتی-
بادي در هر نوبت ونگیري شد .این تفاوت در نوبـت دوم
ونگیري؛ یعنی چهار هفته پس از تجویز مشهودتر بود و
از  6/0در گروهی که نانوذره به تنهایی را دریافت کردند به
 7/0در گروهی که ترکیب نانوذره و یاور را دریافت کردنـد،
متفاوت بود .این میزان نشـاندهنـده وجـود یـک لگـاریتم
ا تنظ بین این دو گروه است و در پاسخ ایمنی هومـورال
بین گروهـی کـه نـانوذره بـه تنهـایی را دریافـت کردنـد و
گروهی که ترکیب نانوذره و یاور را دریافت کردنـد ،تفـاوت
معنیدار ( )P<0/001را نشان میدهد ،امـا در پایـان دوره
آزمایش گروه دریافتکننده آنتیژن غیر فعـال داراي یـاور
روغنی (گروه  )4نسبت به سایر گروههاي تیمار عیار آنتی-

بادي بیشتري داشت و میانگین آن در پایان دورهي مطالعه
به  8/0رسـید .ایـن تفـاوت از ن ـر آمـاري معنـیدار بـود
(.)P<0/001
تحریک پاسخ ایمنی سلولی در گروههاي مختلـ بـا
آزمایش  CBHو تزریق  PHA-Pارزیابی شد .نتایج آزمایش
نشان داد مقدار  FIدر گروههاي دریافتکننده آنتیژن غیر
فعال  NDVداراي یاور روغنی ،نانوذره  NDVبـه تنهـایی و
ترکیب نانوذره و یاور نسبت به گروههـاي کنتـرل افـزایش
زیادي داشته است (جدول  .)1این تفـاوت از ن ـر آمـاري
معنیدار بود ( .)P<0/001مقـدار  FIدر جوجـههاي تیمـار
شده با نانوذره  NDVو  HK-1نسـبت بـه سـایر گروههـاي
تیمار افزایش بیشتري داشته و میانگین آن در پایـان دوره
مطالعه به  1/67رسید.

جدول  -1میزان تحریک ایمنی سلولی علیه ویروس بیماري نیوکاسل در گروههاي مورد مطالعه بر اساس میزان تورم بازوفیلی جلدي

a,b,c,d

گروه

نمونه دریافتی

1
2
3
4
5
6

سرم فیزیولوژي
آنتیژن غیر فعال NDV
نانوذره کیتوزان
آنتیژن غیر فعال  NDVبا یاور روغنی
نانوذره  NDVبر پایه کیتوزان
نانوذره  NDVبر پایه کیتوزان و HK-1

Foot index

)/ (CBHمیلی متر
0/116 ± 0/023d
0/124 ± 0/030d
0/134 ± 0/030d
1/240 ± 0/130c
1/484 ± 0/201b
1/670 ± 0/107a

حروظ التین غیر مشابه در هر ستون نشاندهنده تفاوت بسیار معنیدار است ()P<0/001

بحث
از دو دهه گذشته طراحی واکسنهاي غیـر فعـال بـا
استفاده از حاملهاي نانوذره مورد توجه قرار گرفتـه اسـت
که بـراي بهبـود جـذب آنتـیژن فاگوسـیت ،سیسـتمهاي
تحویل بر اساس پلی مرهاي سنتزي یا طبیعی براي کنترل
مقدار آنتیژن و سرعت رهایش آن بهکـار بـرده میشـوند.
بر ی از قابلیتهـاي ایـن واکسـنها عبارتنـد از :سـهولت
تجــویز از راه ســطوم مخــاطی چشــم یــا بینــی ،اصــیت
آنتیژنی بـاال ،توانـایی القـا تـو م ایمنـی سـلولی و ایمنـی
هومورال و افزایش دوره زمانی پاسخهاي ایمنـی ( 8و .)36
این واکسنها با چالش رقیق شـدن در ترشـحات مخـاطی،
گرفتار شدن در سد چسـبنده موکـوس ،تجزیـه و تخریـب
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توس آنزیمهـاي سـلولی مواجـه هسـتند؛ بنـابراین بـراي
دستیابی به پاسخهاي ایمنی قوي ،واکسنهاي غیر فعـال
که بـه روش مخـاطی اسـتفاده میشـوند بـه فرموالسـیون
مناسب شـامل سیسـتم تحـویلی و یـاور نیـاز دارنـد .ایـن
پژوهش با هدظ ارزیابی پاسخهاي ایمنی هومورال و ایمنی
ســلولی پیامــد واکسیناســیون بــا نــانوذره  NDVبــر پایــه
کیتوزان همراه با یاور مولکولی  HK-1در جوجـههاي SPF
انجام شد .نتایج آزمایش سـرولوژي  HIنشـان داد؛ اگرچـه
میانگین آنتیبادي ا تصاصی علیـه  NDVدر جوجـههـاي
تیمار شده بـا نـانوذره  NDVهمـراه بـا  HK-1نسـبت بـه
گروهی که آنتیژن غیرفعـال داراي یـاور روغنـی دریافـت
کرده بودند ،کمتر بود اما نسـبت بـه گروههـاي کنتـرل در
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نوبتهــاي ســهگانــه پــس از تجــویز افــزایش معنــیداري
( )P<0/001داشت و میانگین آن در پایان دوره مطالعه به
 7/1رسید .امکان تحریک پاسخ ایمنی سلولی بـا آزمـایش
 CBHو تزریق  PHA-Pارزیابی شـد .نتـایج ایـن آزمـایش
مشابه با دادههاي ارزیابی پاسخهاي ایمنی هومـورال بـود و
در دو گــروه دریافــتکننــده نــانوذره  NDVبــا  HK-1و
دریافتکننده آنتیژن غیر فعال داراي یاور روغنـی نسـبت
به دیگر گروهها افزایش چشمگیري داشت .این تفـاوت بـر
اســـاس آزمـــون  Oneway-Duncanمعنـــیدار اســـت
(.)P<0/001
نتایج مشابه در پژوهشهاي دیگر نیز ارائه شده است.
در پــژوهش  Zhaoو همکــاران ( )33نــانوذرات کیتــوزان
حاوي ویـروس زنـده السـوتا حفا ـت بهتـري نسـبت بـه
واکسن تخفی حدت یافته و نیز واکسن غیر فعـال NDV
در جوجــههاي  SPFایجــاد کــرده اســت .نــانوذرات NDV
تهیــهشــده بــر پایــه یکــی از مشــتقات کیتــوزان (O-2'-
 )hydroxypropyltrimethyl ammonium chlorideنیــز
نتــایج مشــابهی را نشــان داد ( .)8نــانوذرات  PLGAو نیــز
نـــانوذرات بـــر پایـــه مشـــتق جدیـــد کیتـــوزان (N-2-
 )hydroxypropyl trimethylammonium chlorideحاوي
 DNAپنســمیدي ژن  Fایــن ویــروس نســبت بــه DNA
واکسن به تنهایی ،پاسخهاي ایمنی سلولی ،ایمنی هومورال
و ایمنی مخاطی قويتري ایجاد کرده و به اثر رهش پایـدار
رســیدهانــد ( 32 ، 27و .)35در مطالعــه  Zhaoو همکــاران
( )34نشان داده شد در جوجههایی که  DNAپنسـمیدي
پوشش داده شده در نانوذره کیتوزان را دریافت کـردهانـد،
آنتــیبــادي  IgGو  sIgAعلیــه  NDVبیشــتري تولیــد و
تحریک لنفوسیتها سبب افزایش معنـیدار  IL-4 ،IL-2و
 IFN-γشده است .این یافتهها بیانگر این است که نانوذرات
پلیساکاریدي میتوانند بهعنوان یک سیستم حامل کارآمد
براي ایمنسازي مخاطی علیه  NDVاسـتفاده شـوند .ایـن
روش واکسیناســیون داراي مزیتهــایی ماننــد ســط اپــی
تیلیوم پوششی وسیع با حضور میکروویلی متعدد و غشـاي
اندوتلیال متخلل و مخاط پر عروق است که میتواند جذب
آنتیژن را تسهیل کند (.)29
در روند القا و تن یم پاسخ ایمنـی ،آنتـیژن بایـد بـه
بافتهاي لنفاوي ثانویه (معموالً گرههـاي لنفـاوي( برسـد.

اغلب آنتیژنها توس DCها بـه گرههـاي لنفـاوي حمـل
میشوند و پس از پـردازش در APCهـا ،اپـیتوپهـا را در
مولکولهاي  MHCبه سلولهاي  Tارائه میدهندDC .هـا،
سلولهاي  Tنابالغ را بیشتر از سلولهاي  Bیـا ماکروفاژهـا
فعال کرده و بیشتر از APCهاي دیگر آنتـیژن را گرفتـه و
پردازش میکننـد .بیشـتر پژوهشهـا بـر نقـش DCهـا در
فعالسازي بـین پاسـخ ایمنـی ذاتـی و اکتسـابی و در راه-
انــدازي پاســخهاي ایمنــی اکتســابی مناســب بــهویــژه در
واکسیناســـیون مخـــاطی تأکیـــد دارنـــد ( 13 ، 2و .)37
واکسنهاي غیر فعال داراي مجوز مصـرظ علیـه  NDVدر
صنعت پرورش طیور ،تهیه شـده از کـل پیکـره ویـروس و
مخلوط شده با یاور روغنی هستند که بهصورت زیرجلـدي
یا دا ل عضننی تجویز میشوند .از مزایاي این نوع واکسن
میتوان به دستیابی به سطوم باالتر پاسخ ایمنی هومورال
و از معایــب آن میتــوان بــه نیــاز بــه تزریــق عضــننی و
زیرجلدي انفرادي و نیاز به استفاده از مقدار زیـاد آنتـیژن
اشاره کرد 20 ، 18( .و  .)23در این پژوهش بـراي بهینـه-
سازي روش تجویز واکسن غیر فعال ،از نـاوذرات کیتـوزان
بهعنوان سیستم تحویل آنتیژن بـه سـلولهاي ایمنـی بـه
روش مخاطی اسـتفاده شـد .مقایسـه دادههـاي پاسـخهاي
ایمنـی بـین دو گروهــی کـه آنتــیژن غیـر فعــال  NDVو
نانوذره آن را دریافت کرده بودند بیـانگر ایـن اسـت کـه از
آنتیژن غیر فعال پوشش داده شده در نانوذره کیتـوزان در
القاي پاسـخهاي ایمنـی هومـورال و ایمنـی سـلولی علیـه
آنتیژن غیر فعال این ویروس در جوجههاي  SPFعملکـرد
مناسبی داشته است.
در طراحــی نــانوواکسنها بایــد بــه افزایش جــذب
آنتیژن ،جلوگیري از تخریب آنتیژن واکسنها توس انواع
آنزیمهاي هیدرولیتیک و پروتئولیتیک ماننــــــد لیزوزیم،
افزایش ثبات آن ،افزایش ویژگی و ا تصاصی بـودن بـراي
ســـــــــلول هدظ و قابلیت حل شدن در محلولهاي آبی
سیستمهاي حامـل ماننـد کیتوزان کـه توانایی باالیی براي
انتقال آنتیژن دارند ،توجـه کـرد ( .)17بر ـی ترکیبـات،
آنتــیژنهــا را در محــل تجــویز بــه دام اندا تــه و ذ یــره
مداومی از آنتیژن براي APCها بهصورت موضـعی فـراهم
میکنند .این اثر دپو یا ذ یره آنتیژن پـیش از انتشـار آن
در بدن ،ممکن است میزان حذظ آنتـیژن توسـ کبـد را
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کاهش دهد .امولسیونهاي روغنـی ماننـد یاورهـاي فرونـد
دپوهاي کوتاهمدت ( 8-10روز) کـه بـراي افـزایش ایمنـی
مناســب هســتند را شــکل میدهنــد .نــانوذرات دپوهــاي
طوالنیمدت (1تا  6ماه) براي تحویل آنتیژن به DCهـا را
ایجاد کرده و مقدار مشخصی از آنتیژن را بهطور تـدریجی
رها میکنند ( Dehghan .)16و همکاران نشان دادنـد کـه
در مقایسه با  ،ISA70نانوذرات کیتوزان بهطور معنـیداري
ایمنیزایی ویروس آنفلـوانزا  H9N2غیـر فعـال شـده را در
طیور افزایش میدهند ()9؛ اگرچه ایـن بیـوپلیمر بـهعلـت
تحریک تولید سایتوکاین واص بالقوه یاوري نیـز از ـود
نشان میدهند و سبب افزایش سط آنتیباديهاي سـرمی
و مخاطی در پاسخ ایمنی به آنتیژنهاي کمپلکسشده بـا
کیتوزان میشـود ( ،)36امـا بـراي تقویـت و بهینـهسـازي
پاسخهاي ایمنی به یاور نیاز دارند؛ زیـرا ایـن ترکیبـات بـا
متمرکز کردن آنتیژن در محل تجمـع لنفویسـتها مـدت
زمان عرضه آنتیژن به سلولهاي ایمنـی را افـزایش مـی-
دهند و از کاهش تجزیه آنتیژن جلـوگیري میکننـد و بـا
افزایش تحویل آنتیژن به APCها سـبب هـدایت آن بـه-
سمت  MHCو تولید بیشتر سایتوکاینها میشوند .افزایش
پاسخهاي ایمنـی هومـورال ا تصاصـی پیامـد اسـتفاده از
مولکولهاي تن یمکننده ایمن مانند  HK-1همراه بـا نـانو
ذره کیتوزان،علیه ویروسهاي بیماريزاي طیور نیز گزارش
شده است ( 22 ، 9و .)24
در این پژوهش ،براي ارزیابی فعالیت یاوري پـروتئین
تن یمکننده  HK-1بر پاسخهاي ایمنی هومورال و ایمنـی
سلولی القاشده توس نانوذره  NDVبر پایه کیتوزان ،گـروه
تیمار دریافتکننده نانوذره به همراه این یـاور نیـز در ن ـر
گرفته شد .افزایش میانگین عیار آنتیبادي ا تصاصی علیه
 NDVدر جوجههاي دریافتکننده نانوذره  NDVبـر پایـه
کیتوزان به همراه یاور مولکولی  HK-1در نوبتهـاي سـه-
گانه پس از تجویز مشاهده شد .میـزان افـزایش بـین ایـن
گروه و گروهی که نانوذره به تنهایی را دریافت کرده بودنـد
معنیدار ( )P<0/001و برابر با یک لگـاریتم ا ـتنظ بـود.
در آزمایش  CBHنیز میـزان  FIدر جوجـههـاي دریافـت-
کننده یـاور مولکـولی  HK-1نسـبت بـه گروههـاي تیمـار
افزایش داشت .نتای این بررسی بیانگر این است که HK-1
سبب افزایش سط ایمنی هومورال و ایمنی سلولی شده و
می ـزان  IgGتولی ـد شــده علی ـه آنت ـیژن  NDVبیش ـتر از
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واکسیناسیون با نانوذره  NDVبـدون یـاور اسـت .بـر ایـن
اساس HK-1 ،اثر فزایندهاي روي پاسخ ایمنی سلولی پـس
از تجویز نـانوذره  NDVدارد .ایـن امـر میتوانـد بـهدلیـل
مسیرهاي انتقال پیام دا لی این سایتوکاین با فعال شـدن
آبشار انتقال پیام  MAPKو فاکتور رونویسی  NF-κBباشد
که سبب تکثیر و تمایز سلولهاي  Bو افزایش فعالسـازي
سلولهاي  Tمیشـوند و ایمنـی را از هـر دوي مسـیرهاي
 Th1و  Th2پیش میبرنـد ( 12 ، 6و  .)30بـهطـور کلـی،
نانوذرات آنتیژن را به مسیرهایی تحویل میدهنـد کـه بـه
هدایت آنها به سمت مولکولهاي  MHC Iو تولیـد پاسـخ
لنفوســیتهاي  Tسیتوتوکســیک منجــر شــود و یاورهــاي
مولکولی با افزایش بر ـی سـایتوکاینها و کـاهش غل ـت
انواع دیگر ،بر نوع پاسخ ایمنی تأثیر میگذارند؛ بنابراین بـه
ن ر میرسد ترکیبی از یک سیستم تحویلی مناسب و یک
یاور مولکولی میتواند در فرآیند پیچیده ایمنسـازي مـؤثر
بوده و عنوه بر بهبود کیفیت واکسن سـبب افـزایش عمـر
مفید آن گردد.
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Summary
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The worldwide spread of Newcastle disease virus (NDV) in poultry has highlighted the need for
improved immunization programs against the disease. In this experimental study, the effect of
hemokinin-1 (HK-1) as a biological adjuvant on the induction of humoral and cellular immune
responses against chitosan-based NDV nanoparticles was investigated. Sixty SPF chickens were
divided equally into six groups. Control groups included received physiological serum, NDV
inactivated antigen, and chitosan nanoparticles; and treatment groups received oil-adjuvanted NDV
inactivated antigen, chitosan-based NDV nanoparticles, and the nanoparticles with HK-1. Based on the
groupings, the chicks received the sample with eye drops in one day, except for the group that received
the inactive antigen with the oil-adjuvanted NDV inactivated antigen subcutaneously. Serum samples
were collected at 2, 4, and 6 weeks after administration, and the humoral immune response was
assessed by hemagglutination inhibition (HI) test and cellular immune response stimulation by
cutaneous basophil susceptibility (CBH) response. The results indicate that co-administration of HK-1
with NDV nanoparticles increased the mean HI antibody titer compared to the group receiving
nanoparticles alone. The difference in immune response between the two groups was significant
(P<0.001). CBH test data showed a significant difference (P<0.001) in inducing cellular immune
response in the groups receiving oil-adjuvanted NDV inactivated vaccine, NDV nanoparticles alone,
and the combination of nanoparticles and HK-1 with control groups. Based on the data, NDV
nanoparticles with HK-1 adjuvant can induce specific humoral and cellular immune responses against
the virus.
Keywords: Newcastle disease, nanoparticle, hemokinin-1, chitosan, immune response.
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