دوره بیست و هفت ،شماره پنجم ،دی 98

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم

ویروس آنفلوانزا  H1N1و یاور هموکینین 1-در موش های BALB/c
مهدی مهری ،1فریدا بهزادیان ،1شهال شاهسوندی ،2سینا سلیمانی
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 )1مجتمع دانشگاهی شیمی و مهندسی شیمی ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،تهران ،ایران
 )2گروه ژنتیک مولکولی ،موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج ،ایران
 )3گروه ویروس شناسی ،موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج ،ایران
تاریخ دریافت1398/2/16 :

چکیده
مقدمه :شیوع همه گـــیری های بیــماری آنفلوانزا و انتقال مستقیم سویه های نوپدید ویروس پرندگان به انسان ،ضـرور ببوـود برنامـه هـای
ایمن سازی علیه این بیماری را برجسته نموده است .هدف از انجام این پژوهش ارزیابی اثر یاور زیستی هموکینین )HK-1( 1-بر افزایش پاسخ ایمنـی
القاء شده با واکسن نوترکیب آنفلوانزا بر پایه پروتئین  NPویروس آنفلوانزا  H1N1می باشد.
مواد و روش ها :در این مطالعه تجربی تعداد چبل سر موش ماده  BALB/cبا سن شش هفته در دو گروه کنترل(هر گـروه پـن سـر) و سـه
گروه تیمار(هر گروه ده سر) تقسیم بندی شدند .گروه های کنترل شامل دریافت کننده سرم فیزیولوژی و دریافت کننده یاور الیگونوکلئوتیدی  ،HK-1و
گروه های تیمار شامل دریافت کننده دو نوبت پروتئین نوترکیب  ،NPدریافت کننده یک نوبت  NPهمراه با  ،HK-1و دریافت کننده دو نوبت  NPو
 HK-1بودند .بر اساس گروه بندی ها ،تزریق نمونه به میزان  0/1 mlدر عضله چبار سر ران موش انجام شد .گروه های تیمار نسوت حجمی یک بـه
ده پروتئین  NPبه  HK-1را دریافت کردند .نمونه های سرم پیش از واکــــسیناسیون های اولیه و یادآور ،و در فواصل زمانی معین جمـ آوری شـد.
پاسخ های ایمنی با آزمایش های االیزا و تزاید لنفوسیتی ارزیابی شد.
یافته های پژوهش :افزایش عیار آنتی بادی در گردش علیه آنفلوانزا در موش های ایمن شــــده با واکسن نوترکیب بـر پایـه  NPکـه یـاور
 HK-1را دریافت کرده بودند ،در مقایسه با گروه های کنترل چشمگیر( )P<0.05بود .پیامد واکسیناسیون یـادآور تغییـری در پاسـخ ایمنـی هومـورال
علیه آنفلوانزا مشاهده نشد .در پاسخ به پروتئین  NPویروس ،لنفوسیــــت های موش های دریافـــت کننـده  NPهمـراه بـا  HK-1هماننـد گـروه
دریافت کننده  NPبه تنبایی ،تزاید یافتند.
بحث و نتیجه گیری :این دستاورد نشان می دهد که  HK-1قابلیت افزایش پاسخ ایمنـی هومـورال اصتصاصـی حاصـل از واکسـن نوترکیـب
آنفلوانزا بر پایه  NPرا دارد .افزودن این یاور اثر شایان توجبی بر افزایش شاصص تحریک پذیری لنفوسیتی ندارد.

واژه های کلیدی :آنفلوانزا ،واکسن نوترکیب ،پروتئین  ،NPیاور HK-1
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ارزیابی پاسخ های ایمنی القاء شده علیه تجویز هم زمان

پروتئین نوترکیب NP

ارزیابی پاسخ های ایمنی القاء شده علیه تجویز هم زمان پروتئین  -...شهال شاهسوندی و همکاران
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مقدمه
بیماری آنفلـوانزا بـه وسـیله ویـروس هـای دارای
 RNAاز صانواده ارتومیکسو ویریده ایجاد مـی شـود و
طیف وسیعی از جانوران ،شامل پرندگان ،پسـتانداران و
انسان را موتال مـی کنـد .آلـودگی میزبـان انسـانی بـا
ویروس هاى آنفلـوانزا ،پاسـخ هـاى بـالینم متفـاو از
عفونت بـدون عالمـت تـا پنومـونم ویروسـی اولیـه و
پنومونم ویروسی کشنده(عفونت هم زمـان ویروسـم و
باکتریایم) در کودکان و بزرگساالن را در بر مـم گیـرد
که بـه سـن و صصوصـیا جسـمانی میزبـان بسـتگی
دارد( .)1افزون بر این آنفلوانزا عامل همه گیـری هـای
ساالنه و هم چنین پانـدمی هـایی اسـت کـه در طـول
تــاریخ تکــرار شــده انــد( .)2در دهــه اصیـ ـر بــه دلیل
افــزایش رصـداد آنفلـــوانزا در جمعیت های انسانی به
ویژه انتقال مستقیم ویــــــروس از پرندگان به انسان،
بررسی های بـسیاری در زمینـه کنتـرل و پیشگیری از
این بیماری صور گرفته است( .)3،4ماهیــت صـــا
ویروس های آنفلوانزا سوب شده است تا واکسـن هـای
پروتئینی به عنوان نسل سوم واکسن ها و کاندید تولیـد
واکسن جام علیه ویروس هـای آنفلـوانزا مـورد توجـه
صاصی قرار گیرند .در این شیوه تولید واکسن ،آن دسته
از پروتئین های حفظ شده ویروس آنفلـوانزا کـه دارای
تغییرا کمتری بوده و صاصیت آنتی ژنی بیشتری دارند
را در سامانه های یوکاریوتی مانند بـاکولوویروس بیـان
کرد .در حقیقت این نوع واکسن یک رویکـرد نوآورانـه
برای طراحی و توسعه واکسن بر پایه مناطق حفظ شده
دارای پتانسیل القاء ایمنی اسـت( .)5-8نوکلئـوپروتئین
( )NPویروس که ساصتاری کامالً حفظ شده داشته و به
عنوان آنتی ژن داصلی نقش مبمی در القا پاسـخ هـای
ایمنی دارد کاندیدای مناسوی برای القاء ایمنی در برابـر
آنفلوانزا می باشـد( NP .)9-12یـک پلـی پپتیـد چنـد
عملکردی است و بـه عنـوان یـک رابـ کلیـدی بـین
ویروس و سلول میزبان عمل مـی کنـد .ایـن پـروتئین
توانایی میانکنش با گسـتره ای از مـاکرومولکول هـای
ویروسی و سلولی شامل  ،RNAصود مولکـول  ،NPدو
زیر واحد  RNAپلیمراز ویروس و پـروتئین مـاتریک
ویروس را دارد .میانکنش های  NP-NPنقش اصلی در
حفظ ساصتار ریوونوکلئوپروتئین را ایفا می کننـد و طـی
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برهم کنش بـا پلـی پپتیـدهای سـلولی شـامل اکتـین،
اجــزای ورود و صــروه هســـــته ای ،و  RNAهلیکــاز
هســته ای ســوب تســبیل ورود ریوونوکلئــوپروتئین از
سیتوپالسم بـه داصـل هسـته در اوایـل چرصـه تک یـر
ویروس می شوند(.)13
برصی قابلیـت هـای واکسـن پروتئینـی عوارتنـد از
صاصیت آنتی ژنی باال ،ایجاد آنتی بادی مشابه با عامـل
بیماری زا ،توانایی القاء ایمنی سلولی ،توان ایمن سـازی
علیه چندین سویه مختلف و امکان غلوه بـر عوامـل بـا
تغییرا آنتی ژنی ،عدم بازگشت تـوان بیمـاری زایـی،
ایجــاد مقاومــت پایــدار و حافظــه ایمنــی طــوالنی
مد ( .)4،14اما این واکسن هـا بـه تنبـایی در القـای
پاسخ های ایمنی کـــارایی مناســــوی ندارنـد .بـرای
فعــال ســازی ســلول هــای ارایــه کننــده آنتــی ژن و
برانگیختــه شــدن هــر چــه بیشــتر پاســخ هومــورال
اصتصاصی ،استفاده از یک یـاور( )adjuvantمناسـب و
بدون اثرا جانوی برای تقویت پتاسیل القای ایمنـی در
کنار عامل ایمونوژن ضروری است( .)15یاورهای رایـ
اغلب ترکیوا نمکی یا روغن های معدنی هسـتند کـه
علی رغم مزایایی که دارند بـه دلیـل سـنتتیک بـودن،
ممکن است برای بافت یا دستگاه صاصی از بدن سـمی
باشند ،و یا با آنتی ژن های بافتی میزبان واکنش هـای
متقاط نشان دهند .در سال های اصیر ،پـروتئین هـای
محرک سامانه ایمنی به دلیل نقش داشـتن در تک یـر و
تمایز ســـلول هـای  ،Bتغـــــییر ایزوتیپـی ،و بلـوغ
تمایل آنتی بادی ها یاورهـای در دسـت مطالعـه بـرای
افــزایش ایمن ـی بخش ـی واکســن هــا هســتند(.)16،17
همــوکینین )HK-1( 1-آص ـرین عضــو شــناصته شــده
صانـــــواده پروتئینــــی تـاچی کینـین اسـت کـه در
تکامــل سلـــــــول هــای  Tنقـــــش دارد و بــه
عنــــوان یک القـاء کننـده فـاکتور رشـد در تک یـر و
تـــمایز سلول های  Bو تولید آنتی بادی معرفـی مـی
شـــود( .)18،19در این پژوهش پتانسـیل واکســـــن
پروتئینــی آنفلــوانزا بــر پایــه  NPهمــراه بــا یــاور
الیــگونــــوکلئـــــوتیدی  HK-1در افزایـــــــش
پاسخ هـای ایمنـی علـــــیه ویـــــروس  H1N1در
موش آزمایشــــگاهی  BALB/cمـورد بررسـی قـرار
گرفت.
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مواد و روش ها
این مطالعه تجربی در موسسه تحقیقـا واکسـن و
سرم سازی رازی کره و با مشـارکت دانشـگاه صـنعتی
مالک اشتر در سال  1396-1397انجام شد.

تبیــه پــروتئین نوترکیــب  NPویــروس آنفلــوانزا
 :H1N1پروتئین نوترکیب  NPویـروس  H1N1مـورد
اســتفاده در سیســتم پروکــاریو  pET28aبی ـان و بــا
استفاده از ستون کروماتوگرافی صالص شده اسـت(.)20
برای ایمن سازی موش های مورد آزمایش ،غلظت این
پروتئین برابر با  0/8 μg/μlدر نظر گرفته شد.
سنتز یاور الیگونوکلئوتیدی  :HK-1در پژوهش های
پیشین( RNA )21،24بافت ریه موش استخراه شده و
قطعه ژنی  HK-1با استفاده از پرایمرهـای اصتصاصـی
طی واکنش  RT-PCRبه طول  231 bpتک یـر شـده
بود .سپ این قطعه در وکتور بیـانی  pcDNA3.1بـه
روش شوک حرارتی کلون شده و پالسـمید حاصـل بـه
عنوان یاور در مطالعا ایمن سازی مورد اسـتفاده قـرار
گرفته بود .در این پژوهش به جای استفاده از پالسمید،
توالی  HK-1بـه گونـه ای طراحـی و سـنتز شـد کـه
متشکل از نوکلئوتیدهای رمزگذار بـرای موتیـف حفـظ
شـــــده Arg-Ser-Arg-Thr-Arg-Gln-phe-Tyr-
 Gly-Leu-Metو دارای پتانسیل تمایز سلولهای  Bو
تولید آنتی بادی باشد .غلظـت  HK-1در ایمـن سـازی
موش ها برابر با  10 μg/μlدر نظر گرفته شد.
ایمن سازی موش های مورد مطالعه :تعداد چبل سر
موش مـاده ( BALB/cموسسـه تحقیقـا واکسـن و
سرم سازی رازی ،کره) با سن شش هفتـه و میـانگین
وزنی بیست گرم طی دو نوبت آزمایش در گـروه هـای
کنترل و تیمار دستهبندی شدند .موارد اصالقی نگبداری
مــوش هــا در دوره آزمــایش شــامل دریافــت کــافی و
مناسب آب و غذا ،عدم ایجاد تنش به هنگـام تزریـق و
صون گیری به طور کامل رعایت شد .پیش از هر نوبت
صون گیری موش ها توزین می شدند .گروه های مورد
آزمایش عوار بودند از:
گروه کنترل منفی :بـدون دریافـت هـی نـوع مـاده
تزریقی( 5سر)
گروه کنترل یاور :دریافت فق یاور  5( HK-1سر)
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در دو نوبت(دو هفته پ از دریافت اولیه)( 10سر)
گروه تیمار  :Bدریافت پروتئین نوترکیب  NPهمراه
با یاور مولکولی  10( HK-1سر)
گروه تیمار  :Cدریافت پروتئین نوترکیب  NPهمراه
با یاور مولکولی  HK-1و دریافـت یـادآور آن دو هفتـه
پ از واکسیناسیون اولیه( 10سر).
بر اساس گروه بنـــدی ها ،تزریق نمونه بـه میـزان
 0/1 mlدر عضله چبار سر ران موش انجام شد .بـرای
گروه های تیمـار  Bو  ،Cپـروتئین و یـاور بـه نسـوت
حجمی  1:10پیش از تزریق مخلوط می شدند.
ارزیابی ایمنی هومورال :در روز هفـــــتم از چشـم
موش های هر گروه نمونـــه صون گرفته شده و سـرم
آن ها برای بررسی عیار آنتـی بـادی اصتصاصـی علیـه
ویـروس آنفلـوانزا در آزمــایش االیـزا جـدا شــد .در روز
چباردهم موش های تیمار شده گروه های  Aو  Cیک
نوبت تزریق یادآور مربوطه را دریافت کردند .در فواصل
معین و نیز پیش از تزریق یادآور ،از چشم مـوش هـای
هر گروه صون گرفته شده و پ از تبیـه سـرم ،پاسـخ
ایمنی هومورال با اندازه گیری میزان عیـار آنتـی بـادی
علیه  NPویروس آنفلـوانزا و اسـتفاده از کیـت تجـاری
االیــزا( ID Screen® Influenza A Antibody
 )Competition Multi-speciesارزیــابی شــد .بــه
اصتصار از رقت  1:100سرم هـای رقیـق شـده در بـافر
بلوک کننده ،بـه تـــــرتیب در هـر دو گـوده متـوالی
ستون های  1-12ریخته شـد .سـرم کنتـرل منفـی در
گوده  A1و  ،A2و سرم کنترل م وـت در گـوده هـای
 A3و  A4ریخته شد و پلیت مد نیم ساعت در دمای
آزمایشگاه قرار داده شد .پ از سـه بـار شســـــتشو،
آنتــی بــادی کنژوگــه  Anti-NP-HRPبــه هــر گــوده
افزوده شده و پلیـت بـه مـد نـیم سـاعت در دمـای
آزمایشگاه قرار داده شد .گوده هـا شسـته شـده سـپ
محلول سوبسترا به هر گوده اضافه شده و پلیـت مـد
 15دقیقه در دمای آزمایشـگاه قـرار داده شـد .پـ از
افزودن بافر متوقف کننده به هر گوده ،جذب نـوری بـا
دستگاه صوانش گر االیزا ثوت شد .عیار آنتی بـادی بـر
مونای فرمول پیشنبادی شرکت سازنده محاسوه شد.
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گروه تیمار  :Aدریافت فق پـروتئین نوترکیـب NP
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ارزیابی تزاید لنفوسیت های طحال :دو مـاه پـ از
دومین تزریق ،در شرای استریل طحـال سـه مـوش از
هر گروه صاره شده و زیر المینار فلو بـا  PBSاسـتریل
شستشو داده شد .با استفاده از دو سرنگ اســـــتریل،
 10 mlمحی کشـت  DMEMاز دو طـرف بـه درون
طحال تزریق شد تا تمامی سلول های آن صاره شود و
سوسپانسیون تک سلولی در محی کشت به دست آید.
برای حذف گلوول های قرمز ،محلـول آمونیـوم کلرایـد
 0/9درصد در بافر تری ( )pH=7/2اضافه شده سپ
سلول های زنده شمارش شدند .تعداد لنفوسـیت هـا در
هــر گــروه بــه  1×106ســلول در هــر میلــی لیتــر از
سوسپانســیون حــاوی محــی  10 ،درصــد ســرم جنــین
گوســاله و  25 mMبــافر  HEPESرســـــانده شــد.
لنفوسیت هـا بـا  0/145 μgپـروتئین نوترکیـب  NPو
میتــوژن فیتوهمــاگلوتینین( )PHAدر غلظــت نبــایی
 5 mg/mlتحریک شده سپ مقدار  100 μlاز آن ها
در گوده های یک میکروپلیت  96صانه ای ریخته شـد.
برای هر گروه از لنفوسیت ها ،شـش گـوده بـه عنـوان
کنترل منفی در نظر گرفتـه شـد و بـا  100 μlمحـی
 ،DMEMحجم نبایی آن ها به  200μlرسـانده شـد.
پ از  72ســــاعت گرمخانـه گـذاری در  37درجـه
ســانتی گــراد دارای  5درصــد  20μl ،CO2از معــرف
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ارزیابی آماری :پردازش آماری با استفاده از نرم افزار
 SPSS vol.22انجام شد .داده های به دسـت آمـده از
گروه های مختلـف در دو نوبـت ایمـن سـازی از نظـر
نرمــال بــودن بــا آزمــون ناپــارامتری Kolmgorov-
 Smirnovمورد بررسی قرار گرفت و برای مقایسـه دو
به دو از آزمون  Mann-Whitneyاستفاده شـد .سـط
معنی دار با اصتالف کمتر از  0/05در نظرگرفته شد.
یافته های پژوهش

وزن گیری موش های  BALB/cدر دوره آزمـایش:

(3-(4,5-dimethylthiazol-2-thiazolyl)- MTT
2,5-diphenyltetrazolium bromide, thiazolyl) blueبا غلظت  5 g/lبه هر گوده اضافه و میکروپلیت

به مد  4ساعت در دمای  37درجه سانتی گـراد قـرار
داده شد .پ از آن مای رویی هر گوده با دقت تخلیـه
شد و کریستال های فورمازان تشکیل شـده بـا اضـافه
کردن  150 μlدی متیل سولفوکساید به هر گوده حـل
شدند .پ از  15دقیقه قرار دادن میکروپلیت در دمـای
آزمایشگاه میزان جذب هـر گـوده در طـول مـوه 630
نـــانومتر بـــا دســـتگاه صوانشـــگر تعیـــین شـــده و
میانگین±انحـراف معیـار( )Mean±SDبـرای سـه بـار
آزمایش محاسوه شد .شاصص تحریـک( Stimulation
 )Index; SIبه صور نسوت میانگین  ODگوده های
حاوی سلول های تحریک شده با آنتی ژن تزریق شـده
به متوس  ODگـوده هـای حـاوی سـلول بـا محـی
(کنترل منفی) محاسوه شد.
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میانگین وزن موش ها در تمامی گروه هـای کنتـرل و
تیمار تفـاو معنـی داری( )P<0.05نداشـت و در بـازه
زمانی آزمایش از میانگین  20گـرم بـه میـانگین 40/5
گرم رسید(نمودار شماره  .)1بدین ترتیـب هـی یـک از
ترکیوا پروتئین نوترکیب  NPویروس آنفلوانزا و یـاور
 HK-1اثر سویی بر روی حیوان نداشتند.
ارزیابی پاسخ ایمنی هومورال :نتای آزمـایش االیـزا
نمونه های سرم در دو نوبـت ایمـن سـازی گـروه هـا،
نشان می دهد که موش هـای  BALB/cگـروه هـای
کنترل منفی و کنترل یاور فاقد عیار آنتـی بـادی علیـه
آنفلوانزا بودند .کمترین میزان عیار آنتی بادی اصتصاصی
علیــه آنفلــوانزا در گــروه تیمــار  Aکــه فق ـ پــروتئین
نوترکیــب  NPرا در دو نوبــت دریافــت کــرده بــود در
مقایسه با گروه های تیمار کـه یـاور را دریافـت کـرده
بودند مشاهده شد(نمودار شماره  .)2در این گروه اگر چه
تزریق این پروتئین سوب القاء آنتی بادی می شود اما از
نظر ایمن سازی این مقدار به عنوان عیار حفاظتی علیه
ویروس در نظر گرفته نمی شود .این افـزایش در عیـار
آنتی بادی پ از تزریق یادآور پـروتئین  NPمشـاهده
شــد و در روزهــای پایــانی دوره آزمــایش از میــزان آن
کاسته شد .موش های تیمار شده با پروتئین نوترکیب و
یاور  HK-1دارای عیار هـای بـه مراتـب بـاالتر و نیـز
یکنواصتی در عیار در طول دوره آزمایش بودند .میانگین
عیار آنتی بادی حفاظتی در موش های تیمار شده گروه
 Cکه تزریق یادآور پـروتئین  NPهمـراه بـا  HK-1را
دریافت کرده بودند اصـتالف معنـی داری( )P<0.05بـا
موش هایی که یک نوبت تزریق مشابه را دریافت کرده
بودند نداشت.
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پایان آزمایش

نمودار شماره  .1وزن گیری گروه های مختلف موش های  BALB/cدر دوره ایمن سازی با نوکلئوپروتئین نوترکیب ویروس آنفلوانزا و یاور
هموکینین .1-تفاوت معنی داری( )P<0.05بین گروه های آزمایش مشاهده نشد.
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نوبت خونگیری
نمودار شماره  .2القاء پاسخ ایمنی هومورال در موش های ایمن شده با نوکلئوپروتئین نوترکیب ویروس آنفلوانزا و یاور هموکینین.1-
یکنواختی افزایش عیار آنتی بادی اختصاصی در طول دوره آزمایش برای هر دو گروه تیمار که
پروتئین و یاور را در دز اولیه و دز یادآور دریافت کرده بودند مشاهده شد.
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ارزیابی پاسخ تک یر و تزاید لنفوسیتی :تغییر رنگ در
اثر تشکیل کریستال های فرمازان تیره ناشی از احیـای
 MTTتوس آنزیم های میتوکندریایی لنفوسیت در دو
گروه ایمن شــــده با پروتئین  NPهمــــراه بـا یـاور
 HK-1مشاهده شد .ایـن تغییـر از زرد تـا صـورتی بـه
بنفش پر رنگ در نتیجه تحریک و تزاید لنفوسـیت هـا
توس آنتـی ژن و میتـوژن اسـت .داده هـای شـاصص
تحریک ناشی از تاثیر این پروتئین همـراه بـا یـاور بـر

لنفوسیت های جدا شده از موش های مورد آزمایش در
شکل شماره  3آورده شده است .در مقایسه با میتـوژن،
پروتئین نوترکیب  NPپ از دو بار تزریق قادر به القاء
این پاسخ در موش های مورد مطالعه می باشـد(.)4/02
این شاصص اگر چه در تزریق تـوام یـاور  HK-1در دو
نوبت ایمن سازی نسوت به ایـن پـروتئین بـه تنبـایی،
افزایش می یابد(بـه ترتیـب  4/44و  )4/82امـا از نظـر
آماری معنی داری( )P<0.05نیست.
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5

1

میتوژن

نوکلئوپروتئین نوترکیب

نمودار شماره  .3مقایسه ضریب تحریک ( )SIگروه های موشهای ایمن شده با هر یک از نوکلئوپروتئین نوترکیب ویروس آنفلوانزا و یاور
هموکینین ،1-و ترکیب هر دو در دو دز اولیه و یادآور .تزاید لنفوسیت های  Tدر موش های دریافت کننده پروتئین به تنهایی ایجاد می شود و
یاور اثر شایان توجهی بر روی آن ندارد.

ذاتی امکان پذیر می شود .مسیر اصلی شناسایی
سیتوزولی ژنوم ویروس آنفلوانزا سوب فعال شدن مسیر

بحث و نتیجه گیری
این پژوهش با هدف ارزیابی اثر یاور زیستی HK-1
بر پاسخ های ایمنی القاء شده علیه پروتئین نوترکیب
 NPویروس آنفــــلوانـــزا  H1N1در موش های
آزمایشگاهی  BALB/cانجام شد .استراتژی اصلی در
تولید واکسن آنفلوانزا استفاده از ویروس کامل غیرفعال
است .به دلیل بروز جبش های نقطه ای در ژنوم
ویروس و تغییرا آنتی ژنی ،این واکسن ها کارایی
کمتری به هنگام اپیدمی های آنفلوانزا دارند .بنا بر این،
طراحی و توسعه یک واکسن جام که بتواند همپوشانی
موثر و ایمنی بلند مد علیه ویروس های غالب و در
گردش آنفلوانزا ایجاد کند به اولویت پژوهشی تودیل
شده است( .)22توالی ژن رمزگذار  NPدارای بیشترین
مناطق حفاظت شده بین ویروس های مختلف آنفلوانزا
است به طـــوری کـــه توالی اســــید آمینه آن بین
ویروس های آنفلـــوانزای تیپ  Aبیش از  90درصد
هومولوژی دارد .این پروتئین دارای نرخ جبش بسیار
پایینی است و به عنوان یک ایمنوژن برای ساصت
واکسن پروتئینی مطرح می باشد( .)11،13بیان پروتئین
 NPمسیر فعال سازی  NF-κBرا القاء می کند که
مبم ترین فاکتور رونویسی سامانه ایمنی است و پیامد
آن رونویسی از بسیاری پروتئین های اثرگذار بر ایمنی

)TANK Binding kinase-1 (STING-TBK1

می شود که در سلول های دندرینیک حتـــی بدون
فعال شدن پذیرنده های سلــــولی مانند  TLRها
اینترفـــرون تولید می کنــــد .این مسیر در شوکه
آندوپالسمی توان فعال کردن  NF-KBو  IRF3را
دارد .فعال شدن این فاکتورهای رونــــویسی به بیان
ژن های اینترفــــرون نوع  Iمنجر می شود(.)7،23
واکسن های نوترکیب با فعال کردن این مسیر ،سوب
می شوند سلول های  Tآمادگی پذیرش هر گـــونه
آنتی ژن صارجی را داشته باشند و طی یک واکنش
سری سیستم ایمنی ذاتی را در مد زمان کوتاهی
فعال می کنند( .)14این واکسن هــــا محرک تولید
آنتی بادی های صن ی کننده هستند که برای ایجاد
حفاظت علیه یک بیماری مورد نیازند ،با این وجود برای
ببینه شدن روند ایمنی زایی و القاء پاســـخ هومورال
می بایست تعداد دفعا دریافت پروتئین را بیشتر کرد و
یا از یاور استفاده نمود .در مطالـــعا پیشین ،توان
 HK-1در افزایش پاسخ های ایمنی هومورال علیه
ویروس آنفلوانزا به صور واکسن نانوذره آنفلوانزا بر
پایه کیتوزان و نیز  DNAواکسن بر پایه HA2
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ویروس ،در موش و طیور مورد ارزیابی قرار گرفته
است .نتای حاکی از این است که پتانسیل القاء پاسخ
ایمنی هومورال اصتصاصی علیه ویروس آنفلوانزا در
حضور  HK-1افزایش می یابد( .)22،24،25در این
پژوهش ،داده های آزمایش االیزا نشان داد تزریق
پروتئین نوترکیب  NPبه تنبایی نمی تواند پاسخ
هومورال حفاظتی در موش ها را القاء نماید .در مقایسه،
تزریق یک نوبت این پروتئین همراه با یاور سوب
افزایش عیار آنتی بادی علیه ویروس در گروه های
موش تحت آزمایش شد .بنا بر این استفاده از یاور برای
افزایش توان ایمنی زایی پروتئین نوترکیب  NPویروس
ضروری است .این ترکیوا سوب ذصیره در محل
تزریق برای آزادسازی تدریجی آنتی ژن ،افزایش
ظرفیت عـــمل آوری و ارائه ببتر آنتی ژن توس
مولکول های  MHC IIبا اتصال به غشاء سلولی یا
تغییر در پپتیدهای سطحی مولکول  MHCو تحریک
بیشتر سلول های  ،Bافزایش ترش فعال آنتی بادی و
پاسخ های مربوط به ســــلول هــــــای T CD8+
می شوند( .)17پ از تزریق نوبت دوم ،میزان عیار در
گروه تیماری که دز یادآور را دریافت کرده بودند
اصتالف معنی داری با گروه تیمار با یک نوبت تزریق
یادآور نداشت .این افزایش زیاد سط آنتی بادی در یک
نوبت ایمن سازی می تواند ناشی از کنش  HK-1بر
افزایش جذب آنتی ژن توس سلول های دندریتیک و
فراهم کردن ذصیره پایدار از آن باشد .در نتیجه بیان
مولکول های محرک پاسخ های ایمنی یا مولکول های
 MHCافزایش یافته و پاســـخ ایــــمنی ببــــوود
می یابد( .)17،26از طرف دیگر  HK-1از چندین مسیر
انتقال پیام داصلی اینترفرون نوع  Iرا فعال میکند .این
نوع اینترفرون با فعال سازی سلول های دندریتیک و
نیز افزایش ترش فاکتورهای محرک مانند  IL-21که
سوب تک یر و تمایز و پایداری سلول های  Bو تولید
آنتی بادی ،و تک ــــیر لنفوسیت های  Tفولیکوالری
می شوند؛ تنظیم کنـــنده ســلول های مرتو با
سیستم های ایمنی ذاتی و ایمنی اکتسابی است .این
سلول ها با عرضه آنتی ژن بر روی سط سلول ،به
طور مستقیم پیش برنده بیان گیرنده های سلول B
هستند که نتیجه آن برهم کنش های متـــوالی با
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سلول های  Tکمکی برای شروع ترش آنتی بادی و
فعال کـــردن ایمنی هــــومورال در واکنش علیه
آنتی ژن های پروتئینی است(.)19
در دهه های اصیر یاورهـای جدیـد بـا ایـن رویکـرد
طراحی می شوند که صود یک القاء کننده پاسخ ایمنـی
باشند و ایمنی را در مسیر تحریک هـر دو نـوع ایمنـی
هومورال و ایمنی سـلولی پـیش برنـد( .)16در بیمـاری
آنفلوانزا ،نقش ایمنی سلولی پاک سازی عفونت اسـت و
به نظـر مـی رسـد سـلول هـای  Tسیتوتوکسـیک بـا
متالشی نمودن سلول های آلوده به ویـروس بـر رونـد
ببوودی اثـر م وـت مـی گـــــذارند( .)27بـا اسـتفاده
الگوریتم های بیوانفورماتیکی و مدل سازی مقایسه ای،
توانایی  HK-1بر سازه های کایمری اپی توپی چند زیر
واحد ویروس آنفلوانزا برای تحریک پاسخ هـای ایمنـی
هومورال و سلولی در فضای مجازی ارزیابی شده است.
داده ها بیانگر دارا بودن ظرفیت تحریک سیستم ایمنی
علیه ویروس آنفلوانزا توس این مولکول می باشد(.)28
در این پژوهش ،امکان القاء ایمنی سلولی پ از تزریق
پروتئین نوترکیب  NPهمراه با  HK-1به مـوش هـای
 BALB/cدر آزمــایش تک یــر و تزایــد لنفوســیت هــا
ارزیــابی شــد .چــون میتــوژن هــا جمعی ـت وس ـیعی از
لنفوسیت ها را تحریک می کنند پاســـخ تک یـری بـه
آن ها اصتصاصی نیست و قوی تر از پاسخ به آنتـی ژن
می باشد .ضریب تک یر در پروتئین نوترکیب  NPبسیار
اصتصاصی بوده و فق لنـــفوســـیت هـایی تحریـک
می شوند که این پروتئین را شناسایی میکنند .مــیزان
 SI < 2نشان دهــــنده تـــحریک مناسب ناشـی از
سازه های پیشنبادی می باشد .بر این اسـاس ،ضـریب
تک یر گروه های تیمار نشـان مـی دهـد کـه پـروتئین
نوترکیب  NPبه تنبایی قادر به القاء پاسخ ایمنی ناشی
از لنفوسیت های  Tهست .این امر دور از انتظار نیسـت
زیــرا پاســخ لنفوســیت هــای  Tسیتوتوکســیک علیــه
پروتئین های داصلی  NPو  Mایجاد می شود ،اما یـاور
 HK-1اثر فزاینده ای بـر روی آن نـدارد .در مطالعـا
پیشین اثر فزاینده  HK-1بر سـط آنتـی بـادی هـای
اصتصاصی علیه  DNAواکسن  HA2ویروس آنفلـوانزا
پرندگان و نیز نـانو واکسـن تبیـه شـده از کـل پیکـره
ویروس بر پایه کیتوزان گزارش شده بود .ایـن مطالعـه
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این مقاله حاصل پایان نامه کارشناسی ارشـد رشـته
بیوتکنولوژی دانشگاه صنعتی مالک اشتر با کد مصـوب
 از همکـاری هـای موسسـه تحقیقـا. می باشد5040
واکسن و سرم سـازی رازی بـرای انجـام ایـن مطالعـه
.سپاسگزاری می شود
RSVRI.REC.98.010 :کد اصالق

تاییدکننــده اثــر ایــن مولکــول بــه عنــوان یــاور
الیگونوکلئوتیدی بر فعال شدن پاسخ ایمنی هومورال در
 ویـروسNP واکنش علیـه آنتـی ژن پـروتئین داصلـی
 و افـزایش ســــطـــH1N1 آنفلــوانــــزا انسانی
.آنتی بادی های اصتصاصی علیه آن است
سپاسگزاری
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Evaluation of Immune Responses Induced by Co-administration
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and Hemokinin-1 Adjuvant in BALB/c Mice
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Abstract
Introduction: The prevalence of influenza
epidemics and direct transmission of the
emerged avian virus strains to humans have
highlighted the necessity of improving the
management programs against this disease.
The aim of this study was to evaluate the
biological adjuvant effect of hemokinin-1
(HK-1) on enhancing the immune response
induced by the recombinant influenza
vaccine based on the Nucleoprotein protein
(NP) of the H1N1 influenza virus.

enzyme-linked
immunosorbent
and
lymphocyte proliferation assays. Ethics
code: RSVRI.REC.98.010
Findings: The rise of the anti-influenza
antibody in immunized mice with
recombinant NP-based vaccine received
HK-1 adjuvant was significant, compared
to that in the control group (P<0.05). The
results of the vaccination reminder did not
indicate any changes in the humoral
immune response against influenza. In
response to the viral NP protein, the
lymphocytes in mice receiving NP protein
with HK-1 were proliferated the same as
the group received NP alone.

Materials & Methods: In this experimental
study, a total of 40 six-week-old female
BALB/c mice were divided into two control
groups (5 mice per group) and three
treatment groups (10 mice per group). The
control groups received normal saline and
HK-1 oligonucleotide adjuvant. On the
other hand, the treatment groups received
NP recombinant protein (twice), NP protein
with HK-1 (once), as well as NP protein
with HK-1 (twice). Based on the grouping,
0.1 ml of each sample was injected into the
quadriceps femoris muscle of the mice. The
treatment groups received a 1:10 (v/v) ratio
of the NP protein and HK-1. The serum
samples were collected prior to primary and
reminder vaccinations in defined intervals.
The immune responses were analyzed using

Discussion & Conclusions: According to
the results, HK-1 has the potential to
increase specific humoral antibody
response following vaccination with a
recombinant NP-based influenza vaccine.
The addition of this adjuvant does not have
a significant effect on increasing the
lymphocyte stimulation index.
Keywords:
Influenza,
Adjuvant, Nucleoprotein,
vaccine

Hemokinin-1
Recombinant
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