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مقایسه آدجوانهای هیدروکسید آلومینیوم و  ISA70در القاء پاسخ هومورال
علیه پیولیزین نوترکیب باکتری تروپرال پیوژنز در گوسفند

احسان قریب ممبنی ،*1مسعود قربانپور نجف آبادی ،2بابک محمدیان ،2مسعود رضا صیفیآباد شاپوری ،2محمد
3

رحیم حاجی حاجیکالیی ،3فرید براتی

 -1دانشآموختهی دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران

 -2گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران

 -3گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
تاریخ دریافت 41 :اسفند  1931تاریخ پذیرش 92 :اردیبهشت 2931

چکیده
به منظور مقایسهی دو آدجوان مورد استفاده در واکسنهای تجاری در تحریک ایمنی هومورال در گوسفند 84 ،رأس بره  2تا 3
ماهه به چهار گروه  12رأسی ،شامل دو گروه شاهد برای آدجوانهای هیدروکسید آلومینیوم و  ،ISA70دو گروه به عنوان تیمار با

توکسوئید پیولیزین نوترکیب به همراه آدجوانهای  ISA70و هیدروکسید آلومینیوم تقسیم گردیدند .برههای گروه درمان ،از طریق

زیر جلدی ،دو بار به فاصلهی دو هفته 0/2 ،ميليگرم در ميليليتر توکسوئید پیولیزین همراه با آدجوان  ISA70یا هیدروکسید
آلومینیوم ،دریافت نمودند .به برههای گروههای شاهد ،در زمانهای مشابه ،تنها آدجوان به همراه سرم فیزیولوژی استریل تزریق

گردید .تمامی برهها در روزهای  28 ، 14 ،0و  89پس از ایمن سازی ،مورد خونگیری و اندازهگیری عیار پادتن ضد پیولیزین قرار

گرفتند .بررسی نتایج و تحلیلآماری میانگین عیار پادتن ضد پیولیزین گروههای ایمن شده ،نشان داد که عیار حاصله در گروه

دریافت کننده توکسوئید پیولیزین به همراه آدجوان  ،ISA70به صورت معنیداری باالتر از گروه دریافت کننده توکسوئید پیولیزین

به همراه آدجوان هیدروکسید آلومینیوم میباشد ( .)P>0/50با توجه به نتایج ،توصیه در استفاده از آجوان  ISA70در تولید واکسن-

ها میباشد.

کلمات کلیدی :پیولیزین ،بره ،توکسوئید ،آدجوان.
٭ نویسنده مسئول :احسان قریب ممبنی

آدرس :دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران .تلفن2568 313 39 90 :

پست الکترونیکe.Mombeni@hotmail.com:
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مقدمه

به موازات تالش برای ساخت واکسن بر ضد

بیماریهای مختلف ،استفاده از مواد معروف به آدجوان
(کمک واکسن و یا یاور ایمنی) در جهت بهبود تأثیر و
عملکرد واکسنها مورد توجه و استفاده قرار گرفتهاست
( 9و .)1 ،7
از جمله آدجوانهای شیمیایی ترکیبات آلومینیوم
مثل هیدروکسیدآلومینیوم ،امولسیونهای روغنی مثل
آدجوان فروند و  ISA70میباشند که بیش از سایر

آدجوانها در واکسنهای دامی مورد استفاده قرار می-
گیرند (.)5
آدجوانهای مختلف با مکانیسمهای متنوعی باعث
کمک به سیستم ایمنی بدن در تولید یک پاسخ مؤثرتر
میشوند ،اما بهطور کلی ،اثرات آدجوانها را میتوان به
دو دسته اثرات آدجوان بر پادگن و اثرات آدجوان بر
سیستم ایمنی تقسیم نمود .آدجوانها میتوانند با اثر بر
پادگن و اعمال تغییراتی در ساختار و شارژ الکتریکی
آن باعث بهبود کیفیت پادگن شوند و با کمک به
افزایش خاصیت آبگریزی واکسن (مانند آنچه که

التهابی مانند پروستاگالندینها ،اینترلوکینها و غیره،
افزایش فعالیت سیستم کمپلمان و موارد مشابه میباشد
( 9و .)1

آدجوان  ISA70پایهی روغن معدنی دارد که می-

توان مواد محلول در آب را با آن مخلوط کرده و به
صورت یک امولسیون یک دست و سفید شیریرنگ
تهیه کرد ISA70 .منشأ گیاهی دارد و مواد تشکیل
دهندهاش شامل مانیتول و اسیداولئیک خالص شده می-
باشد .هنگامی که آنتیژن محلول در فاز مایع به این
آدجوان اضافه میشود ،آنتیژنها در سطح میسلهای
تشکیل شده قرار گرفته و توسط سلولهای عرضهکننده
آنتیژن مانند ماکروفاژها بلعیده میشود .برخالف
آدجوانهای روغنی هنگامی که آنتیژن با آدجوان
هیدروکسید آلومینیوم مخلوط میشود یک پیوند
واندروالسی بین آنها تشکیل میشود که باعث
ماندگاری بیشتر آنتیژن در بافت میشود .طبق
گزارشات حداکثر مدت ماندگاری این آدجوان در
بافت هفت هفته است (  12و .)1 ،9
در این مطالعه از توکسوئید پیولیزین نوترکیب

روغنها انجام میدهند) یا ایفاء نمودن نقش حامل،

مربوط به تروپرالپیوژنز استفاده گردید که توسط

اثرات آدجوان بر سیستم ایمنی میزبان نیز شامل مواردی

قوی پاسخ هومورال معرفی شده است.

عرضهی پادگن به سیستم ایمنی بدن را بهتر نمایند.
مانند تحربک سیستم ایمنی برای مدت بیشتر با
آزادسازی و عرضه آهسته پادگن ،به دام انداختن
لنفوسیتها در موضع حضور پادگنها (در نتیجه
افزایش مواجههی سلولهای سیستم ایمنی و پادگن)،
تغییر در غشاء سلولها و تسهیل ایجاد ارتباط میان آنها،

 Sordilloو همکاران در سال  88 19به عنوان محرک

هدف از مطالعه حاضر مقایسه توان تحریک
کنندگی ایمنی هومورال دو آدجوان هیدروکسید
آلومینیوم و  ISA70که در واکسنها مورد استفاده
زیادی دارند ،میباشد.
مواد و روش کار

محافظت از پادگن در مقابل آنزیمهای بدن موجود

 -1تهیه آدجوان

بیگانه خواری و فعالیت آنزیمی بیشتر ،فعالسازی

شرکت  Rhone Merieuxفرانسه بود که با عنوان

زنده ،تحریک مستقیم سلولهایی مانند ماکروفاژها به
سلولهای  ،Tکاهش و افزایش مولکولهای واسط

آدجوان  ISA70مصرفی در این تحقیق محصول

)MontanideTM ISA70 MVG (Seppic, Fairfield

مقایسهی آدجوانهای هیدروکسید آلومینیوم53 ...

عرضه میشود 70 .درصد این آدجوان از روغن معدنی

استریل در حجم  1ميليليتر ،به صورت زیر جلدی در

گیاهی تشکیل شده است و  30درصد مابقی آن شامل

ناحیه گردن تزریق گردید.

قند مانیتول و اسیداولئیک میباشد که بهعنوان پایدار-

 )2به هر یک از گوسفندان گروه دوازده تایی شاهد

کننده به آن اضافه میشود .برای تهیه آدجوان

( ،)Cدر دو نوبت به فاصله دو هفته ،آدجوان ISA70

هیدروکسید آلومینیوم نیز ابتدا آلومینیوم پتاسیم سولفات

( )Mineral oil-based adjuvantsبه همراه محلول

 10درصد توسط آب مقطر استریل تهیه گردید و با

نمکی نرمال استریل در حجم  1ميليليتر ،به صورت زیر

عبور از فیلتر سرسرنگی (  0/ 45میکرومتر) استریل شد.

جلدی در ناحیه گردن تزریق گردید.

به  10ميليليتراز این محلول  22/8ميليليتر،سود سوز

 )3به گوسفندان گروه دوازده تایی درمان ( ،)Bدر دو

آور  0/ 25موالر اضافه گردید و  10دقیقه در دمای اتاق

نوبت به فاصله دو هفته 0/2 ،میلیگرم توکسوئید

انکوبه گردید و  10دقیقه با سرعت 0001 gسانتریفوژ

پیولیزین نوترکیب همراه با آدجوان هیدروکسید

گردید .مایع رویی دور ریخته شد و رسوب دو بار

آلومینیوم در حجم  1ميليليتر ،به صورت زیر جلدی در

شستوشوگردید .رسوب حاصل توزین شد و به  5گرم

ناحیه گردن تزریق گردید.

آن  )Phosphate buffered saline( PBSاستریل تا

 )4به گوسفندان گروه دوازده تایی درمان ( ،)Dدر دو

حجم  05ميليليتراضافه گردید ( .) 13

نوبت به فاصله دو هفته 0/2 ،میلیگرم توکسوئید

 -2ایمنسازی

پیولیزین نوترکیب همراه با آدجوان  ISA70به صورت

به منظور ايمن سازي برهها ،تعداد  84رأس بره نر اب    

دامنه سنی  2تا  3ماه و میانگین وزن  18تا  20کیل مرگو
در ی هش فارطا هلگ ک ر و دیدرگ باختنا زاوها      

       

سالمتی آنها مورد بررسی و تأ يي د قر زا لبق .تفرگ را   
ایم ننن نس ب یمامت ،یزار ههههههههه هه یکاروخ لوزادنبلآ ا          
(،)7/5 mg/kgBWآیورمکتین زیرجل  ید ( (mg/kgBW
 )0/2و mg/kgBW( AD3E

 ) 10ب لخاد تروص ه       

عضالنی دریافت نمودند .برهههه زا هعلاطم زا لبق ا رظن     

داش تنآ نت یییییییی ییب ض یدا د یزیلویپ  نننننننننننن ننن تروپر الالالال ال

زیر جلدی در گردن تزریق گردید.
تمامی برهها در روزهای  28 ، 14و  89پس از ایمن-
سازی اول مورد خونگیری و جداسازی سرم قرار
گرفتند و عیار پادتن ضد پیولیزین سرمها به روش
ممانعت از همولیز مورد بررسی قرار گرفت.

در این مطالعه از پیولیزین نوترکیب باکتری تروپرال

پیوژنز استفاده گردید .که توسط فرمالین  0/ 25درصد به

صورت توکسوئید تبدیل شده بود .و به منظور حذف

فرمالین از آن ،دیالیز گردید ( 8و .)4

(آرکانوباکتریوم) پیوژنز با روش ممانعت از همولیز ()4

 -3آزمايش ممانعت از هموليز

عیار آنتیبادی ضد پیولیزین ،برهها به ص یفداصت ترو   

استفاده از روش ممانعت از هموليز ( )4بررسی گردید.

به چهار گروه دوازده تایی به شرح ذیل تقسیم شدند:

برای از بین بردن عوامل کمپلمان مخدوشگر در

 )1به هر یک از گوسفندان گروه دوازده تایی شاهد

آزمایش ،قبل از انجام آزمایش ،سرمها 30 ،دقیقه در

( ،)Aدر دو نوبت به فاصله دو هفته ،آدجوان

دمای  56درجه سانتی گراد حرارت داده شدند (. )1از

هیدروکسید آلومینیوم به همراه محلول نمکی نرمال

هر سرم در میکروپلیت رقتهای دو برابر به صورت

مورد ارزیابی قرار گرفتند .بعد از اطمینان از پایین ب ندو

حضور آنتیبادی ضد پیولیزین در سرم برهها با
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متوالی  4:1 ،2:1 ،1تا  1:512تهیه و به  05میکرولیتر از
هر رقت  05میکرولیتر پیولیزین (محتوی  5واحد
پیولیزین) اضافه و پس از  30دقیقه انکوباسیون در دمای
 37درجه سانتی گراد ،مقدار  001میکرولیتر گلبول
قرمز  0/5درصد گوسفند به هر حفره اضافه گردید .بعد
از یک ساعت انکوباسیون در دمای  37درجه سانتی-
گراد ،عیار ممانعت از همولیز محاسبه گردید .عکس
رقتی از سرم که توانایی خنثی نمودن کامل پیولیزین را
داشت به عنوان عیار ممانعت از همولیز ثبت میگردید.
 -4تحلیل آماری

به منظور تحلیل آماری اطالعات مربوط به سطح

سرمی آنتیبادی در گروههای مختلف مورد مطالعه ،از
روش  )General linear model( GLMدر نرمافزار
آماری  )Statistical analysis system( SASبا روش
تحلیل مقادیر واریانس با اندازه مکرر ( Repeated

 )measure analysis of varianceاستفاده گردید.
میانگین و خطای استاندارد تعیین و برآورد و تفاوت
میانگینها با استفاده از آزمون توکی ( )Tukeyبررسی

گردید .مقدار  Pکمتر از  0/50به عنوان اختالف معنی-
دار در نظر گرفته شد.
نتایج

 -1عيار ضد پيوليزين برههاي گروه شاهد و

واكسينه

تع يي ن عيار ضد پيوليزين برههاي گروه شاهد و تيمار

به روش ممانعت از هموليز ،نشان داد كه حداکثر عیار
ضد پيوليزين برههای گروه شاهد  4و حداكثر عيار ضد
پيوليزين در برههاي گروه تيمار  1024میباشد.

 -2تحلیل آماری

در جدول و نمودار 1تغییرات سطح سرمی آنتیبادی

ضد پیولیزین تروپرال پیوژنز پس از ایمنسازی با

توکسوئید پیولیزین نوترکیب به همراه دو نوع آدجوان
مصرفی در برهها نشان داده شدهاست .بر این اساس ،در
مدل مورد مطالعه تغییرات سرم آنتیبادی معنیدار
( )P>0/1000ارزیابی شد.
این تغییرات معنیدار هم در گروههای مختلف
( )P>0/1000و هم در روزهای مختلف ()P>0/1000
مشاهده شد .الگوی تغییرات عیار آنتیبادی بین گروهها
در روزهای مختلف معنیدار ( )P>0/1000بود .جدول
 1نشان میدهد که  14روز پس از تزریق توکسوئید
پیولیزین ،سطح آنتیبادی به صورت معنیداری نسبت
به گروه کنترل در گروه دریافت کنندهی توکسوئید
پیولیزین به همراه آدجوان هیدروکسید آلومینیوم
(  )521/3± 24 / 42و گروه دریافت کننده توکسوئید
پیولیزین به همراه  )071/6± 18 / 19 ( ISA70افزایش

یافته است ( .)P>0/50این روند افزایشی تا روز 28

ادامه داشته است (  .)P>0/ 01سطح سرمی آنتیبادی سه
ماه پس از اولین تزریق توکسوئید پیولیزین روند
کاهشی نسبت به روز  28داشته است ،اما این تغییرات
در دادههای گروه هیدروکسید آلومینیوم ( ) 85 /3±9/ 09

نسبت به گروه  ) 245 /3±4/ 04 ( ISA70کمتر
( )P>0/50بوده است.

به طور کلی یک ماه پس از تزریق توکسوئید
پیولیزین سطح سرمی آنتیبادی در گروه ISA70

(  )844± 64به صورت معنیداری ( )P>0/50باالتر از

گروه هیدروکسیدآلومینیوم (  ) 245 /3± 40 / 04بوده
است.

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪي آدﺟﻮانﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم37 ...
ﺟﺪول  :1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻋﻴﺎر آﻧﺘﻲﺑﺎدي ﺿﺪ ﭘﻴﻮﻟﻴﺰﻳﻦ در ﺑﺮهﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪهي ﺗﻮﻛﺴﻮﺋﻴﺪ ﭘﻴﻮﻟﻴﺰﻳﻦ ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آدﺟﻮانﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
)ﺣﺮوف ﺑﺰرگ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲدار ) (P<0.05داﺧﻞ ﺳﺘﻮن و ﺣﺮوف ﻛﻮﭼﻚ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲدار ) (P<0.05داﺧﻞ ردﻳﻒ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ(.
روز
ﺷﺎﻫﺪآدﺟﻮان ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪآﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم
ﺗﻮﻛﺴﻮﺋﻴﺪ

ﭘﻴﻮﻟﻴﺰﻳﻦ

ﺑﻪ

ﻫﻤﺮاه

آدﺟﻮان

ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم
ﺷﺎﻫﺪآدﺟﻮان

ISA70

ﺗﻮﻛﺴﻮﺋﻴﺪ ﭘﻴﻮﻟﻴﺰﻳﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آدﺟﻮان

ISA70

ﺻﻔﺮ

14

28

98

1/5±0/43Aa

1/83±0/39Aa

1/83±0/39Aa

1/83±0/39Aa

1/6±0/33Aa

125/3±24/42Bb

245/3±40/04Bc

85/3±9/09Bb

1±0/3Aa

1/6±0/48Aa

1/5±0/43Aa

1/5±0/43Aa

2/16±0/52Aa

Bb

170/6±18/19

Cc

448±64

Dd

245/3±40/04

ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره :1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻴﺎر ﺿﺪ ﭘﻴﻮﻟﻴﺰﻳﻦ در ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ زﻣﺎن

ﺑﺤﺚ

ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪآﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺑﺮ ﺧﻼف

ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﻣﻮﻓﻖ ،ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ و ﺑﺪون

ﮔﺰارﺷﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از آدﺟﻮانﻫﺎي ﻓﺮوﻧﺪ

ﺧﻄﺮ و ﻋﻮارض ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﭘﺲ از واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن از ﺟﻤﻠﻪ

ﺷﺪه اﺳﺖ ) 9و  (1 ،7ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﻢاﺷﺘﻬﺎﻳﻲ ،ﺗﺐ و

ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ،اﻟﺘﻬﺎب و اﻳﺠﺎد ﺿﺎﻳﻌﺎت ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﻣﺎﺗﻮز،

ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﻣﺎﺗﻮز ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ درﻣﺎﻧﮕﺎﻫﻲ ﺧﺎﺻﻲ

اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ آدﺟﻮان ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .در اﻳﻦ

ﻫﻤﺮاه ﻧﺒﻮدﻧﺪ.

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪاي اﺛﺮ دو ﻧﻮع آدﺟﻮان ﺑﺮ اﻳﻤﻨﻲزاﻳﻲ

در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ  Reddyو ﻫﻤﻜﺎران ) (1996و

ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺿﺢ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﻧﻮع آدﺟﻮان

 Sotoodehniaو ﻫﻤﻜﺎران ) (2005روي واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن

ﻗﺪرت ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻳﻤﻨﻲ ﻫﻮﻣﻮرال را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ دارا ﻣﻲ-

ﻋﻠﻴﻪ ﺳﭙﺘﻲﺳﻤﻲ ﺧﻮﻧﻲ در ﮔﺎو ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آدﺟﻮان ISA70

ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﻲ ﻋﻴﺎر ﻧﺎﺷﻲ از آدﺟﻮان  ISA70ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﺎ

اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺸﻲ دﺳﺖﻳﺎﻓﺘﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ

دوامﺗﺮ از ﻋﻴﺎر ﺣﺎﺻﻞ از آدﺟﻮان ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم

اﻳﻤﻦﺳﺎزي ﺑﺪون ﺑﺮوز ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ در ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﻳﻖ

ﺑﻮد ) .(P<0/05در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ اوﻟﻴﻦ ﺗﺰرﻳﻖ،

ﺑﻮده اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ  (1992) Phuongﺑﺮاي ﻋﺪم

ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪاي دﻳﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

اﻳﺠﺎد اﻟﺘﻬﺎب ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن رﻗﻴﻖﺗﺮي از

 Benedictو  (1972) Pollardو  Workو ﻫﻤﻜﺎران

 ISA70ﺷﺪه ﺑﻮد.

) (2000ﻫﻢﺧﻮاﻧﻲ دارد .وﻟﻲ ﺳﻄﺢ اﻳﻤﻨﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ

 Yamanakaو ﻫﻤﻜﺎران ) (1992ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ

در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ )ﻃﻲ دو ﻫﻔﺘﻪ( از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

دوﻫﻔﺘﻪ از ﺗﺰرﻳﻖ ﻋﻀﻼﻧﻲ وﻳﺮوس ﻧﻴﻮﻛﺎﺳﻞ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺑﻪ

آنﻫﺎ )ﻃﻲ ﺷﺶ ﻫﻔﺘﻪ( دﻳﺪه ﺷﺪ .آدﺟﻮانﻫﺎي  ISA70و

ﻫﻤﺮاه آدﺟﻮان  ،ISA70در ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﺎ واﻛﻨﺶ
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ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﻣﺎﺗﻮز ﺷﺪﻳﺪي ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺿﺎﻳﻌﺎت اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ

ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ

دﻧﻴﺎل اﺳﺘﻔﺎده از آدﺟﻮان ﻛﺎﻣﻞ ﻓﺮوﻧﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ روﺑﺮو

ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﻣﺴﺎﻋﺪتﻫﺎي ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ

ﺷﺪﻧﺪ .ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ روش ﺗﺰرﻳﻖ اﻳﻦ ﺿﺎﻳﻌﺎت اﻳﺠﺎد

ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي

ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .زﻳﺮا ﻛﻪ  Leeو ﻫﻤﻜﺎران ) (2013ﺑﻪ ﺻﻮرت

ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺧﻴﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

زﻳﺮﭘﻮﺳﺘﻲ دو ﺳﻮﻳﻪ از وﻳﺮوس آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰاي ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن را ﺑﻪ

ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﻫﻤﺮاه آدﺟﻮان  ISA70ﺗﺰرﻳﻖ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ
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از اوﻟﻴﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ،ﻋﻴﺎر آﻧﺘﻲﺑﺎدي ﺑﺎﻻي دﻳﺪه ﺷﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺿﺎﻳﻌﻪاي در ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﻳﻖ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ.
در ﺿﻤﻦ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارشﻫﺎي  Griffenو ﻫﻤﻜﺎران )(2003
و  Leenarsو ﻫﻤﻜﺎران ) (1994ﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ
آدﺟﻮان  ISA70ﺑﺎ درد و ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻓﺘﺎر ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﻫﻤﺮاه
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد از آدﺟﻮان  ISA70ﺑﻪ ﺻﻮرت
زﻳﺮﺟﻠﺪي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد  Barbey.و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل
 2012اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺮون ﺑﻪﺻﺮﻓﻪ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ آدﺟﻮان
ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ واﻛﺴﻦ ﻋﻠﻴﻪ رودوﻛﻮﻛﻮس اﻛﻮﺋﻲ ،ﻣﺨﻠﻮط
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ  ATC33701ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آدﺟﻮان
 ISA70ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮﻛﺴﻮﺋﻴﺪ ﭘﻴﻮﻟﻴﺰﻳﻦ ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه آدﺟﻮانﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ و  ISA70در
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻴﺘﺮ ﺑﺎﻻي ﭘﺎدﺗﻦ ﺿﺪ ﭘﻴﻮﻟﻴﺰﻳﻦ ﺑﺮاي
ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻳﻤﻨﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪاي ﺑﻮد ﻛﻪ از
اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي  Lovellو ﻫﻤﻜﺎران )(1950
ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد .اﻳﺸﺎن ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ اﻳﻤﻨﻲزاﻳﻲ ﺑﺎ
ﺗﻮﻛﺴﻮﺋﻴﺪ ﭘﻴﻮﻟﻴﺰﻳﻦ ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﺮوﭘﺮﻻ ﭘﻴﻮژﻧﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
آدﺟﻮان ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم در  47رأس ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﺎ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎدﺗﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﺎ
اﻓﺖ ﻋﻴﺎر آﻧﺘﻲﺑﺎدي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ.
در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﻛﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از آدﺟﻮان  ISA70در واﻛﺴﻦﻫﺎي داﻣﻲ ارﺟﺢ
ﺑﺮ آدﺟﻮان ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﺑﺎﺷﺪ.
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Abstract
This study was conducted to compare the efficacy of sheep humoral immune response
induction of two commercial adjuvants used routinely in veterinary vaccines. Forty-eight (48)
local native-bred lambs of 2 to 3 months old were chosen and divided into four groups; the
treatment groups were immunized twice, two weeks apart, with 0.2 mg of pyolysin toxoid in
combination with aluminum hydroxide or ISA70 adjuvants by subcutaneous injection. The
lambs in the control groups received the same sterile normal saline solution with equal
amounts of aluminum hydroxide or ISA70 adjuvants at the same times. The blood samples
were taken in days 14, 28, and 98 from all of the lambs after the first immunization, and their
sera were measured for anti-pyolysin antibodies by hemolytic neutralization assay. According
to the results, the mean titers of anti-pyolysin antibodies in immunized lambs with pyolysin
toxoid and ISA70 adjuvants were significantly higher than the mean titers of antibodies in the
group that received toxoid with aluminum hydroxide adjuvant (P<0.05). It appears that the
use of ISA70 adjuvant in vaccines is more efficacious than hydroxide aluminum adjuvant.
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