نشریه میکربیولوژی دامپزشکی /دوره چهاردهم ،شماره اول ،7931 ،پیاپی 51-26 :63

خصوصیات پاسخهای ایمنی القاء شده ناشی از واکسن زنده تخفیف حدت
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تاریخ دریافت 69/4/ 21 :تاریخ پذیرش69/8/01 :
چکیده
ویروسهای بیماری لمپی اسکین ،آبله بزی وآبله گوسفندی از اعضاء جنس کا رپ یییپا و سوریو سک

اخ زا نوا نتسه هدیریو سکاپ هد دددددد ددددددد .این

ویروسها قرابت ژنتیکی بسیار زیادی دارند .بنابراین استفاده از واکسنهای حاوی سوشهای کاپریپاکس ویروس مشتق شده از ب دنفسوگ و ز   

برای کنترل بیماری لمپی اسکین میتواند مفید باشد .هدف از این مطالعه ارزیابی خصوصیات پاسخهای ایمنی القاء ش هلبآ نسکاو زا یشان هد     

بزی بر علیه بیماری لمپی اسکین در گاو میباشد .گوسالهها از زمان تزریق واکسن تا  5هفته بعد از آن از نظر ظه  بت رو و یالع م ب  ا روطب ینیل      

یسازی سرم و پاسخخخها لولس ینمیا ی ییی یییی توس ست ط تت تتتهاای MTT
روزانه مورد معاینه قرار گرفتند .پاسخهای ایمنی هومورال توسط تست خنث 

 Real-time PCR,و  ELISAمورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج نشان داد که در گوسالههای واکس دش هنی هه ههه ،ت ببب و ت ضوم مرو ع لحم رد ی    

تزریق در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد .در ارزیابی پاسخ ایمنی هومورال افزایش معنیداری در میزان تیتر آنتیبا هورگ رد یصاصتخا ید    

واکسینه در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد ،بطوریکه این میزان در روز  35بعد از واکسیناس نعم فالتخا یاراد نوی ییی ییییداری نسبت ریاس هب     

روزها  دوب  (((( (  .)P<0/ 05در ارزیا  خساپ یب ا لولس ینمی ی ییییییی ی ،افزا نعم شی یییی یداری در بیا نژ ن     IFN-γدر روز  7و ژن  IL-4در روز  21بع زا د   
واکسیناسیون در مقایسه با روز صفر و گروه کنترل مشاهده شد (  )P<0/ 05و این در حالی بودکه بیشترین میزان تولید سایتوکاین در مایعرویی

کشت سلول برای  IFN-γو  IL-4در روز  21بعد از واکسیناسیون مشاهده شد (  .)P<0/ 05همچنین شاخص تکثی تیسوفنل ر ی    درگوسالههههاییی
واکسینه ،در روزهای  21 ،7و  35در مقایسه با روز صفر و گروه کنترل افزایش معنیداری را نشان داد ( .)P<0/05بر اساس نتا هعلاطم نیا جی    

واکسن آبله بزی سوش گرگان با القاء پاسخهای ایمنی هومورال و سلولی قادر به تولید مقادیر مناسبی از آنتیبادیهای خنثیکننده و همچنین با
افزایش قدرت تکثیر لنفوسیتی و بیان و تولید سایتوکاینها از ایمنیزایی مناسبی جهت استفاده در واکسیناسیون در برابر  LSDبرخوردار است.
کلمات کلیدی :واکسن آبله بزی ،ایمنی سلولی ،ایمنی هومورالMTT ،ELISA ،Real-time PCR ،

* نویسنده مسئول :ناهیده افضل آهنگران

آدرس :گروه میکروبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران .تلفن440- 52 649 31 :
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 61نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی /چهاردهم ،شماره اول ،7931 ،پیاپی 63

مقدمه

بیماری لمپی اسکین )))Lumpy Skin Disease (LSD
نوعی بیما مزم ات داح یر نننن ننننن ،بس و ینوفع رای

یرامیب    

یباشددد ک رظن هطقن زا ه    
عم اگ رد یتسوپ یمو ووو ووووها م  یی یی
سا هب یناهج نامز دددد دداش اد ت مم م ) (OIEدر لیست   

A

بیماریهای اخطار کردنی قرار دارد .ویروسهای عامل
ی متعلق
بیماری لمپی اسکین ،آبله گوسفندی و آبله بزی ی
یپاکس ویروس از خانواده پاکس ویریده
به جنس کاپر 
میباشند(  .) 16تمامی سویههای کاپریپاکس ویروس با
منشاء گاوی ،گوسفندی و ب تیاس کی رد یز    

عم هد

نوترالیزاسیون مشترک هس نت ددد .بنا ئاهماد نیارب ییییی ک زا ه
عفونت با یک سویه بهبود مییابن کی اب ای و د هیوس      
واکسینه میشوند احتماال در مقابل عفونت سایر سویهها
س ،در بسیا زا یر   
نس تب ًاًاًا ًا مقاومن  د (( (  .) 16ب سا نیمهر اس سسس س
یپا سک
نهای حاوی سویههای کاپر 
کشورها ،از واکس 
ویروس با منشاء گوسفندی و بزی برعلیه بیما یپمل یر   
یها یدرگ هدافتسا  ده     اس  ت ((  20و
اسکین در همهگیری ی
 .)11این واکسنها عمدتًاًا زنده تخفیف حدت یافته بوده
و شا سوریو نسکاو لم

        

 LSDس هیو     ،Neethling

واکسن آبله ب یاینک هیوس یدنفسوگ و یز ی یی یییییی ،واکسن
آبل السگوی هیوس یدنفسوگ ه وی یی ی یییییییی ی ،واکس آ ن ببب بله    
یباشنددد .ای یارب یرامیب ن    
گوسفندی سویه روما م ین یی یی
اولین بار در سال  41 20از مرزهای غربی و شمال غربی
کشور وارد ایران شد و باعث خسارات ج ریذپان نارب ی   
ب شک یرورپماد تعنص ه ور یدرگ  دددددد د ددد ددد .ب رت نید ت بی     
واکسیناس  نوی اا ا ارطض ر د تیعمج ی ا اب روشک یم           
نهای آبله بزی و گوسفندی جهت کنترل بیماری
واکس 
 LSDدر دس س راک روت ا اد نامز م رارق روشک یکشزپ             
گرفت .از آنجائیکه واکسیناسیون ،بعنوان مناسبترین و
سریعترین راه برای کنترل و پیشگیری از بیماری در نظر
گرفته شده است ولی در بسیاری از مطالعات نشا هداد ن

شده است که استفاده از واکسنهای نامناسب که س حط

ایمنی محافظت کنندهههای را در ب من داجیا واگ ند یییی ییییی-
نمایند باعث شکست واکسیناس یرامیب شرتسگ و نوی    
در زمان شیوع شدهانددد .ب  هکیئاجنآ زا روظنم نید ا نی     
بیماری ب زات ه هه هههگ متحا و تسا هدش روشک دراو ی ال      
شیوع مجدد آن نیز میرود ،با برنامه ریزی با بخش آبله
موسسه واکسن و سرمسازی رازی ،ارزیا ساپ یب خخ خخخهای
ایمنی القاء شده ناشی از واکسن آبله بزی سویه گرگان
در گاو بصورت تجربی به مرحله اجرا در آمد.
مواد و روش کار

جمعیت مورد مطالعه

از یک واحد گاوداری شیری و پ ینیلاب تانیاعم زا س    
نها و هبرجت اب ی انانیمط
توس نیلک ط یسی نننن 

یتمالس زا   

       

گوسالهها ،تعداد  15رأس از گوسالههای نژا تشله د ا نی   
نر با سن تقری یب

 6-4ماه  تروصب ه ت باختنا یفداص    

گردیدند .کلیه گوسالهههها رد شیامزآ تدم لوط رد 

  

شرایط یکسان نگهداری شده و بصورت روزان رظن زا ه   
عوارض جانبی واکسن ،مورد ارزیابی قرار گرفتند.
نوع واکسن

در این مطالعه از واکسن زنده تخفیف حدت یافت هلبآ ه   
بزی سویه گرگان ساخت موسس و نسکاو یتاقیقحت ه
سرم رازی استفاده گردید .این واکسن لی و هدوب هزیلیفو
هر دز آن شا لم

س میییباشددد.
 103.2 TCID50/mlوی ور س س

بط ق دستورالعمل ش کر تتت سا دنز هه دز  01براب نسکاو ر   
برای اجرای برنامه واکسیناسیون درگاو تهیه گردید.
برنامه واکسیناسیون
به  12رأس گوساله بعنوان گروه تیمار واکسن آبله ب یز
و به      3رأس گوسا اونعب هل ن رگ  و رتنک ه لللللللللللل ل ،س مر    
فیزیولوژی تزریق گردید .به هر گوسا دقم هل ار     5میلی
لیتر از دز  01برابر واکسن از طریق زیر جلدی در ناحیه
گردن تزریق گردیددد .کلی لاسوگ ه هه هههها قیرزت نامز زا     

خصوصیات پاسخهای ایمنی القاء شده ناشی71 ...

واکسن تا  5هفته بعد از واکسیناسیون ،بص هنازور ترو   
از نظ ت روهظ ر ببببببب  ،عوا تاحشرت لماش یبناج ضر         

(درصد زنده ب زا شیب ندو     )% 95و تع ولس داد لللللها رب    

مبناای  2×016 cell/mlتنظ یدرگ می د دد دد .از ای ولس ن لللللها  

مخاطی (چشمی و آبریزش از بینی)) ،ت یوافنلددغ مرو   

برای تستهای تکثیر لنفوسیتی و سنجش سا یاکوتی نننهاا

موضعی و تورم موضعی محل تزریق م رارق هنیاعم درو    

به روش االیزا و  Real-time PCRاستفاده گردید.

گرفته و کلیه مشاهدات ثبت و بض ط گردید.

استخراج و جداسازی  mRNAو ساخت cDNA

بمنظ رختسا رو ا ااا اج  mRNAاز س ول لللهای     PBMCsاز

آمادهسازی ویروس

ویروس آبل هیوس یزب ه     ب هلبآ شخب زا ناگرگ یمو     

کیت اختصاصی Oligotex Direct mRNA mini kit

  

موسسه واکسن و سرمسازی رازی تهیههه و کلی لحارم ه   

) (Qiagenاس فت ا یدرگ هد دد دددد د .ب م نید ن زا سپ روظ      

کشت ،خالصسازی ،غیر فعالسازی و تیتر وی رب سور   

جداسازی سلولهای  PBMCsاز گوسالههای واکس نی ههه،

اساس دستورالعملهای استاندارد موجود انجاممم گرفت

ج،
بر اساس دستور العمل شرکت سازنده کی ارختسا ت جج جج

(  21و  .) 18 ، 16تیت م رب سوریو ر بنا یییییییی یییی log 10

mRNAها از سلولها جدا گردیدنددد .در مرحل یدعب ه   

 TCID50/mlبر اساس روش  Reed & munchمحاس هب

جه خاس ت تتتت ت رش هیلوا هت       cDNAاز آغاشش رگ ز

گردید ( .) 17

نوکلئوتی فداصت ید یی ییی و از کیتتت Super Script III

یبادی اختصاصی
ارزیابی پاسخ آنت 

تس ثنخ ت یییی یسا تست کی ناونعب هراومه مرس یز

    

     

اختصاصی و اس  تهج درادنات ت تنآ نازیم نییع ییییی ییییییبا ید
سها هدش تباث     
یپاکس وی ور س س
اختصاصی بر علیه کاپر 
اس ت (( ( .)11در ای یاهزور رد هعلاطم ن        ص  رف (( (ق زا لب   
واکسیناس نوی )))) ) 21 ،7 ،و  35بع  د ا و ز ا انیسک سی نو         
نازیم    

سرمها لاسوگ هیلک نوخ ی هههه هههههها و یروآ عمج 

خنثیکنندگی سرم بر اساس دستورالعملهای بخش آبله
موسسه رازی مورد ارزیابی قرار گرفت (  16و .) 15
لهای تک هستهای خون محیطی
جداسازی سلو 

از کلیه گوسالههای گ و رامیت هور رد لرتنک

یاهزور     

صفرر ر 21 ،7 ،و  35بع  نویسانیسکاو زا د اااا از مح دیرو ل     
وداجی خونگیری بعمل آمد .س ول لللها ای ( Peripheral

 Blood Mononuclear Cells) PBMCsظ ظظرف م تد
حدا رثک     4سا  سپ تع ا لولحم طسوت یریگنوخ ز   

       

فایکول و بر اساس شیب گرادیانت غلظتی از مات نوخ   
جدا    گردیدن دد د (  14و  .)6تعداد و  نز دصرد د ندوب ه

      

سلولها بوسیله رنگ آمیزی با رنگ تریپان بلو محاس هب

    

First-strand cDNA synthesis kit (Fermentas,
) USAاس یدرگ هدافت د ددد د .کلی  لحارم ه انومزآ ماجن و       

برنامه سیکل حرارتی جهت

سا تخ

 cDNAب ساسا ر   

دس س تکرش تیک لمعلاروت ا  هدافتسا اب و هدنز از             
ترموسایکلر  ABIمدل (Applied Biosystems, veriti

) CA, USAانجام پذیرفت.
نها به روش Real-time PCR
ارزیابی بیان سایتوکای 

برا نایب حطس یریگ هزادنا ی   

        IL-4و IFN-γاز روش

 Real-time PCRبا استفاده از دس هاگت

Light Cycler

)96 (Roche Diagnostics, Mannheim, Germany
و کی تت ت SYBR Green I (Roche Diagnostics,

) Germanyاستفاده گردید .مخلوط واک د شن ررر حجم
نهایی  20 µlو در light cycler 8-tube strips clear

تهیه گردید .طراحی پرایمرها بر اساس ا الط عات ژنهای
 IL-4و (IFN-گاوی در بانک ا الط عا ینژ ت     NCBIو
توس تکرش ط     

Bioneer (Bioneer Corporation,

) Republic of Koreaساخته شد .توالی پرایمرها م درو
استفاده در جدول 1-گزارش شده است .ضمن اینک زا ه
 GAPDHبه عنوان ژن کنت فتسا یلخاد لر ا یدرگ هد دد دد ددددد.
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برنامه سیکل دمایی مورد اس رد هدافت

Real-time PCR

شا یپ لحارم لم ششش ششش
شدمایی رد   50 °Cبم تد
 95 °Cبمدت  01دقیقه و به دنبا نآ ل

 40س هب هک لکی    

ثانیه ،مرحله اتصاللل در  56 °Cبم تد

15

 20ثانی هلحرم و ه   

گسترش در  72 °Cبمدت  30ثانیه ب  دو (( 22و  )5می ناز
بیان ژنهای مورد نظر با روش  2-∆∆CTاندازه گیری شد.
ارزیابی تکثیر لنفوسیتی به روش MTT

تستهای تکثی تیسوفنل ر ی اونعب هراومه  ن تست کی 

اسا یرحت صخاش لومرف س
گردید (.)6

 5دقیق و ه

ترتیب شامل مرحله دناتوره شدن در  95 °Cبه م تد

کککککککک ک محاس و هب شرازگ     

    

ارزیابی غلظت سایتوکای 
نها به روش ELISA

شها ا لیلحت و هیزجت ز       
ام  یرایسب رد هزور ا هوژپ ز شششششش ش
تها ش دیلوت ی د  یشان ه ا کیرحت ز        
عملک یسوفنل در تتت ت
مجدد سلولهای  PBMCsبا سویه کشته شده ویروس و
بررسی نوع و میزان سایتوکاینهای تولید شده ،به عنوان
الگویی برای تش حیر

 مسیناکم ا متسیس کیرحت یلص      

ایمنی توسط واکسن ،استفاده میشود .ب رد روظنم نید   

کلیدی برای ارزیابی میزان توان سلولی پاسخهای ایمنی

این مطالعه پس از تحریک مجدد سلولهای ،PBMCs

مورد اس رق هدافت ار م  ییی ییییگیرددد .در ای ست زا هعلاطم ن ت    

ب س یسررب ه ای کوت ای نننننن ننهااای  IL-4و IFN-γک شقن ه     

)MTT (Cell Proliferation Kit, Roche, Germany

جه نازیم یریگ هزادنا ت

سوفنل ریثکت ی تسا یت ف هدا               

گردی ددد د .بط صالخ رو هههههه ه ،مقدار      00 1میکرولیت  ر از   
 PBMCsشمارش شده با تظلغ    

 2×015 cell/wellبه

درون گودههای میکروپلیت کشت سلول ریخته و سپس
مقدار     00 1میکرولیت ریغ سوریو زا ر

غعا ب هدش ل ا

          

احتساب  MOI=0/1بر اسا کیرحت تیفرظ ممیتپا س     
ویروس (دادهها نشان داده نشده است) بر روی سلولها
اضافه گردید .سلولهای تحریک شده در دمای 37 °C
و اتمسفر حاوی  5%Co2بمدت  69ساعت انکوبه شدند
(  18و  .) 14بعد از زمان انکوباس وی ننن ،جه یزاسادج ت   
مایع رویی از سلولها ،میکروپلیتها سانتریفیوژ گردیده
و مایع رویی کشت سلول جهت بررس زیم ی ا تظلغ ن    
سایتوکاینها برداشته و تا زمان انجام آزمایش در دمای
 -80°Cدر فری ش یرادهگن رز دددددد د .ب  ر ر ولس یو لل لللهای   
موجود در کف پلیت ،ب معلاروتسد ساسا ر ل تکرش      
سازنده کیتتت ،تس جنا یتیسوفنل ریثکت ت ا فریذپ م تتتتت تتتتتت.
میزان رنگ نمونهها با دس زیالا هاگت ا    ریدررر ( Bio-Tek

) ELx808با م لوط  وج        055نا و رتمون م لوط وج      
رفرانس  690نانومتر قرائت گردید .ج بذ

نومن هه هههها رب    

خها موه ینمیا ی ورا ولس و ل لل لللللللی بعه هد
کلیدی در پاس 
دارند پرداخته شد .مایعرویی کشت سلولی در زمانهای
متوالی بعد از واکسیناس و یروآ عمج نوی

نییعت یارب     

میزان غلظت سایتوکاینها از کیتهای االی یاز

 IL-4و

) IFN-((USCN Life Science Inc. USAب یانبم ر   
تکنیک االیزای ساندویچ ،استفاده گردید .در این روش
ی نمونههه ،تهی ولحم ه لل لللهاا ،تهیه
کلیه مراحل آمادهسازی ی
غلظتهای مختلف کنترلهای مثبت و انجام آزم رب نو   
اساس دس رد و ماجنا تیک هدنزاس تکرش لمعلاروت

  

پایان جذب نمونهها با استفاده از دس زیالا هاگت ا و ردیر 
در طول موج  054نانومتر قرائت گردید .جه لیلحت ت   
دادهها و رسم منحنی کالیبراسیون از نرم افزار Ridawin

) (r-biopharm, Germanyاس یدرگ هدافت د ددد د .کمت نیر   
حد تشخیص ب یک یار تت تتت  12 /8 pg/ml ،IFN-γو ب یار
 6/2 pg/ml ،IL-4بود.
تحلیل آماری

دادهها در نمودارها بر اساس میا نیگن  ±انح رایعم فار   
نمایش داده شده استتت .ب ورگ نیب هسیاقم یار هههه هههههها زا 
ی آما سنایراو یر     
آزمو نن نها یی 

one-way ANOVA

استفاده و اختالف بیش از  % 95دامن رادقم اب نانیمطا ه     

خصوصیات پاسخهای ایمنی القاء شده ناشی91 ...

 P<0/ 05از نظر آماری معنیدار در نظر گرفته شد .برای
آنالیز دادهها ازفا مرن زا  ررر رررر  SPSSویراست

 18اس هدافت

گوسالهها در زمانهای مورد مطالعه بعد از واکسیناسیون
خونگیری بعمل آمد .سلولهای  PBMCsاز مات نوخ   

ش د.

ج ژ نایب و اد نن نننهای (IL-4, IFN-توسط

نتایج

 PCRمورد ارزیابی قرار گرفت .باوجودیکه می نایب ناز   

بررسی عوارض جانبی واکسن

سایتوکاینها در خون تام نسبتًاًا پایین بود ولی این می ناز

دمای بدن کلیه گوسالهها در طول مدت مطالع طسوت ه   

بعد از واکسیناسیون نسبت به گ و لرتنک هور

ترمومتر از ناحیه رکتوم بصورت روزان یبایزرا دروم ه    
رد هدش       

نمودار  1-افزایش دمای ب لاسوگ ند هه هههها زا 
اول بع  تدم رد و زاغآ نویسانیسکاو زا د ر زو     
باالترین میزان و دیسر دوخ

 24سا تع
     3به   

 رد ر تب دعب یاهزو د جیر      

مح رد حیقلت ل

  

ژ یتنآ هب خساپ ننن ن نننننن ننها سکاو ی نننن ن ،در

گوسالههای واکس اب هسیاقم رد هدش هنی لرتنک هورگ       
یداری بود.
دارای افزایش معن 
بررسی تیتر سرمی آنتیبادی اختصاصی تولید
شده ناشی از واکسیناسیون
بعد از واکسیناسیون بدلیل تلق حی

اد ندب هب سوریو مممم ممممم،

تیتر سرمی آنتیبادی بت  هب عورش جیرد ا زف ا ومن شی

ددددد دددددد.

بطوریکه اولین تیتر آنتیییبا زور رد ید  7شناسایی رد و 
روز  35به اپتیمم مقدار خود رسید .نتا اد ناشن جی ددددد که
تیتر س تنآ یمر یی یییبا ور رد ید زززهاای  21 ،7و  35بع زا د
واکسیناس ب هسیاقم رد نوی ا فص زور  ر و 
بت شیازفا یاراد جیرد         

لرتنک هورگ             

یداری ب هدو      است     
معن یییی 

( ()P<0/ 05نمودار.)2-
نهایی ی (IL-4,IFN-در
س شجن ب س نای ا یاکوتی نننننن 

شرایط in vivo

پس از واکسیناسیون گوسالهها  یبایزرا روظنمب و  بی یی ی یییییان
ژنها کوتیاس ی ا طیارش رد ینی

تلق زور رد و عورش حی      7بع یاراد نویسانیسکاو زا د     
باالترین میزان بوده و پس از آن تا پایان مطالعه بت جیرد
ش ،ب زور نی  7و
کاهش یافته است و این اختالف اف یاز ش ش
روزها و رفص ی   

یدار
 35 ، 21از نظ زین یرامآ ر نعم یییییییی ی

یباشد (  .)P<0/ 05در مقابل ،در خصوص  ،IL-4میزان
م 

کاهش یافت بطوریکه از روز هفتم به بعد به حد بط یعی
خود ( ) 38 /5 - 39 /5رسیده بود .قط  مروت ر م رد یعضو

رفص زور    

دارای افزایش بوددد .بیان (IFN-از سا  دعب هیلوا تاع از   

قرار گرفت و دمای باالتر از  40 °Cبعنوان دمای ت رد ب
نظر گرفت ش ه دد ددد .با د ناشن جیاتن هب هجوت  ا هد

Real-time

          ،in vivoاز کلیه    

بیا ژ ن ن زا زور      7بع  د از د نویسانیسکاو ا یار

کی    

     

افزا ر رد و هدوب یجیردت شی وز         21و  35ب نیرتالاب ه     
میزان بیان خود رسیده است و این اختالف ب نی روز 21
و روزهای ص و رف  7از نظ نعم یرامآ ر ییی ییییدار میییباشد
( ()P<0/ 05نمودار.)3-
ارزیابی ایمنی با واسطه سلولی در شرایط in vitro

سن شج

تکثیر لنفوسیتی

بررسی پاسخها ددجم کیرحت بقاعتم هک ینمیا ی

تها طیارش رد و سوریو اب 
لنفوسی تت 

     

یهاگشیامزآ           

ص م ترو یییی یپ ریذ دد د ،برا ب ندرب یپ ی هههههههه ه میزا ریثکت ن     
تها در شرایط  in vivoو در پاسخ به
اختصاصی لنفوسی 
آنت ژ ی نن ننهاا ای واکس ننن ن ،ورض ری    اس  ت ((( ( 01و  )2و
همچنین از این طریق میتوان به فنوتیپ تکثیر س و یلول
نوع پاسخ ایمنی بدن در مواجهه با ویروس نی یپ ز    ب در
(  18و  .)9در ای علاطم ن هههههههه ه ،س ول لل لللهای      PBMCs

گوسالههای واکسینه شده از خون تام جدا و در ش طیار
آزمایشگاهی مجددًاًا با  هلبآ هدش هتشک سوریو  ب یز     
مجاورت داده شد .نتایج نشان داد که شاخص تحریک
)) (Stimulation Index (SIلنفوسیتتتها هب خساپ رد     
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ویروس ،در هر یک از گوسالهها و در هفتههای مت یلاو

غلظت سایتوکاینهای  IL-4و IFN-γبوسیله کیتتتهای

بسیار متغیر میباش 
د ،و این در حاالی ب هک دو    PBMCs

االیزا ،مورد سنجش قرار گرفت .میزان این سایتوکاینها

گوسالههای واکسینه در مقایس یاراد لرتنک هورگ اب ه     

در هر یک از گوسالهها ور رد و  زززهاای مت ریداقم یلاو   

شاخص تکثیر باالتری بودند SI .گوسالههای واکسینه از

متفاوتی را از خود نشان داد و این میزان در گروه تیمار

روز  7بعد از واکسیناسیون شروع به افزایش نموده و در

در مقایسه با و رفص زور  شیازفا یاراد لرتنک هورگ      

روز  21به اپتیمم مقدار خود رسیده اس نآ زا سپ و ت   

معنیداری بود .میانگین غلظت سا یاکوتی نننها ای  IL-4و

بتدریج کاهش یافته است .بطوریکه این می ناز اف شیاز

(IFN-دارای دامنه بس م یتوافتم رای ییی ییییباشددد ،بطوریکه

در روزهای  21 ،7و  35بعد از واکسیناسیون ،در مقایسه

سطح تولید (IFN-و  IL-4از روز  7بعد از واکسیناسیون

با روز صفر و گروه کنترل دارای اختالف معنیداری نیز

شروع به اف و هدومن شیاز  سپ از دح هب ندیسر ا رثک       

یباش  د (( ( ( )P<0/ 05نم ادو رر ر .)4-همچن هسیاقم رد نی     
م یی 

میزان خود در روز  ، 21در روزهای بعدی با شیب مالیم

نتایج بین روزهای متوالی مشخص ش یگنایم هک د ن     SI

کاهش پیدا کرده است .درخصوص (IFN-این اف شیاز

در روز  21نس زور هب تب رفص و     

دارای یک اختالف معنیداری بین روز صفر و روزهای

 35دارای افزا شی   

یباشد    (  )P<0/ 05ول زور هب تبسن ی        7
یداری م یی 
معن یی 
باوجودیک راد ه ا دوب شیازفا ی

حالیکه در خصوص  IL-4ای  فالتخا ن ف زور نیب طق

یرامآ رظن زا یلو             

   

صفر و روز  21معنیدار میییباش  د ( (  ،)P<0/1 00و ب یار

یدار نبود.
معن 
سن شج

 21 ،7و  35بعد ازواکسیناسیون میییباشددد(  .)P<0/ 05در

غلظت سایتوکاینهای  IL-4و IFN-γدر

مایع رویی کشت سلو 
لهای PBMCs

مایعرویی کشت سلولهای  PBMCsتحری اب هدش ک    
ویروس کشته شده آبل زب ه یی ییی ،بمنظ و دوجو رو نازیم    

سایر روزها ( 7و  ) 35با وجودیک سن ه ببببب ت ب رفص زور ه   
دارای سطح باالتری میباشند ولی ای زفا ن ا رظن زا شی    
یدار نبود (نمودار.)6-
آماری معن 

نمودار شماره :1-دمای بدن (از ناحیه رکتوم) گوسالههای واکسینه شده با ویروس زنده تخفیف حدت یافته آبله بزی سویه گرگان در روزهای بعد
از واکسیناسیون

جدول شماره :1-توالی پرایمرهای  IL-4و ((IFN-گاوی و ژن کنترل
شماره در بانک ژن
M77120

سکانس پرایمر

AGC TGA TCC CAG TGC TGG TC-3' Forward: 5'-ACC
'Reverse: 5'-TGC TAC AGG CAG CTC CAT GCA-3

ژن
IL-4

خصوصیات پاسخهای ایمنی القاء شده ناشی21 ...
M29867
U22385

'Forward:5'-CTC CGG CCT AAC TCT CTC CT-3
'Reverse: 5'-AGG CCC ACC CTT AGC TAC AT-3
'Forward:5'-GGC GTG AAC CAC GAG AAG TAT AA-3
'Reverse: 5'-CCC TCC ACG ATG CCA AAG T-3

IFN-γ
GAPDH

یبادی گوسالههای واکسینه شده با ویروس زنده تخفیف حدت یافته آبله بزی سویه گرگان در روزهای بعد از واکسیناسیون
نمودار شماره :2-تیتر آنت 

لهای  PBMCsگوسالههای واکسینه شده با ویروس زنده تخفیف
نهای ((IFN-و  IL-4در سلو 
نمودار شماره :3-میزان بیان  mRNAسایتوکای 
حدت یافته آبله بزی سویه گرگان در روزهای بعد از واکسیناسیون در شرایط in vivo

لهای  PBMCsگوسالههای واکسینه شده ،در پاسخ به ویروس کشته شده آبله بزی سویه گرگان در
نمودار شماره :4-شاخص تحریک سلو 
روزهای بعد از واکسیناسیون
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لهای  PBMCsگوسالههای واکسینه شده در پاسخ به
نهای ((IFN-و  IL-4در مایع رویی کشت سلو 
نمودار شماره :5-میزان تولید سایتوکای 
ویروس کشته شده آبله بزی سویه گرگان در روزهای بعد از واکسیناسیون در شرایط in vitro

ب حث

امروزه واکسیناسیون بعنوان کاربردیترین و م نیرترثو

ابزار برای کنترل و پیش رامیب زا یریگ یی یییها یسوریو ی   
دامی بویژه بیما نیکسا یپمل یر     در نظ هدش هتفرگ ر    
استتت .اماا بترا رد هکیئاجنآ ز ا ب ط اکیمانید  سی تس م     

       

ایمنی ،نح نوگچ و ینیاکوتیاس خساپ هو گ درکلمع ی      
اینگونه واکسنها در ایجاد یک ایمنی محافظ نک ت ن هد   
در مقابل  LSDا الط عات کاملی در دسترس نیستتت ،ل اذ
هدف از این مطالعه ،بررسی پاسخهای ایمنی القاء ش هد
ناشی از واکسن آبله بزی که طی عیسو ف ی تیعمج زا     
دامی کشور بوسیله آن در مقابل  LSDواکسینه شدهاند،
پرداخته شد .بدینمظور ایمونوژنیسیته ،ع بناج ضراو یی ییی،
تیتر آنتیبادی اختصاصی ،تکثیر لنفوسیتی و می نایب ناز   
و تولید سایتوکاینهای (IFN-و  IL-4در پاسخ به آنتی
ژنهای واکسن مورد بررسی قرار گرفت.
شهایعضوم ی     
در گوسال هه ههادش هنیسکاو ی ه وانک شششششششش 
خفیفی به شکل قرمزی و تورم خفیف در محل تزریق و
در تعدادی از آنها عالیم بالینی نظی نیب زا شزیربآ ر ی    
مشاهده شد (  15و  .)7 ،3در اکثری لاسوگ ت هه هههها مروت    
موضعی ناشی از پاسخ ایمنی سلولی بعد از واکسیناسیون
نیز مشاهده شد که  رب لیلد دوخ ا ژونومی ن یالاب هتیسی      

  

ویروس میباشد .در م رد یعضوم شنکاو هک یدراو
محل تزریق واکسن مشاهده نش فیعضت رب تلالد دو     
بیش از حد ویروس در طی مراحل آمادهسازی واکسن
میباشد بنابراین چنین ویروسی نه تنها قادر ب کیرحت ه   
پاسخ ایمن ولس ی ل و ی

موه ورا وب دهاوخن ل د ب هکل رد       

نهایت منجر به شکس  نویسانیسکاو ت ن دهاوخ زی      شد
( .)11با جو  و تنآ دیلوت هکید یییییییی ییبا ناونعب ید      یک زا ی   
مهمترین فاکتورها در پاسخهای ایمنی محافظ نک ت ن هد   
سها
در برابر بیماریها رپاک زا یشان ی ییی ییییپا وریو سک سس سس
مطرح میباشددد ،در مقاب ساپ ل خخ خخخها و یلولس ینمیا ی
تولید سایتوکاینها نیز در ایمنی محافظ نک ت ن شقن هد    
بسزایی     دارن  د ((( (  19و  .) 12ب دیلوت نازیم روظنمنید         
یها یی ی اختصاص هدش ءاقلا ی نا تنآ زا یش ی          
آنت یی یباد یی 
ژنها ثنخ تست کمک هب نسکاو ی

یییییییییییی ییساز یی ی س مر   

انداز هه هگی ش یر دددد د .نتا د ناشن جی اد متسیس هک ای ینم           
گوسالههای گ پ نسکاو هب رامیت هور ا هداد خس

نیا و     

میزان از روز  7بعد از واکسیناسیون آغاز ش زور ات و هد   
 35نیز ادامه داشته است .این یافتهها با نتایج بدست آمده
از سا آ رد هک تاعلاطم ری نننننن نها هدش ناونع 

رد تسا      

یپا سوریو سک   
گاوهای واکسینه با واکسنهای کا رپ ی ی
تولید آنتیبادی از روزها  دعب هیلوا ی از نویسانیسکاو     

  

خصوصیات پاسخهای ایمنی القاء شده ناشی23 ...

آغا طم دش دهاوخ ز ا تقب          دارد (  13و  .)1ای  ن ن جیات     

عوامل مختلف درون سلولی به مرحل و هدیسرن دیلوت ه

داللت بر ایمنی زایی واکسن و کارایی استفاده از آن در

سرکوب شود .لذا بررسی ارتباط بین میزان بیان و می ناز

برابر بیماری میباشد .جهت ارزیا ساپ یب خخ خخخها ینمیا ی   

تولید سایتوکاینها از نظر علمی بسیار با اهمیت میباشد.

وابسته سلول ،ابتداء می هک یتیسوفنل ریثکت ناز
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Abstract: Lumpy skin disease virus (LSD), Goatpox virus and Sheeppox virus are members of
genus Capripoxvirus of the Poxviridae, which have close genetic similarity. Therefore, the
use of CaPV-vaccine strains derived from sheep and goat would be useful to protect cattle
against LSD. The aim ofthis study was to evaluate the immune responses characteristics of
available goat pox vaccine against LSD in cattle. All immunized calves were daily examined
for any increase of rectal temperature and appearance of adverse reaction for 5 weeks
following vaccination. Humoral immune responses were evaluated by serum neutralization
test and cellular immune response were evaluated by MTT, Real-time PCR and ELISA tests.
The results showed that theFever and localized swelling at the injection site were observed in
vaccinated calves, in comparison to the control group. In assessing of humoral immune
response, a significant increase in the neutralizing antibody titer was observed in the vaccinated
group in comparison to control group, although this difference in days 35 was higher than the
other days (p<0.05). In assessing the cellular immune response, a significant increase was
shown for IFN-γ gene expression on day 7 and for IL-4 gene expression on day 21 postvaccination in comparison to day 0 and control group (P<0.05), While the highest cytokine
production in cell culture supernatant for IFN-γ and IL-4 was observed at day 21 postvaccination (P<0.05). Also, the lymphocyte proliferation index in vaccinated calves showed a
significant increase on day 7, 21, and 35 in comparison to day 0 and control group (P<0.05).
According to the results of this study, the results of this study indicated, that goat pox-vaccine
due to induction of high level of antibody titer, higher lymphocyte proliferation and IFN-γ and
IL-4 production has a good immunogenic response, So It considered suitable vaccine to
control of LSD.
Keywords: Goat Pox Vaccine, Cellular and Humoral Immunity, Real-time PCR, ELISA,
MTT
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