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Abstract
Background and purpose: Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) is a
community-associated pathogen that is so common in hospitals. Antibiotic resistance and poor clinical
outcome provide great reasons for using immunization strategies based on antibodies. The aim of this
study was to investigate passive immunity using recombinant anti-MRSA ScaF antibody in a mouse
model.
Materials and methods: In this study, the recombinant protein, ScaF was purified through
denaturation method. This protein combined with Freund’s adjuvant was injected into a rabbit to produce
antibody. Then, the antibody produced against ScaF was injected to mice infected by S. aureus by two
regimens of pre- and after infection treatment. Afterwards, the mortality rate in mice was compared
between the control treatment group (vancomycin therapy) and negative control group (non-immune rabbit
serum).
Results: Out of 10 mice in two groups of pre- and after infection treatment that received antibody
against ScaF antigen 20% and 10% were protected, respectively, that did not show a significant difference
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compared with non-immune rabbit serum group (negative control).
Conclusion: Passive immunization by antibody cannot play a considerable role in the control of
infections caused by S. aureus. Therefore, other mechanisms of immune system for the protection against
this bacterium including stimulating of cytokine-dependent cell-mediated immunity may be useful in
prevention of infections caused by S. aureus.
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چكیده
سابقه و هدف :استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متیسیلین یکی از پاتوژنهای شایع بیمارستانی و اکتسابی از جامعه
است .مقاومت آنتی بیوتیکی و پیامدههای ررمدانی نامساسدال ر یدا زیداری جتدت اسدت اره از راهایرهدای ایمسدی ماتسدی بدی
آنتیباری ها را فیاهم کیره است .ههف از این مطالعه ،بیرسی ایمسدی یییفعداب بدا آنتدیبداری دده  ScaFاسدتافیلوکوکوس
اورئوس مقاوم به متی سیلین رر مهب موشی بور.
مواد و روشها :رر این مطالعه تجیبی ،پیوتئین نوتیکیال  ScaFبا روش رناتوراسیون تخلیص گیریه .این پیوتئین بده
همیاه ارجوانت فیونه جتت تولیه آنتیباری به خیگوش تزریق شه .رر ارامه آنتیباری تولیه شهه علیه پیوتئین  ScaFبدا رو رژیدم
مختلف بهصورت ررمانی قاا و بعه ازع ونت به موشهای آلوره به استافیلوکوکوس اورئوس تزریقگیریه و میگ و میی موشهدا
به مهت  41روز رر مقایسه با گیوه کستیب ررمانی (ونکومایسین) و گیوه کستیب مس ی (سیم خیگوش ییی ایمن) ثات گیریه.
یافتهها :موشهای رریافت کسسهه آنتیباری ده آنتیژن  ScaFرر رو گیوه با رژیمهای ررمانی قاا و بعده از ع وندت
به تیتیال موجال زنهه مانهن  02و  42ررصه از  42سی موش مورر مطالعه گیریه که رر مقایسه با گیوه رریافت کسسهه سیم
خیگوش ییی ایمن (کستیب مس ی) اختالف معسیراری را نشان نهار (.)p<2/24
استنتاج :ایمسیزایی ییی فعاب با است اره از آنتیباری نمیتوانه به تستدایی نقدب بدهسدزایی رر کستدیب ع وندت ناشدی از
استافیلوکوکوس اورئوس راشته باشه .لذا با توجه به مکانیسمهای ریگدی سیسدتم ایمسدی بدیای متافلدت علیده ایدن بداکتیی
میتوان از تتییک سایتوکاینهای وابسته به ایمسی سلولی و مدوثی بدیای پیشدگییی از بدیوز ع وندتهدای ناشدی از بداکتیی
استافیلوکوکوس اورئوس است اره نمور.
واژه های کلیدی :استافیلوکوکوس اورئوس ،ایمونیزاسیون ،پیوتئین نوتیکیال
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جتت ررمان این باکتیی باشسه(.)3،0
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مقدمه

ایمني غيرفعال با آنتي بادی ضد  ScaFاستافيلوکوکوس

ررسابهای اخیی ،رانشمسهان سعی رر پیشایر و توسعه

مددورر تاییدده قددیار گیفددت و تددا روز تلقددی رر متددیط

ایمونوتیاپی رر جتت ریشهکسدی ع وندتهدای ناشدی از

 ،)TSB( Tryptic Soy Brothرر یخچاب نگهراری شه.

استافیلوکوکوس اورئوس را هدهف قدیار کدیرهانده ،امدا
تاکسون این امی متقق نشهه است( .)1تاکسون از آنتیبداری
به عسوان یکی از ارکان ایمسدی هومدوراب ،رر بسدیاری از
ایمونوتیاپیها به عسوان عاما ررمانی علیه ع ونتهای ناشی
از استافیلوکوکوس اورئوس است اره شهه است که میتدوان
به آنتیباری تولیه شهه علیه کپسوب سدیوتی

 5و ،)5( 8

کالمپیسگ فاکتور  )6( Aو همولیزین( )7آل ا اشداره کدیر
که به عسدوان عامدا تدهاخا رر پداتوژنز بداکتیی رر نلدی
گیفته شههانه .تا به امیوز آنتیژنهای مختل دی بدهعسدوان
کانهیه واکسن بیای ایمسوتیاپی رر بیابدی اسدتافیلوکوکوس
اورئددوس مددورر ارزیددابی قددیار گیفتدده اسددت .از جملددده
آنتی ژنهایی کده بده عسدوان کانهیده ایموندوتیاپی رر نلدی
گیفتده مدیشددور ،مدیتددوان بده خددانواره پیوتئیسدی  Scaیددا
 Staphylococcal conserved antigensاشداره نمدور کده
رارای  9آنتیژن به ندامهدای  ScaA-Iمدیباشده .خدانواره

تخلیص پیوتئین نوتیکیال
پالسدددمیه نوتیکیدددال  pET-21a/scafبدددهوسدددیله
تیانس ورماسیون شوک حیارتی بده راخدا میزبدان بیدانی
 origamiاشییشیا کلی انتقاب یافت .بعه از ارزیدابی بیدان
پیوتئین رر مهت  1ساعت بعه از القا ،تخلدیص پدیوتئین
با روش رناتوراسیون و حذف اوره بی روی سدتون نیکدا
به این شکا صورت پذییفت که بافی لیدز حداوی اوره 8
مو ر به رسوب سلوبهای القا شهه ادافه و مدایع رویدی
حاصا از سانتیی وژ بدا رزیدن نیکدا مخلدود گیریدهه و
سپس ستون حاوی رزین نیکا با بافیهدای حداوی شدیال
کاهشی اوره شستشو راره شهنه و رر نتایت پیوتئین هدا
با ادافه کیرن متلوب ایمیهازوب جمع آوری گیریهنده.
بعه از تعیین یللت بدا روش اسدپکتیوفوتومتیی رر 082
نانومتی و بیرسی کمی و کی ی بدا روش  ،SDS-PAGEرر

پیوتئیسی  Scaرر روگونه استافیلوکوکوس وجدور راشدته و

 -82ررجه سلسیوس تا زمان است اره نگتهاری شهنه.

با توجه به تیازبسهی آمیسواسیهی ،این آنتدیژنهدا رارای

ایمونیزاسیون خیگوش جتت تولیه آنتی باری پلی کلوناب

مساطق ح اظت شههای میباشسه که کانهیه مساسای بیای
واکسن تلقی میگیرنه که هسوز مطالعدات ایمسوژنیسدیته
بی روی این آنتیژنها صورت نگیفته است( .)9،8با توجه
به حضور آنتیژن  ScaFرر اکثی ایزولههای بدالیسی( )42و
همچسین عهم مطالعدات ایمونوژنیسدیته بدی روی خدانواره
 ،Scaههف از این مطالعه ارزیابی پاسخ ایمسی هوموراب به
رر مهب موشی میباشه.

 0kgاز انستیتو پاستور کدی تتیده شده .خیگدوش هدا بدا
پددیوتئین نوتیکیددال بددا روز  522gهمددیاه بددا ارجوانددت
کامددا فیوندده بدده شددکا زییپوسددتی واکسددیسه شددهنه.
خیگوشها  41و  08روز پس از اولدین تزریدق واکسدن،
یارآور خور را همیاه با ارجوانت ناقص فیونده رریافدت
کیرنه .بیای ایجار سیم هیپیایمیون 0 ،ه ته پدس از آخدیین
تزریق 422g ،از پیوتئینهای نوتیکیال به شکا راخدا
وریددهی بدده هددی کددهام از حیوانددات تزریددق شدده تددا عیددار

مواد و روش ها

آنتیباری افزایب یابه 70 .ساعت پس از این تزریدق ،از

تتیه و تاییه سویه استانهارر

خیگوشها خونگییی (قلای) به عما آمه .سیمهدا پدس

سویه اسدتانهارر  COLموجدور رر میکدز تتقیقدات

از جهاسددازی رر  -022Cنگتددهاری شددهنه .بددیای تتیدده

اورولوژی بیمارستان سیسا با روشهای متهاوب بیوشدیمیایی

ایمونوگلوبددولین هددا ) (IgGاز سددیم خیگددوش و حددذف

از قایا رشه رر متیط مانیتوب سالت آگار ،کوآگو ز و

بیخی ناخالصیها ،متلوب پیوتئیسی با سدول ات آمونیدوم

 DNaseبه عالوه آنتی بیوگیام بدا ریسدک س وکسدیتین،

 35ررصه رسوب راره شه.
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آنتی ژن  ScaFرر کستیب ع ونت استافیلوکوکوس اورئوس

ابتها  0خیگدوش سد یه نیوزیلسدهی بدا وزن تقییادی

پژوهشی

آزمایب ا یزا
بددهینمسلددور مقددهار  422میکیولیتددی از یللددت 42

پیمان آوخ ماجالن و همکاران

گیوهبسهی رستههای موشی شاما  42سدی مدوش مداره 7
ه تهای رر گیوههای زیی بورنه:

میکیوگیم آنتیژن  ScaFرر هی چاهک ا یدزا (اکسدتیاژن،

گددیوه  IgG :4اختصاصددی ددده  ScaFبدده صددورت

کددیه) ادددافه شددهه و بدده مددهت یددک شددال رر  1ررجدده

پیوفیالکسی ( 1ساعت قاا از ع وندت و رو روز بعده از

سلسیوس قیار گیفت .سپس چاهکها سه بار با بدافی سدالین

ع ونت) ،چالب با سویه استانهارر .COL

حاوی  2/25ررصه تویین  02شستشو راره شهنه .بعده از

گددیوه  IgG :0اختصاصددی ددده  ScaFبدده صددورت

شستشو ،مقهار  322میکیولیتی از بافی مسهورکسسهه حداوی

ررمددانی ( 01سدداعت بعدده از ع ونددت) ،چددالب بددا سددویه

بددافی نمکددی فسد ات -تددویین و  5ررصدده سددیم آلاددومین

استانهارر .COL

گدداوی بدده مددهت  0سدداعت راخددا هددی چاهددک انکوبدده

گدددیوه  IgG :3سدددیم نیمددداب خیگوشدددی (گدددیوه

گیریه .بعه از شستشو 422 ،میکیولیتی سیم خیگوشی از

کستیب مس ی) به صورت پیوفیالکسدی ،چدالب بدا سدویه

رقت  4:422تا  4:021822تتیه و بده هدی چاهدک اددافه

استانهارر .COL

گیریدده و رر  37ررجدده سلسددیوس انکوبدده شدده .سددپس

گدددیوه  IgG : 1سدددیم نیمددداب خیگوشدددی (گدددیوه

چاهکها با بافی شستشو رهسهه ،شستشو راره و بعده 422

کستددیب مس ددی) بدده صددورت ررمددانی ،چددالب بددا سددویه

میکیولیتددی از رقددت  4:42222آنتددیبدداری کونژوگدده بددا

استانهارر .COL

پیاکسیهاز (سیگما ،آمییکا) به هی چاهک اددافه و 4/5
ساعت رر  37ررجه سلسیوس انکوبه شه .بعه از چسدهین

گیوه  :5گیوه شاهه (کستیب ررمانی ونکومایسین)،
چالب با سویه استانهارر .COL

میحله شستشو 422 ،میکیولیتی از معیف رنگدزای TMB

آنتی باری اختصاصدی دده  ScaFاز طییدق تزریدق

(انستیتو رازی ،اییان) و رر خاتمه به هدی چاهدک مقدهار

راخددا ص د اقی بدده حجددم نتددایی  422میکیولیتددی بددا بدده

 422میکیولیتددی از اسددیه سددول وریک  4نیمدداب (مددیک،

کددارگییی رو روش مختلددف (پیوفیالکسددی و ررمددانی)

آلمان) بیای توقف واکسب ادافه گیریه و جذب نوری

مددورر ارزیددابی قددیار گیفددت .تجددویز  IgGسددیم نیمدداب

رر  152نانومتی قیائت گیریه.

خیگوشدی همانسده رژیدم ررمدانی بدا صدورت گیفدت.
گیوه کستیب ررمانی تا سه روز بعده از ع وندت ،هدی روز

چالب حیوانات
بدده مسلددور سددسجب و مقایسدده میددزان مددیگ و میددی

مقددهار  15mg/kgونکومایسددین (هوسددپییا ،آمییکددا) بدده
صورت تجویز راخا ص اقی رریافت نمورنه.

گیوههای موش ایمن شهه با آنتیباری نسات به گدیوههدای
سویه  COLاستافیلوکوکوس اورئوس آلدوره گیریهنده.

این پژوهب مطابق با اسدتانهاررها و پیوتکدا هدای

میزان میگ و میی موشها به مدهت  41روز مدهاوم ،هدی

کمیتده تتقیدق و اخددالو حیواندات ) (CAREصددورت

روز و رر دمن بعه از چالب مورر بیرسی قیار گیفت.

پذییفت .هم چسین میگ موش های زندهه ماندهه بعده از
 41روز با است اره از روش مت له  CO2انجام گیفت.

تجویز آنتی باری
اثدی ررمدانی آنتدیبداریهدای  IgGاختصاصدی دده

آنالیز آماری راره ها

 ScaFعلیه ع وندت ناشدی از اسدتافیلوکوکوس اورئدوس

جتت تجزیه و تتلیا رارهها از نیم افزار SPSS 21

توسط ایمسیزایی ییی فعاب ارزیابی شه .بهین تیتیال کده

است اره شه .بیای آنالیز رارههای کمی از آزمدون آندالیز
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موشی ییی ایمدن ،گدیوههدای تجیبدی بدا روز 428 CFU

اصوب اخالقی کار با حیوانات آزمایشگاهی

ایمني غيرفعال با آنتي بادی ضد  ScaFاستافيلوکوکوس

واریانس یک طیفه ،روش LSDو آزمدون Kaplan–Meier

آنتیباری بین گیوههای مختلف بدا رژیدمهدای ررمدانی،

معسدیرار p< 2/25

هددیا اخددتالف معسددیراری مشدداههه نشدده ( p=2/117و

به مسلور آنالیز میگ و میی بدا سدط
است

اره شده .نمورارهدا بدا ندیم افدزار Graphpad Prism

( )p=2/379نمورار شماره .)0

آنالیز گیریه.

یافته ها
تخلیص پیوتئین نوتیکیال
نتددایج حاصددا از روش یللددت کاهشددی اوره بددی
روی سددتون نیکددا کیومدداتوگیافی ،جمددعآوری و جددها
شهن صتی پدیوتئین نوتیکیدال رر متلدوب ایمیدهازوب
را نشددان مددیرهدده کدده بیرسددی  SDS-PAGEحدداکی از

نمودار شمماره :1جدذب ندوری اندهازهگیدیی شدهه  IgGتوتداب سدیم

تخلددیص ایددن پددیوتئین بددا وزن تقییاددی  12کیلددو رالتددون

خیگوشی تولیده شدهه رر میدان کدسب بدا پدیوتئین نوتیکیدال ScaF

میباشه (تصویی شماره .)4

پوشانسهه کف پلیت ا یزا

نمودار شماره  :2میزان میگ و میی بین گدیوه هدای مختلدف موشدی
رریافت کسسهه آنتی باری تولیه شدهه دده آنتدی ژن  ScaFبدا سدویه
تصویر شماره  :1ژب  40 SDS-PAGEررصه .پیوتئین نوتیکیدال تخلدیص

 COLرر مقایسه با گیوه کستیب ررمانی وگیوه کستیب مس ی

شهه؛ ( )Mمارکی پیوتئیسی؛ چاهک  :4پیوتئین تخلیص شهه

نتایج سسجب  IgGتوتاب خیگوشی
آنتیژن به همیاه ارجوانت فیونه اختالف معسی راری را
رر مقابا سیم های ییی ایمن نشان مدیرهده ()p =2/222
(نمورار شماره .)4

متافلت رر بیابی سویه کشسهه

طیف گستیره بیماریهای ناشی از استافیلوکوکوس
اورئوس به همیاه توانایی کسال مقاومدت آنتدیبیدوتیکی
مسجی به بیوز مشکالتی بیای مقابله با ایدن بداکتیی شدهه
اسددت( .)40،44ایمسددی هومددوراب یکددی از ارکددان سیسددتم
ایمسی رر ریشهکسی ع ونتها تلقی میگدیرر .رر بیخدی
از ع ونتها ،سیستم ایمسی هوموراب بده تستدایی کدارایی

میزان میگ و میی موشها به مدهت  41روز مدهاوم

زم رر مواجه با ع ونت را نهارر .بیای مثاب رر بیمداران

بعه از چالب ،مورر بیرسی قیار گیفت .بقدای حیواندات

رارای نقددص سیسددتم ایمسددی هومددوراب کدده رر ابددتال بدده

رر مقایسه بین گیوه کستیب مس ی و گدیوه ایمدن شدهه بدا

ع ونتهایی ناشی از بداکتییهدایی نلیدی اسدتیپتوکوک
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با توجه به آنالیز آمداری ،سدیمهدای رریافدتکسسدهه

بحث

پژوهشی

پیمان آوخ ماجالن و همکاران

پسومونیدده حسدداس مددیباشددسه ،بدده ع ونددتهددای ناشددی از

از بیوز بیماری پیشگییی کیر( .)00،04با توجه به نتایج به

اسددتافیلوکوکوس اورئددوس مقدداوم مددیباشددسه(.)41،43

رست آمهه از این آزمایب ،ایمسی یییفعاب نمیتوانه بده

همچسین رر بیخی از مطالعات نشان راره شه که افدیاری

طور موثیی رر بیابی ح اظت از این باکتیی نقب راشدته

که رچار نقص رر  Bساها و مشکا رر تولیه آنتیباری

باشدده ،لددذا مددیتددوان از طییددق ایمسددی فعدداب و افددزایب

میباشسه ،به ع ونت اسدتافیلوکوکوس اورئدوس حسداس

سایتوکاینهای وابسته به ایمسی سلولی از قایدا  IFN-γو

نمددیباشددسه( .)46،45رر مطالعددهای کدده روی حیوانددات

ایستیلوکین  ،47به مصونیت ناشی از ع ونت این بداکتیی

آزمایشگاهی انجام گیفت ،به ودوح نشان راره شه کده

رست یافت( .)03رر این مطالعه ،افزایب تیتدی آنتدیبداری

موشهای رارای نقدص رر  Bسداهدا ،رر مواجده بدا روز

مشاههه شه ،ولی اثیبخب بدورن آن تاییده نگیریده کده

ع ونتزای بداکتیی اسدتافیلوکوکوس اورئدوس ،اثدیات

مددیتددوان ایددن گوندده نتیجدده گیفددت کدده افددزایب تیتددی

ح اظت بخشی را نشان رارنده( .)47بسدابیاین بدا توجده بده

آنتیباری علیه آنتی ژن مهنلی نمی توانه رلیلی بی قهرت

مطالعات فووالدذکی ،ایمسدی هومدوراب نمدیتوانده نقدب

ح اظت بخشی بی علیه ع وندت باشده .بدا توجده بده ایدن

کلیهی رر ریشهکسی ع ونت ناشدی از اسدتافیلوکوکوس

مطالعه و آن چه که تاکسون رر مطالعات بیخدی ریگدی از

اورئوس را ای ا نمایه که این مسئله هدمخدوانی بدا نتدایج

رانشددمسهان صددورت پذییفتدده اسددت( ،)03تمددامی اثددیات

آزمایشددگاهی ایددن مطالعدده رارر کدده نشددانرهسددهه عددهم

ح اظتی علیه استافیلوکوکوس اورئوس بی اسداس ایمسدی

ح اظت بخشی بی موشهای آلوره بوره اسدت .از سدوی

ییی فعاب ،با شکست مواجه گیریه .هی چسه که مطالعاتی

ریگی ررمان با است اره از آنتدیبداری نمدیتوانده تدا حده

ماتسی بی اثی ح

اظتی ررمان با آنتیباری وجدور رارر()6،5

ممکن اثیبخب باشه ،چیا که رر این گونه ایمسدیزایدی،

که مسجی به اختالف نلیهایی رر این زمیسه گشته است .لدذا

از یک آنتی ژن تدک جزئدی اسدت اره مدیگدیرر کده بده

با توجده بده مطالعده صدورت گیفتده مدیتدوان ایدنگونده

تستایی نمیتوانه مسجی به اثیات ح اظتی گیرر(.)48

نتیجهگییی کیر که ایمسی یییفعاب نسات به ایمسی فعداب

وییو نس متعهری میباشده کده بدهعسدوان عوامدا دده

ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس رارا میباشده .لدذا بدیای

ایمسی هوموراب نقب ای ا میکسسه ،لذا مسجی به بیپاسخی

پیشددگییی و ررمددان ع ونددتهددای ناشددی از ایددن بدداکتیی

 Bساها و عهم عملکیر آنتیباریها مدیگیرنده(.)02،49

میتوان با است اره از تزریق روزهای یدارآور آنتدی ژن و

بسددابیاین بددا توجدده بدده آزمددایب صددورت گیفتدده رر ایددن

ایجار سلوبهای خاطیهای به عسوان ایمسی فعاب بده جدای

مطالعدده ،انتخدداب آنتددی ژن بدده صددورت تددک جزئددی،

تزریق مستقیم آنتیباری (ایمسی ییی فعاب) تا حه ممکدن

نمیتوانه عاما یلاه بی این باکتیی باشه .رر ایمسدی ییدی

از بیوز ع ونت ناشی از آن جلوگییی کیر.

فعاب با است اره از آنتیباری ،شایه تا حدهوری از شدهت
بیماری کاسته شور ،ولی به طدور کامدا ع وندت از بدین

سپاسگزاری

نمیرور .همچسین احتماب شدیوع مجدهر ع وندت وجدور

این تتقیق با حمایت معاوندت تتقیقدات و فسداوری

رارر ،رر حالی که رر ایمسی فعاب با اسدت اره از روزهدای

رانشددگاه علددوم پزشددکی تتددیان بددا شددماره طددیح 06576

یارآور و همکاری توام سلوبهای سیستم ایمسی ،میتوان

صورت گیفته است.
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