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Background and Aims: Pseudomonas aeruginosa is an opportunistic pathogen that causes
serious infections and high mortality among burn patients. The aim of this study is to evaluate
the protective effects of a candidate divalent vaccine containing type A flagellin and pilin of P.
aeruginosa in a burn wound mouse model.
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Materials and Methods: Recombinant flagellin A and pilin proteins were generated by
expressing fliC and pilA genes (cloned in pET-28a and pET-22b vectors, respectively) in E. coli
BL-21. Groups of mice were immunized by injection of 10 µg of either flagellin A and pilin, or
flagellin A, or pilin. Specific IgG titer was measured by ELISA. The functional activity of
antibodies was evaluated by opsonophagocytosis assay. The protective effects of the vaccine
were evaluated by measuring mortality and bacterial load in mice.
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Results: Immunization with flagellin A and pilin mixture significantly increased the
specific IgG antibody titer as well as opsonophagocytosis compared to monovalent antigens
(P<0.05). Immunization with flagellin A and pilin mixture significantly reduced the bacterial
load, and increased the survival of mice challenged with P. aeruginosa, as compared to the
monovalent antigens (P<0.05).

Email:

Conclusions: Immunization with flagellin A and pilin mixture provides effective
protection against P. aeruginosa wound infection in burned mice. Reduced bacterial load, and
high survival rates among immunized mice suggest that flagellin A and pilin candidate vaccine
shows therapeutic potential against P. aeruginosa infections among burn patients.
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مواد و روش کار :ژنهای فالژلین  )fliC( Aو پیلین ( )pilAبهترتیب در وکتورهای  pET-28aو  pET-22bکلونشده و
پروتئینهای نوترکیب در باکتری  E. coli BL-21بیان گردیدند .موشها با تزریق زیر جلدی  10میکروگرم از مخلوط فالژلین  Aو
پیلین ،یا فالژلین  ،Aیا پیلین ایمن شدند .تیتر  IgGاختصاصی بهوسیلة الیزای غیرمستقیم و فعالیت عملکردی آنتیبادیها با تست
اپسونوفاگوسیتوز بررسی شد .در پایان میزان مرگومیر و بار باکتریایی در موشها سنجیده شد.
یافتهها :ایمنسازی با مخلوط فالژلین  Aو پیلین بهطور معنیداری باعث افزایش تیتر آنتیبادی  IgGاختصاصی و
اپسونوفاگوسیتوز نسبت به آنتیژنهای تکجزئی شد ( .)P<0/05همچنین ایمنسازی با مخلوط فالژلین  Aو پیلین باعث کاهش بار
باکتریایی و افزایش بقای موشهای در چالش با سودوموناس آئروژینوزا نسبت به آنتیژنهای تکجزئی شد (.)P <0/05
نتیجهگیری :ایمنسازی با مخلوط فالژلین  Aو پیلین باعث حفاظت موشهای سوخته در برابر عفونت زخم سودوموناس
آئروژینوزا میشود .کاهش بار باکتری و افزایش بقای موش ایمنشده نشان میدهد مخلوط فالژلین  Aو پیلین پتانسیل کاربرد درمانی
را علیه سودوموناس آئروژینوزا در بیماران سوخته دارد.

کلمات کلیدی :سودوموناس آئروژینوزا ،فالژلین  ،Aپیلین ،اوپسونوفاگوسیتوز
کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفادۀ علمی از این مقاله برای مجلۀ میکروبشناسی پزشکی ایران محفوظ است.

مقدمه
سوختگی نوعی جراحت پوست یا غشاهای مخاطی است که
محیطی مطلوب و غنی از پروتئینهای بافت نکروز برای
کلونیزاسیون و تکثیر میکروارگانسیمها فراهم کرده و بیماران را
مستعد ابتال به عفونتهای باکتریایی میکند ( .)1با توجه به نتایج
حاصل از مطالعات اپیدمیولوژی کشورهای مختلف ،سودوموناس
آئروژینوزا عامل عفونتزای عمدة زخمهای سوختگی ،و یکی از
شایعترین علل مرگومیر در بیماران دچار سوختگی است .لذا در
سراسر جهان چالشی جدی برای سیستمهای مراقبتهای
بهداشتی در هنگام سوختگی به شمار میرود ( .)2،3سویههای
مقاوم به چند دارو سودوموناس آئروژینوزا توانایی قابلمالحظهای
برای زنده ماندن در محیطهای مختلف بیمارستانی دارد و موجب

شیوع عفونتهای بیمارستانی در بخش سوختگی بیمارستانهای
سراسر جهان میشود که عمدتا با ایجاد مقاومت در برابر طیف
گستردهای از عوامل ضدمیکروبی و بیان فاکتورهای ویروالنس
همراه است .اخیرا در سازمان بهداشت جهانی سودوموناس
آئروژینوزا در گروه باکتریهای پاتوژنیک با اهمیت "بحرانی" قرار
گرفته است که بیشترین خطر را برای سالمت انسان دارند (.)2،3
سویههای مقاوم به چند داروی سودوموناس آئروژینوزا بهسرعت
میتواند به بافتهای عمیقتر انتشار یابد و باعث عفونتهای
سیستمیک و سپسیس با مرگومیر زیاد شود .درمان عفونتهای
زخم سوختگی بسیار دشوار است ( .)2ناکارآمدی درمانهای
مرسوم در اثر مقاومت میکروبی سودوموناس آئروژینوز همراه با
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مرگومیر باالی عفونتهای زخم سوختگی ،ضرورت طراحی و
بهکارگیری روشهای درمانی مؤثر و کنترل عفونتهای ناشی از
این باکتری را نشان میدهد .از آنجا که زخمهای سوختگی
میتواند با سویههای مختلف سودوموناس آئروژینوزا آلوده شود،
کاندید واکسن مؤثر باید حاوی آنتیژنهایی باشد که در میان همة
سویههای سودوموناس آئروژینوزا بیان شده و نقش مهمی در
بیماریزایی باکتری ایفا کند.
سودوموناس آئروژینوزا ،پیلی قطبی تولید میکند که
بهعنوان پیلی تیپ  IVیا پیلی ان-متیل فنیل آالنین طبقهبندی
شده است ( .)4فیالمنت پیلی از هزاران زیرواحد مونومریک
پروتئین  PilAیا پیلین تشکیل شده است که با ژن  pilAکد می
شود ( PilA .)4،5پیلینی با طول کوتاه ( 50تا  60اسید آمینه)
است که تغییرات کمی در میان سویههای مختلف نشان میدهد و
حفاظتشده است ( .)6،7پیلی تیپ  IVسودوموناس آئروژینوزا
مسئول اتصال اولیه ،حرکت لغزشی ،تشکیل میکروکلنی ،تشکیل
بیوفیلم و ترشح اگروتوکسین  Sاست ( .)8،9مطالعات آزمایشگاهی
نشان داده است آنتیبادیهای ضدپیلین میتواند از اتصال باکتری
به سلولهای اپیتلیال جلوگیری کند (.)10،11
سودوموناس آئروژینوزا یک فالژل قطبی دارد که نقش
مهمی در اتصال ،کلونیزاسیون و تهاجم ایفا میکند ( .)12پروتئین
فالژلین زیرواحد اصلی تشکیلدهندة فالژل است و با ژن  fliCکد
میشود ( .)13مطالعات موشی نشان داده است آنتیبادیهای
اختصاصی ضدفالژلین از طریق افزایش اپسونوفاگوسیتوزیس و
مهار حرکت از عفونت سودوموناس آئروژینوزا ممانعت به عمل می
آورد ( .)14همچنین فالژلین با تحریک سیستم ایمنی ذاتی از
طریق  )TLR5( Toll-like receptor 5میتواند بهعنوان ادجوانت یا
پروتئین حامل در مطالعات واکسن به کار گرفته شود (.)15
اگرچه اثرات حفاظتی کاندیدهای واکسن تکجزئی فالژلین
تیپ  )16( Aیا پیلین ( )17در برابر عفونت زخم سوختگی
سودوموناس آئروژینوزا محافظت محدودی را نشان داده است؛ اما
محافظت از طریق ساختار دوجزئی حاوی توالی کامل مخلوط
پروتئینی فالژلین  Aو پیلین در برابر عفونت سودوموناس
آئروژینوزا هنوز بررسی نشده است .لذا هدف این مطالعه استفاده از
مخلوط پروتئینی فالژلین  Aو پیلین سودوموناس آئروژینوزا
بهعنوان کاندید واکسن علیه عفونتهای سوختگی ناشی از این
باکتری است.

مواد و روشها
سویههای سودوموناس آئروژینوزا
سویههای استاندارد  )ATCC 53308( PAKو سویة بالینی
سودوموناس آئروژینوزا جداشده از عفونت زخم سوختگی (مقاوم به
آنتی بیوتیکهای پراسیلین ،ایمیپنم ،سفوتاکسیم ،جنتامایسین،
سفتازیدیم ،آزترونام و سیپروفلوکساسین) از مرکز تحقیقات
سوختگی دانشگاه علوم پزشکی ایران تهیه و پس از کشت و احیاء
با روشهای متداول بیوشیمیایی تعین هویت شد ( .)18حضور و
بیان ژنهای فالژلین تیپ  Aو پیلین در سویة بالینی سودوموناس
آئروژینوزا و با روشهای  PCRو ایمونوبالت تأیید شد (.)19،20
بیان و خالصسازی پروتئینهای نوترکیب
بیان و خالصسازی پروتئینهای نوترکیب فالژلین تیپ  Aو
پیلین طبق مطالعات گذشته انجام شد و با روش وسترن بالت به
تأیید رسید ( .)19،20ژنهای فالژلین  )fliC( Aو پیلین ()pilA
بهترتیب در وکتورهای  pET-28aو  pET-22bکلون شده و با روش
شوک حرارتی به سویة بیانی  E. coli BL-21ترانسفورم شد .اندازة
ژن فالژلین تیپ  )fliC( Aو پیلین ( )pilAبهترتیب  1489و 462
جفت باز است .مطالعات گذشته نشان داد پروتئین فالژلین تیپ A
و پیلین تولیدی به شکل انکلوژن بادی در داخل سیتوپالسم
باکتری تجمع مییابند و بهترین شرایطی که به بیان باالی
پروتئین منجر میشود ،القای  4ساعته با  1 IPTGمیلیموالر در
دمای  37درجة سلسیوس است .پروتئین نوترکیب فالژلین تیپ A
و پیلین با روش دناتوراسیون و سپس شیب کاهشی اوره روی
ستون  Ni-NTAو به شکل محلول در بافر حاوی ایمیدازول از
ستون جدا میشوند .مطالعات گذشته نشان داده است وزن ملکولی
پروتئین فالژلین تیپ  Aو پیلین بهترتیب  45کیلودالتون و 19
کیلودالتون است (.)19،20
ایمنسازی فعال
جهت ارزیابی پاسخهای سیستم ایمنی به مخلوط پروتئینی
فالژلین  Aو پیلین ،فالژلین  ،Aو پیلین از موشهای -8BALB/c
 6هفتهای (تهیهشده از انستیتو پاستور کرج) استفاده شد .موشها
در  9گروه  12تایی در قفسهای جداگانه نگهداری شدند و در
روزهای  14 ،0و  28با تزریق زیر جلدی آنتیژن ایمن شدند.
گروههای موشی در جدول  1مشخص شده است.
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برای سنجش عیار  IgGاختصاصی ،ایزوتیپهای  IgG1و  IgG2aو
آزمون اپسونوفاگوسیتوز در منفی  20درجة سلسیوس نگهداری
شدند.

مقدار تجویز ایمونوژن براساس مطالعات گذشته تعیین شد
( .)19،20دو هفته پس از آخرین واکسن ،از موشها خونگیری
گوشة چشم (سینوس رترواوربیتال) به عمل آمد .سرمها جدا و
جدول  .1گروههای موش
گروه

ایمونوژن

چالش

1

مخلوط فالژلین تیپ  Aو پیلین ( 5میکروگرم از هر کدام)

سویة استاندارد PAK

2

مخلوط فالژلین تیپ  Aو پیلین ( 5میکروگرم از هر کدام)

سویة بالینی

3

فالژلین تیپ  10( Aمیکروگرم)

سویة استاندارد PAK

4

فالژلین تیپ  10( Aمیکروگرم)

سویة بالینی

5

پیلین ( 10میکروگرم)

سویة استاندارد PAK

6

پیلین ( 10میکروگرم)

سویة بالینی

7

PBS

سویة استاندارد PAK

8

PBS

سویة بالینی

9

گروه شاهد (گروه کنترل سوختگی)

بدون چالش

وسترن بالت ()Western Blot
هدف از آزمایش وسترن بالت بررسی واکنشپذیری و
اختصاصیت سرمهای گروههای موشی ایمنشده با مخلوط
پروتئینی فالژلین  Aو پیلین ،یا فالژلین  ،Aیا پیلین با پروتئین
طبیعی ( )nativeبیانشده در سطح باکتری سودموناس آئروژینوزا
بود .سویههای سودموناس آئروژینوزا در شرایط مطلوب ،از ژل
 SDS-PAGEو با استفاده از سیستم انتقال  )Bio-Rad( wetبه
کاغذ پلی وینیلیدین دی فلورید ( Polyvinylidene Fluoride:
 )PVDFمنتقل شد .مسدودسازی غشای  PVDFبا محلول
آلبومین سرم گاوی ( )Bovine Serum Albumin: BSAبه مدت 1
ساعت انجام شد .در مرحلة بعد غشای  PVDFبا سرمهای
گروههای موشی به مدت  2ساعت مجاور شدند .شستشو با بافر
تریس نمکی محتوی  0/05درصد توئین Tris-Buffered ( 20
 )Saline with Tween: TBS-Tانجام شد .سپس غشا با آنتیبادی
ثانویه  Goat anti-Mouse IgG,کنژوگه با پراکسیداز با رقت
 1:10000برای مدت  2ساعت مجاور شد .غشا پس از شستشو با
محلول سوبسترای  )3,3'-diaminobenzidine( DABمجاور شده و
بالفاصله باندهای ظاهرشده روی غشا ثبت شد.
سنجش سطح  IgGاختصاصی و زیرکالسها
میزان  IgGاختصاصی و زیرکالس در سرم موشی علیه
سویههای استاندارد  PAKو سویة بالینی سودوموناس آئروژینوزا
بهروش الیزای غیرمستقیم طبق مطالعات گذشته اندازهگیری شد
( .)21،22مقدار  100میکرولیتر از تعداد تقریبی 1×108

سودوموناس آئروژینوزا سویة  PAKو سویة بالینی در
) )pH 7/4( buffered saline (PBSبه هر چاهک پلیت  96خانهای
( )SPL, Koreaاضافه ،و به مدت یک شب در دمای  4درجة
سلسیوس انکوبه شد .پس از  3بار شستشو با بافر ( PBS-Tبافر
 PBSمحتوی  ،)20- Tween %0/05با  PBS-Tمحتوی  5درصد
) Bovine serum albumin (BSAبه مدت  2ساعت در 37 °C
بلوکه شد و به دنبال چند بار شستشو با  ،PBS-Tاز سرمهای
موشی رقت  1:1000تهیه شد و مقدار  100میکرولیتر به
چاهکها اضافه ،و به مدت  2ساعت در  37 °Cانکوبه شد .پس از
 4بار شستشو 100 ،میکرولیتر آنتیبادی خرگوشی کونژوگه با
پراکسیداز ( (Sigma, USA) )rabbit anti-mouse IgG,با رقت
 1:10000به هر چاهک اضافه و  90دقیقه در  37 °Cانکوبه شد.
به دنبال چند مرحله شستشو 100 ،میکرولیتر از معرف رنگزای
 (Razi institute, Iran( TMB/H2O2به هر چاهک اضافه ،فعالیت
آنزیمی به کمک اسید سولفوریک  1نرمال ()Merck, Germany
متوقف و جذب نوری در  450نانومتر ()Pharmacia, France
قرائت شد .سنجش سطح ایزوتیپهای  IgG1و  IgG2aمطابق
روش باال صورت گرفت با این تفاوت که از آنتیبادی ضد IgG1
( )Goat anti-mouse IgG1, Sigmaو Goat anti-mouse ( IgG2a
 )IgG2a, Sigmaبا رقت  1:1000به هر چاهک اضافه و یک ساعت
در  37 °Cانکوبه شد .به دنبال چند مرحله شستشو100 ،
میکرولیتر از آنتیبادی خرگوشی کونژوگه با پراکسیداز با رقت
 1:10000اضافه شد .پس از  5مرحله شستشو معرف رنگزای
phosphate
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 TMBبه هر چاهک اضافه شده و پس از  30دقیقه واکنش آنزیمی
با اسید سولفوریک  1نرمال متوقف و جذب نوری در  450نانومتر
قرائت شد.
آزمون اپسونوفاگوسیتوز
 100میکرولیتر از سرم گروههای موشی ایمن یا کنترل
حرارتدیده ( 56درجة سلسیوس به مدت  30دقیقه) همراه با
 100میکرولیتر ماکروفاژهای موشی با تعداد تقریبی cfu /ml
 1×107به اضافة  100میکرولیتر سرم  4درصد بچه خرگوش
بهعنوان منبع کمپلمان و  100میکرولیتر از سوسپانسیون
سویههای سودوموناس آئروژینوزا با تعداد تقریبی 2×107cfu /ml
در میکروتیوبهای استریل مخلوط شدند .تیوبهای کنترل هر بار
فاقد یکی از اجزاء سرم ،کمپلمان و یا نوتروفیل بودند و به جای آن
 100میکرولیتر محیط کشت اضافه میشد .میکروتیوبها به مدت
 90دقیقه در  37درجة سلسیوس گرمخانهگذاری شدند ،سپس
 50میکرولیتر از هر میکروتیوب برداشته شد و پس از رقیقسازی
در  PBSاستریل ،روی محیط مکانیکی آگار کشت داده میشد.
پس از انکوباسیون به مدت  16ساعت پلیتها در  37درجة
سلسیوس ،تعداد کلنیهای رشدکرده شمرده شد ،و درصد
کشتهشدن باکتریها با استفاده از فرمول زیر محاسبه و با یکدیگر
مقایسه شد.)23( .

بررسی میزان بار میکروبی و چالش در مدل موش
سوخته
ابتدا موشها ایمنشده و کنترل با استفاده از مخلوط کتامین
هیدروکلراید ( )100mg/kgو زایالزین ( )20mg/kgدر سالین به
شکل داخل صفاقی بیهوش شدند .سپس پشت موشها تراشیده
شد و با قرار دادن یک ورق آلومینیومی در ابعاد  1/5×1اینچ در
ناحیة عاری از مو با  1/5سیسی اتانول  96درصد به مدت 10
ثانیه سوزانده شدند .بدین ترتیب  12تا  15درصد پشت موش
دچار سوختگی درجة  3میشود .بالفاصله  0/5سیسی سالین به
شکل داخل صفاقی ،برای جبران آب ازدسترفته تزریق شد .از
استامینوفن ( )0/25mg/mlبه عنوان مسکن بعد از سوختگی
استفاده شد .موشهای سوزاندهشده با این روش بهشدت به
عفونتهای کشندة سودوموناس آئروژینوزا حساس بوده و حداقل
دوز کشندگی در این حالت  102 CFUاست ( .)24به گروههای

موشی ،با  3-5×102 CFUبا سویههای سودوموناس آئروژینوزا به
صورت تزریق جلدی در محل سوختگی ،چالش وارد شد و 24
ساعت بعد از چالش 4 ،سر موش از هر گروه قطع نخاع شدند.
تحت شرایط استریل از هر سر موش نمونة خون و پوست سوخته
به اندازة  1/5×1/5سانتیمتر نمونه تهیه شد و بعد از باز کردن
شکم حیوان ،نمونة طحال و کبد جدا شد و داخل پلیت قرار
گرفت .سپس یک میلیلیتر نرمال سالین استریل به پلیتها اضافه،
و نمونههای بافتی با ته سرنگ له شد .سپس از مایع درون پلیت
رقتهای سریالی تهیه و به مدت سه روز روی محیط سودموناس
آگار در دمای  37°Cگرماگذاری شد .سپس تعداد کلونیهای
رشدکرده در هر گروه با توجه به رقت آن محاسبه شد .میزان بقا و
مرگومیر در تمام گروههای موشی به مدت یک هفته پیگیری و
ثبت شد.

یافتهها
واکنشپذیری و اختصاصیت سرمهای گروههای موشی
واکنشپذیری و ویژگی سرم گروههای موشی واکسینه
نسبت به آنتیژن هدف با استفاده از ایمونوبالتینگ سویة  PAKو
سویة بالینی سودوموناس آئروژینوزا بررسی شد .همانگونه که در
شکل -1الف نشان داده شده است ،سرمهای موشی ایمنشده با
مخلوط فالژلین تیپ  Aو پیلین با پروتئینهای  45و 19
کیلودالتونی موجود در لیزات سلولی که بهترتیب بیانگر ترتیب
فالژلین تیپ  Aو پیلین هستند ،واکنش دادند .سرمهای موشهای
واکسینهشده با فالژلین تیپ  Aیا پیلین بهترتیب با پروتئین 45
کیلودالتونی یا  19کیلودالتونی موجود در لیزات سلولی واکنش
نشان دادند که بهترتیب بیانگر فالژلین تیپ  Aیا پیلین بودند
(شکل -1ب و ج).
نتایج بررسی پاسخهای آنتیبادی
همان طور که در نمودار -1الف تا و آورده شده است ،نتایج
آزمون الیزا نشان داد ایمنسازی با مخلوط پروتئینی فالژلین  Aو
پیلین در مقایسه با گروههای واکسینهشده با فالژلین تیپ  Aیا
پیلین تکجزئی بهطور معنیداری به افزایش میزان آنتیبادی IgG
اختصاصی IgG1 ،و  IgG2aمنجر شد ( .)P <0/01همچنین
ایمنسازی با فالژلین تیپ  Aیا پیلین تکجزئی میتواند بهطور
معنیداری باعث افزایش آنتیبادی  IgGاختصاصی IgG1 ،و
 IgG2aنسبت به گروه کنترل ( )PBSشود (( )P <0/01نمودار -1
الف تا و).
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شکل  .1ایمونوبالتینگ سرمهای گروههای موشی ایمنشده با مخلوط پروتئینهای نوترکیب فالژلین تیپ  Aو پیلین (الف) ،پروتئین نوترکیب
فالژلین تیپ ( Aب) و پروتئین نوترکیب پیلین (ج) با سویۀ  PAKو سویۀ بالینی سودوموناس آئروژینوزا را نشان میدهد :M .مارکر پروتئینی.

نمودار  .1الف تا و .میزان  IgGاختصاصی سرمی (الف تا ب)( IgG1 ،ج تا د) و ( IgG2aه تا و) سرمی تولیدشده در گروههای آزمون در
میانکنش با سویههای  PAKو بالینی P <0/05 =* ،و **=  :NS .P <0/01نشاندهندۀ نبود اختالف معنادار از نظر آماری است.
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است ( .)P <0/05سرمهای موشی ایمنشده با فالژلین تیپ
مرگ وابسته به اپسونوفاگوسیتوز سویة  PAKو سویة بالینی را به
ترتیب به میزان  62/85و  56/65درصد افزایش داد که اختالف آن
نسبت به سرمهای موشی ایمنشده با پیلین و گروههای کنترل
 PBSمعنیدار است ( .)P <0/05سرمهای موشی ایمنشده با
پیلین ،مرگ وابسته به اپسونوفاگوسیتوز سویة  PAKو سویة
بالینی را بهترتیب به میزان  32/29و  33/81درصد افزایش داد که
اختالف آن نسبت به گروههای کنترل  PBSمعنیدار است
(.)P <0/01

ارزیابی فعالیت اپسونینی

A

به منظور بررسی توانایی القای فاگوسیتوز با سرمهای
گروههای موشی ،سویههای سودوموناس آئروژینوزا با آنتیبادیهای
ضدمخلوط پروتئینی فالژلین  Aو پیلین ،یا فالژلین  ،Aیا پیلین،
ماکروفاژ موشی و کمپلمان خرگوش انکوبه شدند .همان طور که
در نمودار  2نشان داده شده است ،سرمهای موشی ایمنشده با
مخلوط پروتئینی فالژلین  Aو پیلین در رقت  ،1:10مرگ وابسته
به اپسونوفاگوسیتوز سویة  PAKو سویة بالینی را بهترتیب به
میزان  88/31و  81/56درصد افزایش داد که اختالف آن نسبت
به سرمهای موشی ایمنشده با فالژلین تیپ  Aیا پیلین معنیدار

نمودار  .2مقایسۀ فعالیت اپسونوفاگوسیتوزی سرمهای گروههای موشی در برابر سویههای سودوموناس آئروژینوزا P <0/05 =* .و
**=  :NS .P <0/01نشاندهندۀ نبود اختالف معنادار از نظر آماری است.

نتایج حاصل از میزان بار باکتری موشهای در چالش با
سویههای سودوموناس آئروژینوزا
برای بررسی اثرات حفاظتی مخلوط پروتئینی فالژلین  Aو
پیلین ،یا فالژلین  ،Aیا پیلین از مدل موش سوخته در چالش با
 50درصد دوز کشندة سودوموناس آئروژینوزا استفاده شد .کاهش
میزان بار باکتریایی در کبد و طحال گروههای موشی ایمنشده با
مخلوط پروتئینی فالژلین  Aو پیلین در مقایسه با گروههای ایمن
شده با فالژلین تیپ  Aیا پیلین از نظر آماری معنیدار بود (شکل
 -3الف و ب) ( .)P<0/05همچنین ایمنسازی با فالژلین تیپ A
بهطور معنیداری باعث کاهش بار باکتریایی در کبد و طحال در
مقایسه با گروههای موشی ایمنشده با پیلین شد (نمودار  -3الف
و ب) ( .)P <0/05ایمنسازی با پیلین نیز بهطور معنیداری باعث
کاهش بار باکتریایی در کبد و طحال در مقایسه با گروههای
کنترل  PBSشد ( .)P <0/05اختالف میزان بار باکتریایی در

پوست گروههای موشی ایمنشده و غیرایمن ،از نظر آماری
معنیدار نبود (( )P >0/05نمودار  3ج).
محافظت در برابر سویۀ کشنده
میزان مرگومیر موشها به مدت  7روز مداوم بعد از چالش
بررسی شد (نمودار -4الف و ب) .تمام موشهایی که  PBSدریافت
کرده بودند (کنترل) ،در طول  4روز پس از سوختگی و چالش
مردند .در مقایسه با گروههای کنترل ،میزان بقای موشهای
واکسینهشده با مخلوط پروتئینی فالژلین  Aو پیلین در چالش با
سویههای سودوموناس آئروژینوزا  PAKو سویة بالینی بهترتیب
 100و  91/66درصد تعیین شد ( .)P <0/01ایمنسازی با فالژلین
تیپ  Aبقای موشهای در چالش را با سویة  PAKو سویة بالینی
بهترتیب  83/66و  75درصد افزایش داد ( .)P <0/01در مقایسه با
گروههای کنترل ،بقای گروههای موشی ایمنشده با پیلین در
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چالش با سویة  PAKو سویة بالینی به میزان  41/66درصد (برای

هر دو سویه) افزایش یافت (( )P <0/05نمودار -4الف و ب).

شکل  .3مقایسۀ میزان بار باکتری در کبد (الف) ،طحال (ب) و پوست (ج) گروههای مختلف موشی .دادهها از میانگین  4سر موش از هرگروه به
دست آمده است P <0/05 =* .و **=  :NS .P <0/01نشاندهندۀ نبود اختالف معنادار از نظر آماری است.

شکل  .4مقایسۀ میزان مرگومیر گروههای مختلف موشی در چالش با سویۀ ( PAKالف) و سویۀ بالینی (ب) .نمودار میزان بقای گروههای
موشی در روز  7را نشان میدهد P <0/05 =* .و **= .P <0/01
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بحث و نتیجهگیری
این مطالعه کارایی یک کاندید واکسن جدید دوجزئی در
برابر عفونت زخم سوختگی سودوموناس آئروژینوزا را در مدل
موشی بررسی کرده است .سودوموناس آئروژینوزا به علت ظهور
مقاومت ضدمیکروبی و تولید فاکتورهای بیماریزایی متنوع ،باعث
عفونتهای تهدیدکنندة حیات میشود ( .)25توانایی قابلتوجه
این باکتری در زنده ماندن و گسترش در بیماران سوخته ،همراه با
محدود بودن عوامل ضدمیکروبی مؤثر ،نیاز جدی به ارائة روشهای
جایگزین را برای درمان عفونتهای سودموناسی ،از جمله واکسن
نشان میدهد ( .)26تاکنون ،آنتیژنهای متعددی بهعنوان کاندید
واکسن در برابر این پاتوژن قرار گرفته است ( .)27،28در میان
فاکتورهای ویروالنس سودوموناس آئروژینوزا ،پروتئینهای فالژلین
تیپ  Aو پیلین بیشترین پتانسیل را برای ایجاد یک کاندید
واکسن حفاظتی دارند؛ چراکه عالوه بر ایجاد پاسخ ایمنی؛ تقریبا
در تمام سویههای بیماریزا بیان این دو پروتئین برای
کلونیزاسیون و زندهماندن سودوموناس آئروژینوزا در میزبان
ضروری است ( .)29،30در این مطالعه ،برای نشان دادن کارآیی
کاندیدای واکسن دوجزئی فالژلین تیپ  Aو پیلین ،از مدل موشی
زخم سوختگی ناشی از سودوموناس آئروژینوزا استفاده شد.
نتایج این مطالعه نشان داد ایمنسازی فعال با مخلوط
فالژلین تیپ  Aو پیلین باعث افزایش سطح  IgGاختصاصی،
 IgG1و  IgG2aسرمی شده که بیانگر پاسخ ایمنی هومورال است.
عالوه بر این ،ایمنسازی فعال با مخلوط فالژلین تیپ  Aو پیلین
موجب تولید آنتیبادیهای اپسونیزهکننده میشود که نقش مهمی
در ایجاد حفاظت علیه عفونتهای سودوموناس آئروژینوزا دارد
( .)33،34اخیرا ،کارایی کاندیدهای واکسن تکجزئی پروتئینهای
فالژلین تیپ  Aو یا پیلین در برابر عفونت زخم سوختگی
سودوموناس آئروژینوزا نشان داده شده است ( .)31،32در این
مطالعه اضافهشدن پروتئین پیلین به فالژلین تیپ  ،Aفعالیتهای
سینرژیسم آنتیبادیها را از طریق مرگ وابسته به
اپسونوفاگوسیتوز افزایش داده و حفاظت مؤثر را در برابر سویة
هترولوگ سودوموناس آئروژینوزا فراهم میکند .همچنین مشخص
شد ،آنتیبادیهای  IgGتولیدشده علیه مخلوط فالژلین تیپ  Aو
پیلین با هر دو سودوموناس آئروژینوزا واکنش داده و نشان میدهد
ایمونوژن دوجزئی میتواند توانایی بالقوهای در ایجاد پاسخهای
حفاظتی در برابر سویههای مختلف بالینی سودوموناس آئروژینوزا
فراهم کند که البته به بررسی و کار میدانی در مطالعات بعدی نیاز

دارد .مدتی طوالنی است که فالژلین بهعنوان عامل مؤثر
ایمونولوژیک در ایجاد مصونیت در عفونت سودوموناس آئروژینوزا
کاربرد دارد ( .)34اثرات فالژلین بهعنوان ادجوانت و یا پروتئین
حامل در پیشگیری و درمان عفونتهای سودوموناس آئروژینوزا
شناخته شده است ( .)33،35حضور فالژلین تیپ  Aدر ایمونوژن
دوجزئی نه تنها در ایجاد پاسخهای آنتیبادی اپسونینی نقش دارد،
بلکه پیشنهاد میشود بهعنوان ادجوانت عمل کرده و باعث افزایش
کارایی ایمونوژن شود (.)33
برای مشخص کردن نوع پاسخ ایمنی به فالژلین  Aو پیلین،
پاسخهای  IgG1و  IgG2aسرمی بررسی شد IgG2a .از طریق
زیرمجموعة  Th1و طی تمایز از سلولهای  CD4+ Tتولید میشود
( Th2 .)32پاسخ سلولهای  Bرا آغاز میکند ،اما برخی از
کلونهای  Th1میتواند سلولهای  Bرا برای ترشح  IgG2aفعال
کند ( .)32مطالعات مختلف نشان میدهد ،ایمنی هومورال و
سلولی در پاسخهای حفاظتی نقش دارد ،اما برای طراحی کاندید
واکسن مؤثر علیه سودوموناس آئروژینوزا ،باید نوع (حاد یا مزمن)
و محل عفونت را در نظر گرفت ( .)27،28افزایش  IgG1و IgG2a
در سرمهای موشی بیانگر این است که ایمونوژن دوجزئی پاسخ
ایمنی هومورال و سلول را ایجاد میکند .همچنین حضور فالژلین
در ایمونوژن دوگانه با افزایش نسبت  IgG1به  ،IgG2aبه پاسخ
ایمنی هومورال منجر میشود .مطالعات قبلی نشان داده است
سلولهای  CD4+ Tتولیدکنندة  IL-4همراه با آنتیبادیهای
اپسونینی ،از عوامل مهم واکنشهای ایمنی حفاظتی در برابر
عفونتهای سودوموناس آئروژینوزا است (.)31،32،41
افزایش تیتر  IgGاگرچه معیار خوبی برای ارتقای ایمنی
همورال به شمار میرود؛ اما آنچه در دفاع و مقاومت اهمیت
بیشتری دارد ،کارایی و کیفیت این آنتیبادیها در اپسونیزه کردن و
افزایش مرگ فاگوسیتیک باکتریها است ( .)34نتایج ارزیابی
تست اپسونوفاگوسیتوز نشان داد آنتیبادیهای علیه فالژلین  Aو
پیلین ،فعالیت اپسونیک معنیداری در مقایسه با آنتیبادیهای
علیه آنتیژنهای تکجزئی در برابر هر دو سویة سودوموناس
آئروژینوزا دارند .این نتیجه نشان میدهد آنتیبادی علیه مخلوط
فالژلین تیپ  Aو پیلین ،دو فاکتور ویروالنس مهم سودوموناس
آئروژینوزا را که نقش مهمی در کلونیزاسیون ،تهاجم و انتشار
سیستمیک باکتری در عفونت زخم سوختگی دارند ،مهار میکنند
( .)31فعالیت اسپونوفاگوسیتوز آنتیبادیهای تولیدشده علیه
مخلوط فالژلین تیپ  Aو پیلین نشان میدهد این آنتیبادیها
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توانایی پوشش و فاگسیتوز هر دو سویة سودوموناس آئروژینوزا را
دارند .فعالیت فاگسیتوز آنتیبادی علیه مخلوط فالژلین تیپ  Aو
پیلین ،بیش از فعالیت سرمهای گروههای موشی دریافتکنندة
آنتیژنهای تکجزئی است که فعالیت سینرژیک آنتیبادی علیه
مخلوط فالژلین تیپ  Aو پیلین را در برابر هر دو سویة
سودوموناس آئروژینوزا نشان میدهد .مطالعات گذشته مشخص
کرد گروههای موشی دریافتکنندة فالژلین  Aو  ،Bمرگ
اپسونوفاگوسیتوز هر دو سویة سودوموناس آئروژینوزا را افزایش می
دهند ،اما میزان آن بهطور معنیداری از فعالیت فاگسیتوز وابسته
به آنتیبادیهای علیه کاندید واکسن دوجزئی مخلوط فالژلین
تیپ  Aو پیلین کمتر است ( .)32این نتایج نشاندهندة این است
که حضور پیلین در کاندید واکسن دوگانه باعث افزایش کارایی
کاندید واکسن از طریق افزایش فعالیت اپسونوفاگوسیتوز میشود.
نتایج بررسی بار باکتریایی نشان داد مخلوط فالژلین تیپ
و پیلین ،انتشار سیستمیک سودوموناس آئروژینوزا را از محل
عفونت به کبد و طحال مهار میکند .از طرفی برخالف کاندیدهای
واکسن تکجزئی ،ایمنسازی با مخلوط فالژلین تیپ  Aو پیلین،
بهطور معنیداری انتشار سیستمیک هر دو سویة سودوموناس
آئروژینوزا را از ریه به کبد مهار میکند ( .)31،32همچنین نشان
داده شده است فالژلین دوجزئی میتواند در برابر عفونت زخم
سوختگی ناشی از سویههای مختلف سودوموناس آئروژینوزا با
ایجاد پاسخ هومورال باعث مرگ اپسونوفاگوسیتوز و بیحرکتشدن
باکتری در محل زخم شود ( .)32علت معنیدار نبودن میانگین بار
باکتریایی گروههای مختلف موشی به احتمال زیاد میتواند با
دسترسینداشتن سیستم ایمنی به ناحیة بافت سوخته ارتباط
داشته باشد ( .)16ایمنسازی با مخلوط فالژلین تیپ  Aو پیلین،
بار باکتریایی را از طریق تداخل در کلونیزاسیون در مراحل اولیة
عفونت کاهش میدهد .به نظر میرسد آنتیبادیهای تولیدشده
A

Gong YL, Yang ZC, Yin SP, Liu MX,
Zhang C, Luo XQ, et al. [Analysis of the
pathogenic characteristics of 162 severely
burned patients with bloodstream
infection]. Zhonghua Shao Shang Za Zhi.
2016;32(9):529-35.

3.

Pasloske BL, Finlay BB, Paranchych W.
Cloning and sequencing of the
Pseudomonas aeruginosa PAK pilin
gene. FEBS Lett. 1985;183(2):408-12.
https://doi.org/10.1016/00145793(85)80821-8

4.

علیه مخلوط فالژلین تیپ  Aو پیلین با مهار حرکت و افزایش
مرگ اپسونوفاگوسیتوز میتواند از انتشار سیستمیک سودوموناس
آئروژینوزا جلوگیری کرده و باعث افزایش بقا و ماندگاری موشها
در چالش با سودوموناس آئروژینوزا شود (.)35،42
نتایج این تحقیق نشان داد مخلوط فالژلین تیپ  Aو پیلین
در مقایسه با کاندید واکسنهای تکجزئی ،پوشش حفاظتی
جامعتری در برابر سویههای سودوموناس آئروژینوزا ارائه میدهد
()31،32؛ بهطوری که ایمنسازی با مخلوط فالژلین تیپ  Aو
پیلین درصد بقای موشها را در چالش با هر دو سویة  PAKو
سویة بالینی نسبت به دیگر گروههای تجربی افزایش میدهد.
نتایج حاصل از میزان بقا نیز نشان میدهد در موشهای ایمنشده
با مخلوط فالژلین تیپ  Aو پیلین ،آنتیبادی از طریق تداخل در
مراحل اولیة پاتوژنز باکتری در ریه از انتشار سیستمیک باکتری
میکاهد .نکتة قابلتوجه این است که پاسخهای ایمنی موشهای
ایمنشده (نظیر آنتیبادیهای اپسونیک) با کاهش بار باکتریایی و
بقای موشها مطابقت دارد .کارآمد بودن کاندیدای واکسن
دوجزئی مخلوط فالژلین تیپ  Aو پیلین در کاهش مرگومیر
گروههای موشی در چالش با هر دو سویة استاندارد و بالینی
سودوموناس آئروژینوزا ،داللت بر این میکند که این کاندیدای
واکسن ،پتانسیل ایجاد حفاظت وسیعالطیفی در برابر سویههای
سودوموناس آئروژینوزا دارد که باید در مطالعات میدانی با
سویههای بیشتری ارزیابی شود.
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