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پریا ملجائی و همکاران

مقاله پژوهشی

مقایسه یاورهاي نانوذرهاي بایاور مونتاناید در بيش ایمنسازي براي توليد سرم ضد مارگزیدگي
2

پریا ملجائي ،1حسين ذوالفقاریان ،*2مهدي بابائي ،3ناصر محمدپور دونيقي

تاریخ دریافت مقاله1314/05/20 :

تاریخ پذیرش مقاله1314/01/06 :

چکيده
زمينه و هدف :امروزه انتخاب و بهكارگيری یاورهای نانوذرهای مناسب بسيار مهم است .در تهيه ضد زهر به دليل فقدان سرمهای ضد مارگزیدگی مؤثر برای
درمان آن و هزینههای زیاد خرید سرمهای ضد مارگزیدگی خارجی ،اهميت تهيه نانوذرههای مناسب داخلی برای توليد پالسمای بيش ایمن را دوچندان
میكند .به منظور كاهش معایب یاورهای متداول و توليد ضد زهر با توانمندی باال بين یاورهای مختلف مقایسهای ازنظر توانایی توليد سرم با عيار باال و
عوارض كم انجام گرفت.
مواد و روشها :این مطالعه بر روی  15گوسفند در سه گروه انجام گرفت .گوسفندها با زهر خام مار كبرا (كفچه مار) به همراه سه یاور مونتاناید ،فسفات
آلومينيوم و یاور نانوذرهای پلی متيل متاكریالت به طریق زیر جلدی بيش ایمنسازی شدند .فاصله تزریقات متوالی یک هفته بود و بررسیهای عوارض محل
تزریق در هر هفته انجام شد.
نتایج :قدرت خنثیسازی نمونه سرمهای بهدستآمده از سه گروه مذكور بعد از  1هفته به ترتيب  1/5 ،2/2 LD50و  2در هر ميلیليتر به دست آمد.
گوسفندان گروه پلی متيل متاكریالت حداقل واكنش موضعی را در محل تزریق نشان دادند .درصورتیكه در دو گروه دیگر عالئمی با شدت متوسط دیده
شد.
نتيجهگيري :یاورهای نانوذرهای پلی متيل متاكریالت به علت افزایش پاسخ ایمنی قابلقبول و بیضرری بسيار خوب ،قابليت جایگزینی بایاورهای روغنی را
حداقل در شروع ایمنسازی برای توليد ضد زهر

دارد.

كلمات كليدي :یاورهای نانوذرهای ،كفچهمار ،پلی متيل متاكریالت ،فسفات آلومينيوم ،مونتاناید

مقدمه
سرم ضد مارگزیدگی به سرمی اطالق میشود كه خاصيت
خنثیكننده سم مار را داشته باشد .این سرم كموبيش هترولوگ
( )Heterologousاست و با ایمنسازی حيوان (غالباً اسب) بر ضد
سموم مار تهيه میگردد .حيوان با مقادیر فزاینده یک زهر یا
مخلوطی از سمها به مدت چندین ماه مورد تلقيح قرار میگيرد.
تلقيح یک زهر خاص منجر به توليد سرم ضد مارگزیدگی
اختصاصی یکگونه میشود .درحالیكه با تلقيح مخلوطی از
سمها میتوان به سرمی بر ضد مارگزیدگی گونههای مختلف
*نویسنده مسئول :حسين ذوالفقاریان ،بخش جانوران سمی و تهيه پادزهر ،مؤسسه تحقيقات
واكسن و سرمسازی رازی ،سازمان تحقيقات ،آموزش و ترویج كشاورزی (تات) ،البرز ،ایران
Email: zolfagharianh@yahoo.com
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مارهایی كه زهر آنها در مخلوط مورد تلقيح مورداستفاده قرار
گرفته است ،دست یافت .تلقيح مداوم و فزاینده زهر به حيوان
باعث توليد پادتن خنثیكننده ( )IgGدر خون حيوان ،بدون
تأثير زهر بر روی حيوان میشود .امروزه یاورهایی كه در مخلوط
تلقيح مورداستفاده قرار میگيرند ،با آزادسازی تدریجی پادگن،
باعث كاهش خطر برای حيوان میشوند .درنهایت از حيوان
خونگيری شده و سرم بيش ایمن (هایپرایمن) بهعنوان منبع
توليد سرم ضد مارگزیدگی مورداستفاده قرار میگيرد (.)1
انتخاب صحيح زهرمارها برای توليد ضد سمهایی كه ظرفيت
پوشش غالب موارد مارگزیدگی را در یک منطقه جغرافيایی
داشته باشد ،از اهميت بسزایی برخوردار است .تركيب زهرمارها
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 .1گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه پيام نور ،تهران ،ایران
 .2بخش جانوران سمی و تهيه پادزهر ،مؤسسه تحقيقات واكسن و سرمسازی رازی ،سازمان تحقيقات ،آموزش و ترویج كشاورزی (تات) ،البرز ،ایران
 .3باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد علوم و تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
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شناختی ،زیستشيميایی و ایمنیشناختی ،نقطه نظرات تجاری
و اقتصادی نيز مدنظر قرار گرفته است (.)11
درمان با سرم در حال حاضر تنها درمان اختصاصی برای
مارگزیدگی است و عدم دسترسی به سرمهای ضد مارگزیدگی
مؤثر برای درمان مارگزیدگیهایی كه در نقاط مختلف دنيا اتفاق
میافتند ،همچنان یکی از موارد حساس بهداشتی در سطح
جهانی است .پيچيدگیهای موجود در توليد سرمهای ضد
مارگزیدگی و بهطور مشخص اهميت تهيه زهرمار مناسب برای
توليد پالسمای بيش ایمن ،كاهش تعداد توليدكنندگان و
آسيبپذیر بودن سيستمهای توليد در كشورهای درحالتوسعه
( ،)12تحقيقات در مورد استفاده از یاورهای نانوذرهای را در
مقایسه با دیگر یاورها در بيش ایمنسازی برای توليد سرم ضد
مارگزیدگی ضروری میسازد.

مواد و روش ها
سم ليوفيليزه مار كبرا (كفچهمار؛  )Naja naja oxianaاز
بخش جانوران سمی مؤسسه رازی تهيه شد .مقدار 100
ميلیگرم سم ليوفيليزه مار پس از توزین در  5ميلیليتر آب
مقطر حل گردید .تعداد  20سر گوسفند در چهار گروه  5تایی
(سه گروه آزمایشی و یک گروه شاهد) انتخاب شد.
تهيه پادگن بایاور نانوذره پلي متيل متاكریالت
خالصسازي مونومر
برای خالصسازی تركيبات بازدارنده پلی متيل متاكریالت،
 100ميلیليتر از آن با  100ميلیليتر محلول حاوی 20
ميلیليتر هيدروكسيد سدیم و  5گرم كلرید سدیم خارج شد.
مرحله خالصسازی دوباره انجام شد تا همه پایداركنندهها خارج
شوند .در ادامه متيل متاكریالت با  20ميلیليتر آب مقطر سه بار
شسته شد و مونومر اشباعشده با آب در دمای  2-8 ˚Cنگهداری
گردید.
پليمریزاسيون با تابش اشعه گاما و آغازگر شيميایي
مقدار  %1از مونومر خالصسازی شده پلی متيل متاكریالت،
در محلول  %0/1نمک ،حل شد .این مخلوط سپس در پژوهشگاه
انرژی اتمی تحت تابش اشعه گاما قرار گرفت.
برای پليمریزاسيون با تابش آغازگر شيميایی 5 ،ليتر آب
مقطر ،در فرمانتور به مدت یک ساعت توسط نيتروژن گازدهی
شد .مقدار  33/75ميلیمول از مونومر پلی متيل متاكریالت به
آب مقطر اضافه و حل گردید 1/45 .ميلیمول پتاسيم پروكسی
دی سولفات در  100ميلیليتر آب حل و به محلول فوق اضافه
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بسيار پيچيده است و تفاوتهای قابلمالحظهای در تركيب
زهرمارهای داخل یکگونه و در بين گونهها وجود دارد .به
همين دليل طراحی یک مخلوط پادگنی برای توليد یک سرم
ضد مارگزیدگی حائز اهميت است (.)2
دوزی كه برای ایمنسازی انتخاب میشود باید به نحوی
تعيين گردد كه حداكثر پاسخ ایمنی را ایجاد كند و درعينحال
هزینههای مربوط به استحصال سم را كاهش دهد و برای حيوان
بیخطر باشد (.)3
استفاده از نانوذرهها بهعنوان یاور برای واكسن از اولين
زمينههایی است كهاز كاربرد آنها موردتوجه قرار گرفت.
رایجترین روش برای آمادهسازی نانوذرهها برای چنين مقصودی
پليمریزاسيون امولسيونی است .پليمرهایی كه عموماً بدین
منظور مورداستفاده قرار میگيرند ،عبارتاند از پلی متيل
متاكریالت ( ،)6پلی اكریل آميد و پلی الکيل سيانواكریالتها كه
از ميان آنها پلی متيل متااكریالت بهعنوان مناسبترین و
مطلوبترین ماده شناخته شده است ( .)5عيب عمده
نانوذرههای ساختهشده از پلی اكریل آميد و یا پلی الکيل
سيانواكریالت آن است كه برای توليد آنها نياز به مقدار زیادی
حاللهای آلی و سطحفعال وجود دارد كه فرآیند تميزی
پرزحمت (در مورد پلی اكریل آميد) و یا تقليل تأثير یاورهای
حاصله (در مورد پلی آلکيل سيانواكریالت) را به دنبال خواهد
داشت (.)4
در مقابل ،نانوذرههای پلی متيل متاكریالت ( )PMMAبا
تعداد قابلتوجهی از پادگنها بازده بسيار خوبی از خود به
نمایش میگذارند .فرآیند توليد آنها ساده و راحت بوده ،بدون
مشکل میتوان مقياس را افزایش داد و خود ماده  PMMAازنظر
سميت بهكندی زیست تجزیهپذیر است ( 7و .)8
میتوان نانوذرههای  PMMAرا با حل كردن مونومر متيل
متاكریالت در آب مقطر و یا بافر تا غلظت  %2تهيه كرد.
پليمریزاسيون را میتوان با اشعه دهی گاما و یا با حرارت در
حضور یک آغازگر پليمریزاسيون مانند آمونيوم پركسو دی
سولفات یا پتاسيم پروكسودی سولفات انجام داد ( 1و .)10
درنهایت باید اذعان داشت كه مشکالت عمده در تهيه و
استفاده از سرمها (مانند غيرفعال شدن زهر قبل از تلقيح آن به
حيوان ،تخليص سرم ضد مارگزیدگی ،ارزیابی توانمندی سرم
ضد مارگزیدگی و عوارض جانبی سرمهای ضد مارگزیدگی) هنوز
هم كامالً برطرف نشدهاند .امروزه عالوه بر مالحظات همهگير

یاورهاي نانوذرهاي براي تولید سرم ضد مارگزیدگی
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تهيه پادگن
تهيه پادگن بایاور روغنی :برای این منظور از روغن معدنی
مونتاناید  70به نسبت  70به  30استفاده شد .پس از اضافه
كردن پادگن به روغن به مدت  30دقيقه با هموژنایزر در آب
همگن گردید.
تهيه پادگن بایاور فسفات آلومينيوم :برای تهيه ژل فسفات
آلومينيوم ،ميزان زهر موردنياز در  14ميلیليتر بافر فسفات حل
شد و سپس با افزودن تدریجی و همزمان  1/5ميلیليتر تری
كلرید آلومينيوم  %10و  1/7ميلیليتر سود  0/5نرمال روی
استيرر ژل تشکيل گردید.
تهيه پادگن بایاور فروند كامل :یاور فروند كامل به نسبت
مساوی با مقدار مناسب پادگن مخلوط و به مدت  30دقيقه با
هموژنایزر همگن گردید .در جریان هموژنيزاسيون لوله حاوی
پادگن در آب یخ قرار داده شد.

آمادهسازي پادگن
پليمریزاسيون در حضور پادگن توسط تابش گاما انجام گرفت.
دوزهایی در حدود  5 kgyدر حضور پادگن انتخاب شد و برای
پادگنهای حساس به تابش گاما نيز از دوزهایی در حدود kgy
 1/5استفاده شد (.)16
برای جذب سطحی پادگن ،سوسپانسيون با پادگن موردنظر
مخلوط گردید و حداقل به مدت  16ساعت هم زده شد.
نانوذرههای ليوفيليزه شده با استفاده از اولتراسونيک مجدداً حل
شد ( 65دقيقه) و سونيکاسيون در سه زمان  15دقيقهای و در
سه روز متوالی انجام گرفت .محلول سونيکه شده در دمای ˚C
 2-8نگهداری شد .درصورتیكه پادگن مربوطه در مقابل
اولتراسونيک پایدار نباشد ،میبایست نانوذرهها را جداگانه با آب،
جدول  -1پروتکل ایمنسازی زهر كبرا با مونتاناید ،فسفات آلومينيوم

بيش ایمنسازي حيوان
برای این منظور  15سر گوسفند دوساله و سالم كه ازنظر
سالمتی مورد آزمایش بالينی و نيز خونشناسی و بيوشيميایی
خون قرار گرفته بودند ،انتخاب و در سه گروه  5تایی تقسيم
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شد .برای پليمریزاسيون دما تا  45 ˚Cافزایش یافت و محلول به
مدت دو ساعت در همين دما قرار گرفت .برای پليمریزه شدن
كامل تمام باقيماندههای مونومری دما تا  10 ˚Cافزایش یافت
( .)13سوسپانسيون بهدستآمده در  80000 gسانتریفيوژ
گردید .رسوب حاصل در مقدار كمی آب مقطر حل شد و در
ویالهای  8ميلیليتری ليوفيليزه گردید.
سپس  50ميلیگرم از نانوذرههای ليوفيليزه شده به 5
ميلیليتر آب مقطر اضافه گردید و در حمام حاوی یخ حداقل به
مدت یک ساعت در سونيکاتور قرار گرفت .سوسپانسيون فوق با
نسبت  1:100رقيق گردید و مجدداً به مدت یک ساعت در
سونيکاتور قرار داده شد .از سوسپانسيون سونيکه شده توسط
ميکروسکوپ الکترونی  SEMعکسبرداری شد.

محلول نمک  %0/1و یا محلول بافر مرطوب نمود و سپس با
پادگن مخلوط كرد (.)15
نانوذرههای آمادهشده با پادگن تا غلظت نهایی  %0/5از
 PMMAبه دست آمد .سوسپانسيون قبل از بهكارگيری به مدت
 26ساعت در یخچال نگهداری شد و در طی این مدت بهآرامی
روی همزن مغناطيسی هم خورد.
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آزمایش توانمندي آنتي سرم
در این روش تركيب زهر و سرم بهدستآمده در مقادیر
متفاوت مخلوط شد و به موش تزریق گردید .توانمندی ضد زهر
بر اساس ميزانی از زهر خشک كه توسط یک ميلیليتر سرم
خنثی میشود ،در نظر گرفته شد .در آزمایش توانمندی،
سنجش بر مبنای زهر مرجع انجام گرفت.
ارزیابي عوارض جانبي
دمای بدن تمام حيوانات (سه گروه آزمایشی و یک گروه

فاصله از مركز انجام گرفت .به علت باال بودن ميزان اشعه تابش،
تغيير رنگ در شيشهها ایجاد شد و ذرات بسيار بزرگ و نامحلول
پدید آمد .راندمان بهينه در نرخ تابشی در حدود  5-25 gyبر
دقيقه به دست آمد .پليمریزاسيون در دوز حدود  0/3 kgyتا 0/6
شروع شد و دوزی در حدود  25 kgyتقریباً منجر به تبدیل
كامل گردید .دوز تقریبی مورداستفاده با پرتودهندههای موجود
در مدت یک دقيقه (حداقل زمان تابش) به  700 kgyرسيد.
با پليمریزاسيون بهوسيله آغازگر شيميایی با استفاده از 1/45
ميلیمول آغازگر برای  33/75ميلیمول و  MMAبا دمای ˚C
 85و به مدت  2ساعت ذراتی در حد  141نانومتر حاصل شد.
تصاویر ميکروسکوپ الکترونی ذراتی را در حدود  110تا 200
نانومتر نشان داد (.)11
بر روی  PMMAليوفيليزه شده طيفسنجی  FTIRانجام
گرفت و مقایسه آن با اینفروگرام مرجع (طيف نشری یک المپ با
گستره طيفی وسيع) نشان داد كه طيف حاصل از محصول
(طيف نشری همان المپ وقتیكه از نمونه میگذرد) تطابق
خوبی با طيف مرجع دارد (نمودار .)1

نمودار  -1طيفسنجی ( FTIRسمت راست :طيف بهدستآمده از فراورده و سمت چپ :طيف مرجع)

شاهد) به مدت  3روز پس از تزریق ارزیابی شد .ضایعات محل
تزریق بهطور مداوم در طول انجام آزمایش بررسی گردید.
بررسیها بر اساس ميزان التهاب ،تورم و زخم در محل تزریق
انجام گرفت .عالوه بر آن معاینات بالينی ازنظر سالمتی حيوان و
شرایط مطلوب بدنی مدنظر قرار داشت.

نتایج
تهيه پليمر نانوذره متيل متاكریالت
با توجه به اینکه تابش اشعه در پژوهشگاه انرژی اتمی قابليت
مهار چندانی نداشت ،تابش با حداكثر گریدهای حفاظتی و
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آزمایش توانمندي آنتي سرم
یاور نانوذره پلی متيل متاكریالت درعينحال كه آسيب
كمتری در محل تزریق ایجاد كرد ،در توليد عيار پادتن بایاور
روغنی قابلمقایسه بود (جدول PMMA .)2در یک دوره
ایمنسازی ،پادتنی با عيار متوسط  2 LD50ایجاد كرد كه در
مقایسه با مونتاناید كه عياری برابر  2/2 LD50ایجاد كرد ،اندكی
پایينتر بود .گروه فسفات آلومينيوم پایينترین دوز كشندگی را
در بين سه گروه ایجاد كرد ( )1/5 LD50كه اختالف آن با دوز
كشندگی متوسط گروه  PMMAمعنادار بود (.)P< 0.01
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شد .ایمنسازی اوليه بایاور فروند كامل در تمام گروهها انجام
شد و در ادامه ایمنسازی ،هر گروه بهطور جداگانه بایاورهای
مونتاناید ،فسفات آلومينيوم و  PMMAمورد تزریق قرار گرفتند.
جدول  1زمانبندی ایمنسازی را نشان میدهد.
از تمامی گوسفندان در هفته هشتم (یک هفته پس از آخرین
تزریق) ،خونگيری شد .خونگيری توسط سرنگهای 50
ميلیليتر حاوی  5ميلیليتر سيترات سدیم  %30انجام گردید.
پالسمای خون حيوانات بعد از یکشب قرار گرفتن در یخچال
جدا شد و تا زمان آزمایش در فریزر  -70˚Cنگهداری گردید.

یاورهاي نانوذرهاي براي تولید سرم ضد مارگزیدگی
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جدول  -2تيتر سرمهای بهدستآمده
پلي متيل متاكریالت

فسفات آلومينيوم

مونتاناید

2/13

1

2/21

4

1/68

11

1/88

2

2/33

7

1/48

12

2/11

3

2/13

8

1/50

13

2/04

6

2/26

1

1/64

16

1/11

5

2/31

10

1/53

15

عوارض جانبي تزریق

بحث

تمامی گوسفندان تحت آزمایش ،بدون در نظر گرفتن اینكه
با كدام یاور مورد ایمنیزایی قرار گرفتهاند ،افزایش درجه حرارت
گذرایی در حدود  0/5تا  1درجه سانتیگراد نشان دادند كه
بهطور متوسط  68ساعت طول كشيد .طول مدت تب در مورد
گوسفندانی كه با  PMMAمورد تزریق قرار گرفته بودند12 ،
ساعت كمتر بود .هيچكدام از نمونههای گروه  PMMAعارضه
قابلتوجهی در محل تزریق نشان ندادند ،ولی در نمونههای گروه

از زمانی كه توليد ضد زهر بهصورت تجاری آغاز شد تا به
امروز آنتی سرمهای توليدشده از همان اصول اوليه پيروی
میكنند .با توجه به پيشرفتهایی كه درزمينهٔ ایمنیشناسی
پدید آمده است ،بسياری از توليدكنندگان ضد زهر در سراسر
دنيا كماكان از یاورهای سنتی در حيوانات اهداكننده استفاده
میكنند ( 18و  .)11البته این موضوع چندین سال است كه
موردبحث واقع میشود .با در نظر گرفتن اهميت جایگزین كردن

شکل  -1الف :زخم و تورم ناشی ا ز تزریق پادگن به همراه مونتاناید؛ ب :آبسه ناشی از تزریق پادگن به همراه مونتاناید؛ ج :قرمزی و سفتی ناشی از تزریق
پادگن به همراه فسفات آلومينيوم

مونتاناید در هر  5مورد تورم و سفتی در محل تزریق مشاهده
شد كه در  2مورد تورم منجر به زخم گردید كه مورد درمان با
اسپری كلرامفنيکل قرار گرفت (شکل  .)1در گروه فسفات
آلومينيوم اگرچه تورم و سفتی در محل تزریق به وجود آمد ،ولی
منجر به زخم در محل تزریق نشد (شکل  ،1ج و جدول .)3
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یک یاور مناسب برای یاورهای سنتی موجود بهطوریكه هم
كارآیی و هم بیضرری آن به نحو مطلوبی تأمين شود ،انجام
چنين تحقيقاتی ضروری به نظر میرسد.
امروزه آنتیسرمها با روش مشابهی توليد میشوند .یاورها
اگرچه در حوزه ایمنیشناسی توسعه فراوانی یافتهاند ،اما
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جدول  -3عوارض محل تزریق پس از تزریق زیر جلدی ( :sتورم :a ،آبسه :r ،قرمزی :w ،زخم)
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فسفات آلومينيوم

مونتاناید

توليدكنندگان ضد زهر در سراسر دنيا از یاورهای سنتی و
حيوانات اهداكننده مثل اسب استفاده میكنند (.)14
بهطورمعمول ،اسب برای توليد سرمهای درمانی مورداستفاده
زیادی دارد .اسبها آرام بوده و مقدار زیادی سرم یا پالسما
توليد میكنند و درعينحال دوزهای باالی زهر را برای توليد
پادتنهای خنثیكننده میتوانند تحمل كنند .اگرچه
واكنشهای بافتی میتوانند مشکلساز باشند ،بااینحال معایبی
هم دارند؛ بعضی از افراد نسبت به پروتئينهای اسبی حساس
هستند و غالباً بروز واكنش نسبت به سرمهای درمانی در آنها
محتمل است .بهعالوه نگهداری اسبها نياز به تخصصهای
قابلمالحظهای دارد و در مناطق گرمسيری قابليت پرورش
خوبی ندارند .همين محدودیت باعث شد ،گوسفند برای این
پژوهش به كار گرفته شود .سرمهای درمانی گوسفندی ارزانتر
توليد میشوند و عالوه بر آن ،نگهداری گوسفند در بيشتر
كشورهایی كه مارگزیدگی در آنها بومی است ،بسيار راحتتر
است (.)3
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جابجایی ،ایمنسازی و خونگيری از گوسفند آسان است و
یاورهایی با پایه روغنی را خوب تحمل میكند .هر گوسفند
ساالنه  6تا  5ليتر ضد سرم توليد میكند و  5تا  8سال میتواند
مورداستفاده قرار گيرد .گلبولهای سفيد در خون گوسفند
حاوی ماده ضد انعقاد ،بسيار آرامتر رسوب میكنند و ازاینرو
پالسمافرزهای سادهتری را میتوان برای آنها طراحی كرد.
خون گوسفند در عرض  30دقيقه لخته میشود و با یک
سانتریفيوژ ساده میتوان آن را جدا كرد.
مزیت اصلی استفاده از گوسفند پاسخ ایمنی خونی عالی آن
است كه احتماالً تا حدی به خاطر امکان استفاده از یاور فروند در
این حيوان است .پاسخ ایمنی سریع است و ضد سرم مناسب
برای توليد ضد سم  16هفته پس از ایمنسازی اوليه به دست
میآید.
این مطالعه تالش كرده است یاور مناسبی را برای جایگزینی
بایاورهای سنتی معرفی كند و همينطور امکان توليد آنتیسرم
در حيوانات دیگری مثل گوسفند را بررسی نماید .انتخاب یک
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واقعيت این است كه عليرغم از بين رفتن خود یاور ،پادگن مدت
زیادی در بدن حضور دارد .در مطالعه با نشانگر رادیواكتيو%10 ،
فسفات آلومينيوم طی  26ساعت در محل تزریق جذب میشود.
درصورتیكه یاورهای نانوذرهای پليمرها مدتزمان بيشتری در
محل تزریق باقی میمانند .جذب شدن یاور و باقی ماندن پادگن
نشان میدهد كه مکانيسم دیگری برای ذخيره شدن پادگن در
محل وجود دارد .نشان داده شده است به وجود آمدن گرانول در
محل تزریق ،مانع از تخليه و جذب پادگن میشود و به همين
دليل پادگن میتواند مدتزمان زیادی ( 6-7هفته) در محل
تزریق بماند (.)11

نتيجه گيري
در انتخاب یک یاور ،باید تعادل ميان ميزان توليد پادتن،
حداقل اثرات التهابی پادگن و درد و ناراحتی كه حيوان متحمل
میشود برقرار گردد .در حال حاضر تمایل به مواردی چون
آسانی مصرف ،مقرونبهصرفه بودن ،بیضرر و كارا بودن یاور كه
در برخی یاورهای روغنی دیده میشود ،افزایش پيدا كرده است.
بسياری از این یاورها در مراحل مختلف كارآزمایی روی انسان و
حيوان هستند .اهميت این یاورها در عوارض جانبی كم و آماده
مصرف بودن آنهاست .از طرف دیگر ،پایين بودن كارایی توليد
ضد زهر عليه زهر كبرا در مقایسه با سایر زهرها با استفاده از
یاورهای مرسوم لزوم استفاده از یاورهای جدیدتر بر پایه
نانوذرهها را برای پيدا كردن یاوری كارا نشان میدهد.
با در نظر گرفتن نتایج بهدستآمده ،یاور  PMMAبا توجه به
ایجاد عارضه كم و عدم نياز به آمادهسازیهای قبل از تزریق
(مانند هموژنيزاسيون) و نيز ایجاد تيتر سرمی قابلقبول میتواند
حداقل برای شروع ایمنسازی در توليد سرمهای درمانی به كار
گرفته شود .شایانذكر است كه هنوز ابهاماتی در خصوص نحوه
تجزیه و دفع این یاور از بدن وجود دارد و همين امر باعث شده
است كه مصرف آن در حيواناتی كه در چرخه غذایی انسان قرار
میگيرند ،مورد تأیيد مراجعی چون  FDAقرار نگيرد.

تشکر و قدرداني
نویسندگان از كليه كسانی كه سهمی در به انجام رساندن این
تحقيق داشتهاند قدردانی مینمایند .كد پایاننامه مربوط به این
مقاله  2-18-18-87004می باشد.

تعارض منافع
نویسندگان هيچگونه تعارض منافعی را اعالم نکردهاند.
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یاور درواقع یک انتخاب اساسی بر پایه توازن بين ميزان پادتن
موردنياز ،اثرات التهابی پادگن و درد و ناراحتی حيوان است .یاور
 PMMAاگرچه در زمره یاورهایی نيست كه اجازه مصرف آن در
حيوانات اهلی داده شده باشد ،ولی با توجه به قدرت ایمنیزایی
باال و ایجاد انتخاب و عوارض جانبی كم در محل تزریق میتواند
در مواردی كه حيوانات در چرخه غذایی انسان قرار نمیگيرند
مورداستفاده قرار گيرد (.)17
در مطالعه واگمر و همکاران استفاده از نانوذرههای 3012 IMS
نشان داد كه این نانوذره پاسخ ایمنی در برابر زهر كبرا را به طرز
قابلتوجهی افزایش میدهد ( .)13نتایج بهدستآمده از این
مطالعه در طی  63هفته ایمنیزایی انجام گرفته بود .نتایج این
تحقيق نيز با نتایج پژوهش واگمر همخوانی داشت ،بهطوریكه
یاور نانوذره  PMMAدرعينحالی كه آسيب كمتری در محل
تزریق ایجاد كرد ،در توليد پاسخ ایمنی در یک دوره ایمنسازی،
نسبت به گروه فسفات آلومينيوم ،افزایش نشان داد.
در مورد غلظتهای مختلف زهر و تأثير آن درروند پاسخ
ایمنی ،تحقيقات نشان داده است كه در غلظتهای صفر تا %2
مونومر متيل متاكریالت كه به همراه ویروس آنفوالنزا
مورداستفاده قرار گرفته است ،افزایش غلظت زهر تا ميزان %0/5
زهر در محلول پليمریزاسيون باعث افزایش پاسخدهی میشود.
با استفاده از غلظتهای باالتر كاهش پاسخ ایمنی را به همراه
داشته است كه این امر میتواند ناشی از افزایش قطر ذرات
( PMMAتا  500نانومتر) و كاهش كارآیی یاور گردد .كپسوله
شدن ویروس آنفوالنزا در مقایسه با جذب سطحی آن روی
 PMMAعيار پادتن بيشتری ایجاد كرده است .این امر میتواند
به خاطر محافظت بيشتر پادگن در برابر تخریب و عرضه
تدریجی آن به سلولهای عرضهكننده پادگن باشد .غلظت
پادگن بهعنوان یکی از عوامل اثرگذار در فرموالسيون عنوانشده
است و نشان میدهد كه افزایش غلظت پادگن باعث افزایش
ميزان عيار پادتن میگردد (.)17
تركيبات آلومينيوم مانند فسفات آلومينيوم یکی از
قدیمیترین و پركاربردترین یاورهای مورداستفاده در
واكسنهای انسانی و دامی است .این تركيب به علت بیضرری،
كمهزینه بودن و قابليت استفاده با پادگنهای مختلف،
سالهاست كه پركاربردترین یاور در صنعت بشمار میرود (.)11
در بررسی نتایج در مورد پاك شدن فسفات آلومينيوم در
محل تزریق ،عدد تعجببرانگيز  26ساعت ذكر شده است؛ اما
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Abstract
Background & Objective: Currently selection and use of nanoparticle adjuvant is very important. Due
to the lack of effective anti-snakebite serums to treat it and high cost of purchasing external antisnakebite serums, preparation of suitable internal nanoparticles to produce hyper-immunization
plasma has become very important. In order to minimize the disadvantages associated with
traditionally used adjuvants in ovines and to produce potent antivenum, a comparison was made
between various adjuvants for their immune-potentiation capacity and safety.
Material & Methods: The present study was conducted in 15 sheep, divided into three groups and
hyper-immunized using crude venom of cobra snake (Naja naja oxiana) along with three adjuvants,
Montanide, aluminum phosphate and poly methyl methacrylate through subcutaneous route at
intervals of a week. Periodic standard safety assessments were done.
Results: The neutralization activity (LD50) of pooled sera samples by 9th week, obtained with aluminum
phosphate, Montanide and poly methyl methacrylate groups were 1.5, 2.2 and 2 LD 50/ml respectively.
The sheep of poly methyl methacrylate group showed minimum local reactions at injection site, while
sheep from other two groups exhibited moderate reactions. However, these were transient and
reabsorbed or healed subsequently.
Conclusion: Poly methyl methacrylate nanoparticle adjuvant could be a possible alternative to the
emulsion adjuvants for primary phase of immunization in antivenomous preparation considering its
acceptable immunopotentiation capacity and safety in donor animals.
Keywords: Nanoparticle adjuvant, Naja naja oxiana, Poly methyl methacrylate, aluminum phosphate,
Montanide
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