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چکيده
این بررسی بهمنظور ارزیابی ویژگیهای ایمنی (ایمونو)شیمیایی و نیز تأثیر مهارکنندگی پودر پادتن (آنتیبادی) اختصاصی و غیراختصاصی
 بهعنوان یکی از مهمترین سروتیپهای استافیلوکوکوس بیماریزای انسانی و دامی در،زردۀ تخممرغ بر رشد باکتری استافیلوکوکوساورئوس
 هفتگی40  که در سنW-36 الین- این آزمایش با بهرهگیری از شانزده قطعه مرغ تخمگذار لگهورن سفید سویۀ های.شرایط برونتنی انجام شد
، پس از بررسی منحنی رشد میکروب و کشت آنها تا پایان مرحلۀ رشد تصاعدی، برای ایمن کردن پرندگان.قرار داشتند صورت گرفت
 با بهرهگیریIgY ، هفته8  پس از گردآوری تخممرغها در یک دورۀ زمانی.واکسن کشتهشده با بهرهگیری از امواج فراصوت تهیه و تزریق شد

 نتایج بیانگر آن است که. شد و در ادامه ویژگیهای ایمنیشیمیایی و ضد باکتریایی آن سنجش شد1از روش پولسون جداسازی و یخ خشکانی
 فعالیت اختصاصی پادتن علیه باکتری مورد آزمون در پالسمای مرغهای تخمگذار و تخممرغ افزایش یافت و این،پس از نخستین ایمنسازی
 درصد باالتر71  و نیز درصد خلوص آن در پودر پادتن اختصاصیIgY  غلظت.)P < 0/01( افزایش در دورۀ آزمایش در سطوح باال حفظ شد
 میلیگرم پودر پادتن اختصاصی سبب کاهش معنیدار200  و100  بهرهگیری از سطوح.) از پودر آنتیبادی غیراختصاصی بودP < 0/05(
 در این میان باالترین اثر مهاری در انتهای مرحلۀ (فاز) لگاریتمی متعلق به. نگهداری (انکوباسیون) شد6  و4 جمعیت باکتریایی در ساعتهای
.)P < 0/01(  در مقایسه با گروه شاهد (کنترل) شود1/2logCFU/mL  میلیگرم پودر پادتن اختصاصی بود که توانست سبب کاهش200 سطح
لذا این یافتهها بیانگر آن است که باکتری استافیلوکوکوس اورئوس بههمراه ادجوانت فروند (نوع کامل در تزریق اول و نوع ناقص در تزریق
IgY  برای به دست آوردن، خاصیت القایی باالیی داشته و بهرهگیری از روش پولسون راهی مؤثر برای تولید درازمدت و با بازدۀ باال،)دوم

.اختصاصی با درصد خلوص و توان ضدباکتریایی (آنتیباکتریال) مطلوب است
. اثر ضد باکتریایی،IgY  استخراج،Y  ایمونوگلوبولین:واژههای کليدی
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ABSTRACT
The aim of present experiment was to investigate the immunochemical characteristics as well as in vitro inhibitory
effects of specific and nonspecific egg yolk antibody powder on Staphylococcus aureus growth, as one of the main
pathogenic serotypes of Staphylococcus in human and animals. A total of 16 White Leghorn hens (Hy-Line W36) of
forty weeks in age were immunized by killed sonicated vaccine after plotting the growth curve and incubating the
bacteria until the end of exponential growth phase. This vaccine was prepared eggs were collected daily for 8 weeks,
IgY was then isolated and lyophilized by Polson method. The immunochemical properties and growth inhibitory
effects of specific and nonspecific sIgY were tested against Staphylococcus aureus. The results showed that the
plasma and egg specific activity of IgY against Staphylococcus aureus markedly increased after the first
immunization and remained on the highest titer throughout the experimental period (P<0.01). Total IgY concentration
and purity of specific IgY powder were 71% higher rather than the non-specific IgY powder (P<0.05). The
administration of specific IgY powder at 100 and 200 mg significantly (P<0.05) reduced the bacterial counts during
the incubation hours of 4 and 6. Compared to control group, using the highest level of specific IgY could significantly
decrease 1.20 log CFU/mL (P<0.01). Therefore, the present findings indicated that Staphylococcus aureus
accompanying with Freund’s adjuvant (complete form in the first immunization and incomplete form in booster
immunization) have a notable potential to produce high antibody levels for a long time period. In addition, Polson
method is an effective way to obtain remarkable purity for IgY with high antibacterial efficiency and long term
production.
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مقدمه
باکتری استافيلوکوکوس اورئوس (
 )aureusيکی از بيماريزا (پاتوژن)های فرصتطلب
مهم در حوزة سالمت انسان و دام به شمار میآيد .اين
باکتری علت شايع عفونتهای بيمارستانی و نيز دامنۀ
گسترهای از ديگر عفونتها همچون مشکالت شايع
پوستی (مانند جوش و آبسه) تا بيماریهای
تهديدکنندة پنومونی ،اندوکارديت و مسموميت غذايی
است .افزون بر آن ،اين باکتری يکی از مهمترين
عاملهای بروز ورم پستان در گاوهای شيری بوده که
هزينههای فراوانی را برای درمان پادزيستی
(آنتیبيوتيکی) آن و کاهش کيفيت شير توليدی در
گلهها اعمال میکند ( Leslie & Clem, 1969; Haran
 .)et al., 2012شيوع باالی بيماریهای ناشی از
استافيلوکوکوس اورئوس در جامعههای انسانی و دامی
و استفاده از آنتیبيوتيک برای درمان آن از يکسو و
افزايش گزارشهای علمی مبنی بر پيدايش سويههای
مقاوم به پادزی برای اين باکتری از سوی ديگر ،موجب
افزايش نگرانیها در ارتباط با سالمت عمومی شده
است ( .)Haran et al., 2012از اينرو در سالهای
اخير ،همگام با جنبش جهانی رويارويی با افزايش
مقاومت پادزيستی ،تالش برای دستيابی به
جايگزينهای دارويی مؤثر و درعينحال بیخطر عليه
استافيلوکوکوساورئوس افزايش يافته است.
يکی از اين روشها میتواند بهرهگيری از ايمنيت
غيرفعال خوراکی با استفاده از ايمنوگلوبولينهای زردة
تخممرغ ( )IgYباشد که روشی عملی و بهصرفه برای
درمان غيرفعال بسياری از عفونتها است .در فرآيند
بهکارگيری  ،IgYمیتوان با ايمن کردن مرغهای
تخمگذار با شاخصهای پادزی يک بيماريزای خاص،
پادتن (آنتیبادی) اختصاصی عليه آن بيماريزا را توليد
کرد .اين پادتنها بهصورت طبيعی وارد زردة تخممرغ
شده و با استفاده از روشهای بيوشيميايی و
ايمنیشناختی (ايمونولوژيک) قابل جداسازی هستند
( .)Vega et al., 2012اين پادتنها که در پزشکی و
دامپزشکی قابل استفادهاند با کاستن از ميزان مصرف
ريزجاندران
خطر
میتوانند
آنتیبيوتيکها
(ميکروارگانيسمهای) مقاوم به دارو را کاهش دهند
Staphylococcus

( .)Ebina, 1996بررسیهای اوليۀ صورت گرفته در
رابطه با توان تأثير  IgYبرای مهار يا کاهش تأثير
بيماریشناختی (پاتولوژيک) استافيلوکوکوس اورئوس
نشان داد ،بهکارگيری  IgYخالص عليه انتروتوکسين
 Bاين باکتری توانست ميمونها را در مقابل سندرم
تکانۀ (شوک) کشنده محافظت کند ( LeClaire et al.,
 .)2002با اين وجود بررسیها درزمينۀ امکان توليد
کاربردی پودر  IgYاختصاصی (به جهت آسانی شيوة
مصرف) عليه استافيلوکوکوس اورئوس و نيز بررسی
و
ايمنیشناختی
بيوشيميايی،
ويژگیهای
ضدياکتريايی (آنتی باکتريال) آن بر رشد اين باکتری،
بهعنوان يکی از مهمترين سروتيپهای
استافيلوکوکوس بيماریزای انسانی و دامی بسيار
محدود بوده و لذا اين بررسی برای نيل به هدفهای
باال طراحی و اجرا شد.
مواد و روشها
توليد واکسن

تهيۀ پادگن (آنتیژن) مورد نياز برای ايمنسازی
(ايمونيزاسيون) مرغهای تخمگذار با بهرهگيری از
روش  )2004( Kariyawasam et al.انجام پذيرفت .به
اين منظور ،باکتری استافيلوکوک اورئوس ( PTCC
 )1337از مجموعۀ ميکروبی سازمان پژوهشهای علمی
و صنعتی ايران تهيه و در دمای  37درجۀ سلسيوس و
با سرعت  180دور در دقيقه ( IKA-KS4000i
 )control, Germanyبه مدت  6ساعت (انتهای فاز
لگاريتمی) کشت شد .پس از آن ياختهها توسط
سانتريفيوژ ( Sigma 6K15, Laboratory Centrifuges,
 )Germanyبا سرعت  5000×gبرای  15دقيقه و در
دمای  4درجۀ سلسيوس رسوب داده شدند .رسوب
بهدستآمده  3بار با بافر نمکی فسفات ()pH= 7/2 ،PBS
شستشو شد و سپس برای دستيابی به غلظت CFU/mL
 ،2×109با  PBSمخلوط و درنهايت جمعيت ميکروبی با
بهرهگيری از کشت به روش مايلز -ميزرا ( & (Miles
 )Misra, 1938تأييد شد .برای تهيۀ واکسن کشتهشده،
 40ميلیليتر از دروايۀ (سوسپانسيون) باکتريايی ،در
شرايط حمام يخ ،تحت تأثير دستگاه سونيکاتور
( Ultraschallprozessor., Dr. Hielscher, UP200H,

علوم دامی ايران ،دورة  ،49شمارة  ،1بهار 1397

 )Stuttgart, Germanyبا بيشينه جريان برای 15
دقيقه قرار گرفت .برای سترون (استريل) کردن دروايۀ
باکتريايی کشتهشده ،از پااليشگر (فيلتر)های 0/45
ميکرومتری استفاده شد ( Acrodisc Gelman Sciences,
 )Mississauga, Ontario, Canadaکه برای تأييد نبود
باکتری زنده ،نمونهای از دروايۀ سترونشده روی پليت
حاوی محيط کشت  )TSA( Tryptic Soy Agarکشت
شد .درنهايت واکسن بهدستآمده ،تا زمان تزريق در
دمای  -20درجۀ سلسيوس نگهداری شد.
ایمنسازي مرغهاي تخمگذار

نخستين مرحله در توليد  ،IgYايمن کردن مرغهای
تخمگذار با پادگن است که با روش ران و همکاران
صورت گرفت ( .)Ruan et al., 2005در اين آزمايش
برای تهيۀ پادتن مورد نياز ،شمار  16قطعه مرغ
تخمگذار لگهورن سفيد سويۀ هایالين  W-36که در
سن  40هفتگی قرار داشتند ايمنسازی شدند .به اين
ترتيب که در آغاز در نخستين ايمنسازی ،به ازای هر
مرغ 0/5 ،ميلیليتر دروايۀ حاوی 109 CFU/mL
باکتری استافيلوکوکوس اورئوس به همراه 0/5
ميلیليتر ادجوانت کامل فروند ( Biogen, CF112,
 )Mashhad, Iranمخلوط و در دو عضلۀ سينهای به
روش عضالنی تزريق شد .تزريقهای يادآور  2و 4
هفته پس از نخستين ايمنسازی ،به ترتيب با ادجوانت
ناقص فروند ( )Biogen, CF112, Mashhad, Iranو
بدون ادجوانت انجام پذيرفت (.)Ruan et al., 2005
همچنين شمار  16قطعه مرغ تخمگذار نيز بهعنوان
گروه شاهد (کنترل) برای توليد پادتن غيراختصاصی
در نظر گرفته شد که با روش باال بهجای پادگن ،سرم
فيزيولوژيک همراه با ادجوانتها تزريق شد .در پايان
هر هفته ،با استفاده از سرنگهای  5ميلیليتری
آغشته به هپارين ،خونگيری از وريد بال پرندگان
انجام شد و پس از جداسازی پالسما ،تا زمان انجام
آزمايشهای بعدی در دمای  -20درجۀ سلسيوس
نگهداری شد .همچنين تخممرغهای توليدی بهصورت
روزانه گردآوری و در دمای  4درجۀ سلسيوس
نگهداری شدند .سپس در پايان هر هفته زردهها جدا و
تا زمان انجام آزمايشهای مربوط به بررسی غلظتيا
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عيار (تيتر) پادتن اختصاصی در دمای  -20درجۀ
سلسيوس نگهداری شدند.
استخراج IgY

برای جداسازی و تخليص پادتن زردة تخممرغ،
مهمترين چالش ،جداسازی حالت (فاز) چربی زردة
تخممرغ از حالت آبی آن است .يکی از روشهای
تخليص پادتن زردة تخممرغ ،استفاده از حاللهای آلی
است که از آن جمله میتوان به کلروفرم اشاره کرد.
کلروفرم کمک بسيار شايانی در جداسازی حالت چربی
از حالت آبی زردة تخممرغ میکند .استفاده از اين
حالل در کنار يک حالل پايۀ آب مانند آب مقطر
اسيدی يا بافر نمکی فسفات میتواند به بهترين نحو
ممکن و با سانتريفيوژهای دور پايين ،پروتئينهای
محلول در آب زردة تخممرغ را جداسازی کند؛
بهطوریکه بر پايۀ بررسیهای صورت گرفته ،بازدة
(راندمان) استخراج  IgYبا بهرهگيری از روش
کلروفرم-پلی اتيلن گاليکول نسبت به فرآيندی که
تنها از پلیاتيلنگاليکول  6000استفاده کردهاند در
حدود  2/57برابر است ( .)Polson, 1990به اين
منظوره در آغاز زردة تخممرغها از سفيده جدا و پس
از پاره کردن غشای زرده ،زردهها در يک ظرف
شيشهای تخليه شدند .آنگاه کلروفرم تجاری به ميزان
همحجم زردهها و بافر نمکی فسفات به ميزان دو برابر
حجم زردهها ،مخلوط شد تا يک دروايۀ يکنواخت از
اين ترکيبها به دست آيد .سپس مخلوط بهدستآمده
برای مدت  24ساعت درون شيشههای در بستۀ درون
يخچال در دمای  4درجۀ سلسيوس نگهداری شد .پس
از گذشت زمان انکوبهگذاری ،اين مخلوط به
سانتريفيوژ منتقل شد و در دمای  4درجۀ سلسيوس و
با سرعت  3هزار دور در دقيقه به مدت  30دقيقه
سانتريفيوژ شد .سپس محلول رويی که حاوی
پروتئينهای محلول در آب بود درون ظروفی نگهداری
شد .حجم محلول رويی توسط استوانۀ مدرج
اندازهگيری شد و  12درصد حجم آن (حجمی به
وزنی) پلیاتيلنگاليکول  6000به آن اضافه و حل شد
و محلول بهدستآمده دوباره برای مدت  30دقيقه در
دمای  4درجۀ سلسيوس و با  3000دور در دقيقه

66

علیاکبری و همکاران :توليد و بهکارگيری مؤثر آنتیبادی اختصاصی زردة تخممرغ (... )IgY

سانتريفيوژ شد .رسوب سفيدرنگ که حاوی
پروتئينهای محلول در آب زرده بود گردآوری و
سپس به فريزر  -20درجۀ سلسيوس منتقل شد.
تهيۀ پودر پادتن

پودر پادتن زردة تخممرغ بهعنوان محصولی خشک و
پايدار میتواند انتخابی بسيار باارزش برای استفادة
کاربردی ايمونوگلوبين  Yباشد .به نظر میرسد که
روش خشککردن انجمادی نسبت به ديگر روشهای
تهيۀ پودر  IgYکارآمدتر است؛ زيرا اين روش در
مقايسه با خشککردن پاششی ،ميزان بيشتر محصول
و درصد کمتر رطوبت را فراهم میآورد ( Yokoyama
 .)et al., 1992برای اين منظور ،رسوبهای حاوی IgY
که پيش از اين فريز شده بودند به دستگاه فريز دراير
منتقل شدند و پس از گذشت  24ساعت خشک شدند
تا بهعنوان پودر پادتن اختصاصی (حاصل از تخممرغ
پرندگان ايمنسازیشده) و غيراختصاصی (حاصل از
تخممرغ پرندگان غير ايمنسازیشده) استفاده شوند
(.)Lee et al., 2002
تعيين غلظت پروتئين کل

غلظت پروتئين کل زردة تخممرغ ،پالسمای خون و
پودر پادتن با بهرهگيری از روش بردفورد و با
بهرهگيری از آلبومين سرم گاوی بهعنوان پروتئين
استاندارد انجام پذيرفت (.)Bradford, 1976
تعيين ميزان پادتن کل به روش االیزاي غيرمستقيم

بررسی غلظت پادتن  Yدر نمونهها با بهرهگيری از
روش  (2002) Sunwoo et al.انجام پذيرفت .به اين
منظور در آغاز نمونههای پالسما و پودر  IgYبه ميزان
 1000برابر رقيق شدند .برای مقايسه و برآورد ميزان
 IgYدر نمونههای مجهول ،از  IgYنرمال پلیکلونال
( )R&D systems polyclonal chicken IgYبهعنوان
استاندارد استفاده شد .رقتهای مختلف IgY
استاندارد در مقادير ،2/5 ،1/25 ،0/625 ،0/312 ،0
 10 ،5و  25ميلیگرم بر ميلیليتر با کمک بافر
کربنات -بیکربنات تهيه شدند .برای اندازهگيری
غلظت پادتن کل در نمونهها ،در آغاز پوششدهی کف

چاهکهای پليت با نمونههای رقيقشده انجام شد .به
اين منظور ميزان  100ميکروليتر نمونه درون
چاهکها ريخته و سپس برای يک شبانهروز پليت در
دمای  4درجۀ سلسيوس نگهداری شد .پس از آن
شستشوی چاهکها با استفاده از  200ميکروليتر بافر
شستشو برای سه مرحله انجام گرفت .مرحلۀ انسداد
(بالکينگ) چاهکها با بهرهگيری از بافر مسدودکننده
شامل شير خشک بدون چربی ( Merck-skimmed
 5 )milkدرصد (تهيهشده با بافر  )PBSانجام گرفت
که به اين منظور ،پس از افزودن  200ميکروليتر از
اين بافر به چاهکها و سپری کردن  2ساعت زمان در
شرايط آزمايشگاهی ،شستشوی دوبارة آنها در سه
مرحله صورت پذيرفت .پس از رقيقسازی پادتن اوليه
(پادتن خرگوشی ضد زنجيرههای بلند و کوتاه  )IgYبا
بافر بلوکهکننده (شير خشک  5درصد در  )PBSبه
نسبت  1به  ،1000ميزان  100ميکروليتر از پادتن
اوليۀ رقيقشده به هر چاهک اضافه شد .پس از گذشت
 2ساعت و شستشوی دوبارة چاهکها ،ميزان 100
ميکروليتر از پادتن رقيقشدة ثانويه ( IgGبزی ضد
 IgGخرگوشی) اضافه شد .با سپری شدن  2ساعت و
شستشوی دوبارة چاهکها ،ميزان  100ميکروليتر
بسترة (سوبسترای) تترامتيل بنزيدين به هر چاهک
اضافه شد و پس از  15دقيقه ميزان  50ميکروليتر از
محلول متوقفکنندة اسيدسولفوريک  1موالر به هر
چاهک اضافه شد و درنهايت پليتها با استفاده از
دستگاه االيزا خوان در طولموج  450نانومتر خوانده
شدند.
تعيين فعاليت اختصاصی پادتن

برآورد ميزان فعاليت اختصاصی پادتنها با استفاده از
روش سان وو و همکاران انجام پذيرفت ( Sunwoo et
 .)al., 2002برای اين منظور ،در آغاز ميزان 200
ميکروليتر استافيلوکوکوس اورئوس سونيکه شده ،که با
بافر کربنات-بیکربنات رقيقشده و حاوی CFU/mL
 2× 109باکتری بود ،کف چاهکها پوشانده شد و پس
از آن به مدت  8ساعت در دمای  4درجۀ سلسيوس
قرار گرفت .در ادامه همۀ مراحل صورت گرفته در
راستای اندازهگيری غلظت پادتن کل که در بخش باال
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بيان شد تکرار شد تا درنهايت ميزان پادتن اختصاصی
عليه باکتری مورد آزمون سنجيده شود .همچنين
درصد خلوص پادتن بر پايۀ نسبت غلظت پادتن
اختصاصی و يا غيراختصاصی به پروتئين کل برآورد
شد (.)Sunwoo et al., 2002
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 = Yijميزان هر مشاهده = µ ،ميانگين مشاهدهها= Ai ،
اثر تيمار ،و  = eijاثر باقیمانده است.
نتایج و بحث
فعاليت اختصاصی  IgYعليه استافيلوکوکوس
اورئوس

بررسی تأثير مهارکنندگی پودر  IgYاختصاصی و

غيراختصاصی بر رشد استافيلوکوکوس اورئوس

در آغاز مقادير  200 ،0و  400ميلیگرم پودر
اختصاصی و نيز  IgYغيراختصاصی ،بهعنوان گروه
شاهد ،با  1ميلیليتر  TSBمخلوط شدند و پس از آن
در دمای  4درجۀ سلسيوس به مدت  20دقيقه و با
سرعت  5000دور در دقيقه سانتريفيوژ ( Sigma
 )6K15, Laboratory Centrifuges, Germanyشدند.
سپس اين محلولها از پااليشگرهای  0/45ميکرومتری
عبور داده شدند تا سترون شوند 2 .ميلیليتر از
محلولهای بهدستآمده با  2ميلیليتر محيط کشت
 TSBحاوی  2×109CFU/mLباکتری مخلوط و در
دمای  37درجۀ سلسيوس همراه با گردش  180دور
در دقيقه ،قرار داده شدند تا تأثير مهارکنندگی سطوح
 100 ،0و  200ميلیگرم پودر  IgYاختصاصی و
غيراختصاصی برآورد شود ( .)Lee et al., 2002برای
بررسی ميزان رشد باکتریها ،در ساعتهای  4 ،2 ،0و
 6نگهداری (انکوباسيون) (انتهای مرحلۀ لگاريتمی)،
ميزان  100ميکروليتر از محيطهای کشت مايع
برداشته و با بهرهگيری از روش مايلز -ميزرا با سه بار
تکرار ،کشت روی محيط ( TSAبرای يک شب و
دمای 37درجۀ سلسيوس) انجام گرفت & (Miles
) .Misra, 1938درنهايت شمار واحدهای تشکيلدهندة
پرگنه (کلنی) در هر ميلیليتر از نمونهها در زمانهای
مورد بررسی محاسبه شد.
IgY

تجزیهوتحليل آماري

پس از ثبت دادهها ،تجزيهوتحليل نهايی با استفاده از
رويۀ  GLMنرمافزار  (2001) SASانجام شد .ميانگين
دادهها با استفاده از روش حداقل مربعات مقايسه
شدند .مدل آماری که برای تجزيهوتحليل دادهها
استفاده شد شامل  Yij = µ+Ai+eijاست ،که در آن

همانگونه که در شکل  1ارائه شده است ،پس از
نخستين ايمنسازی ،فعاليت اختصاصی پادتن عليه
استافيلوکوکوس اورئوس در پالسمای مرغهای
تخمگذار افزايش يافت .پس از دومين تزريق در روز
 ،14اين روند افزايشی به شکل شايانمالحظهای ادامه
يافت و تا پايان دوره در سطوح باالی خود نسبت به دو
هفتۀ آغازين باقی ماند ( .)P < 0/01تغيير همسانی نيز
در فعاليت اختصاصی  IgYعليه اين باکتری در
تخممرغها مشاهده شد ،با اين تفاوت که فعاليت
اختصاصی پادتن در تخممرغ ،از روز  21به بعد افزايش
شايانتوجهی نشان داد و همچون پالسما ،برای همۀ
دورة نمونهبرداری ( 8هفته) ،در سطوح باال حفظ شد
( .)P<0/01تأخير در پاسخ بروز کرده در زردة تخممرغ
نسبت به پالسما (يک هفته) میتواند مربوط به
مدتزمان الزم برای تشکيل زرده و نحوة انتقال و
تجمع پادتن در زرده باشد (.)Kitaguchi et al., 2008
فعاليت اختصاصی پادتنها ،بهطور عمده تحت
تأثير توان ايمنیزايی پادگن است .اين خاصيت نيز
بهنوبۀ خود ،تحت تأثير عاملهای مختلفی همچون
ويژگیهای منحصربهفرد پادگن ،ميزان پادگن ،مسير
آلودگی ،نوع ادجوانت و نژاد پرنده میتواند دچار تغيير
شود .نتايج آزمايشهای سانوو و همکاران نشاندهندة
آن است که استفاده از ادجوانت فروند میتواند بهترين
پاسخ را در تداوم غلظت پادتن ،برای يک دورة
درازمدت نسبت به ادجوانتهای کوئيل  ،Aعصارة بره
موم و عصارة دانۀ  Cochinchia momordicaبروز دهد
( .)Sunwoo et al., 2002همچنين ،امروزه بهخوبی
ثابت شده است که بهرهگيری از تزريق عضالنی
بهعنوان يک روش ايمنسازی ،در مرغهای تخمگذار
سويۀ لگهورن بهعنوان يکسويه با توليد باال ،میتواند
بهترين نتايج را برای بهرهوری باالتر توليد پادتن سبب
شود (.)Sun et al., 2008

علیاکبری و همکاران :توليد و بهکارگيری مؤثر آنتیبادی اختصاصی زردة تخممرغ (... )IgY
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افزايش يافت و با القای ايمنسازی يادآور در هفتۀ
چهارم ،مقادير  IgYکل در هفتههای پنجم تا هفتم به
اوج سطح خونی خود رسيد و پس از آن در سطح
بااليی حفظ شد .درصد خلوص پادتن (نسبت غلظت
 IgYبه پروتئين کل) پالسما نيز روند همسانی داشت
بهطوریکه پس از آخرين ايمنسازی ،در هفتۀ ششم
به باالترين سطح خود رسيد (.)P<0/01
پس از اعمال ايمنسازی ،غلظت پروتئين کل در
زردة تخممرغ نيز روند افزايشی داشت و در هفتههای
ششم و هفتم آزمايش به باالترين سطح خود رسيد
( .)P=0/07غلظت  IgYکل در زرده نيز از هفتۀ پنجم
آزمايش روندی افزايشی گرفت ( .)P<0/05اين روند تا
آخرين هفتۀ رکورد برداری به شکل معنیداری نسبت
به هفتههای آغازين در سطح باالتری قرار داشت.
درصد خلوص پادتن نيز روند افزايشی نشان داد و از
هفتههای پنجم به بعد در سطوح باالی خود باقی ماند
( .)P<0/01هرچند نتايج برخی از گزارشهای پيشين
بيانگر آن است که غلظت  IgYکل در زردة تخممرغ
پس از اعمال ايمنسازی تغيير معنیداری را نشان
نمیدهد ( ،)Lee et al., 2002اما يافتههای
بهدستآمده در اين آزمايش نشاندهندة آن است که
پس از دومين تزريق ،افزايش معنیداری در غلظت
پادتن زردة تخممرغ بهخوبی قابل مشاهده است.

هرچند برخی محققان در نتايج بررسیهای خود
پيشنهاد کردهاند ،به دليل نبود تغيير قابلمالحظه در
فعاليت اختصاصی پادتن پس از دومين تزريق يادآور
(روز  ،)28انجام اين تزريق امری غيرضروری است
( ،)Sunwoo et al., 2002اما نتايج اين بررسی نشان
داد ،انجام اين تزريق برای حفظ چگالی نوری در
سطوح باال برای يک دورة زمانی درازمدت میتواند
بهخوبی مؤثر باشد ( .)Lee et al., 2002لذا با عنايت به
اين يافتهها میتوان چنين بيان کرد که
استافيلوکوکوس اورئوس به همراه ادجوانت فروند،
دارای خاصيت القايی بااليی ،برای توليد سطوح باالی
پادتن در مرغهای تخمگذار لگهورن سفيد ،برای يک
مدت طوالنی بوده است.
ویژگیهاي بيوشيميایی پالسماي خون و زردۀ
تخممرغ پرندگان ایمنشده


غلظت پالسمايی پروتئين کل در دورة آزمايش تغيير
معنیداری را نشان نداد (جدول  .)1با اين حال ،از
هفتۀ سوم آزمايش سير افزايشی به خود گرفت و
بهصورت حاشيهای ( )P=0/096تا پايان هفتههای
آزمايش در سطح بااليی حفظ شد .تغييرپذيری غلظت
 IgYکل در پالسما نيز پس از دومين ايمنسازی و در
هفتۀ چهارم آزمايش بهطور معنیداری ()P<0/01
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سرم

0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
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1

days of experiment

شکل  .1فعاليتهای اختصاصی پادتن پالسما و زردة تخممرغ در مرغهای ايمن شده با استافيلوکوکوس.اورئوس در طول دورة
آزمايش .نشانگرها مشخصکنندة زمان تزريقها هستند.
Figure 1. Specific activities of plasma and egg yolk antibodies in Staphylococcus aureus immunized hens during
experimental period. Arrows indicate the time of injections.
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جدول  .1تغييرپذيری غلظت پروتئين کل و  IgYو نيز درصد خلوص  IgYدر پالسما و زردة تخممرغ در دورة ايمنسازی
مرغهای تخمگذار
Table 1. The alterations of total protein and IgY concentrations as well as IgY purity in plasma and egg yolk during
the immunization period of laying hens
Weeks of experiment
4
5

P-Value

SEM

8

7

6

0.096
0.005
0.047

2023
0.632
1.48

45.54
4.13 ab
9.06 c

44.95
4.36 a
9.69bc

43.60
4.92 a
11.28 a

43.19
4.68 a
10.83 b

0.071
0.042
0.001

17.75
1.98
1.39

97.96
17.23 a
17.58 a

98.65
17.02 a
17.25 a

100.19
16.87b
16.83 b

97.38
16.89 b
17.34 a

3

2

1

42.74
4.09ab
9.56 bc

40.09
3.84 b
9.57 bc

39.28
3.77 b
9.59 bc

37.89
3.51b
9.26 c

96.18
15.82 ab
16.44 b

96.78
14.45 bc
14.93 bc

95.60
12.91 c
13.50 c

92.58
12.06c
13.02 c

)Serum (mg/mL
Total protein
IgY Total
)Purity (%
)Egg Yolk (mg/mL
Total protein
IgY Total
)Purity (%

استافيلوکوکوس اورئوس سونيکهشده در روزهای  14 ،1و  28به روش عضالنی به پرندگان تزريق شد.
 :a-cميانگينهای با حرفهای غيرهمسان در هر رديف از نظر آماری تفاوت معنیداری دارند (.)P < 0/05
Chickens were injected IM with sonicated Staphylococcus aureus on days 1, 14 and 28.
a-c: Means with different superscript letters are significantly different (P<0.05).

ویژگیهاي ایمنیشيميایی پودر IgY

هرچند ميزان پروتئين پودر پادتن اختصاصی و
غيراختصاصی عليه استافيلوکوکوس اورئوس تفاوت
معنیداری را نشان نداد ،اما با اين وجود غلظت IgY
کل در شکل اختصاصی حدود  25درصد باالتر
( )P<0/05از نوع غيراختصاصی آن بود (جدول  .)2به
نظر میرسد که روش خشککردن انجمادی نسبت به
ديگر روشهای تهيۀ پودر  IgYکارآمدتر باشد ،زيرا
اين روش در مقايسه با روش خشککردن پاششی
ميزان بيشتر محصول و محتوای کمتر رطوبت را فراهم
میآورد ()Yokoyama et al., 1992؛ با اين وجود
تفاوت قابلمالحظهای در ميزان فعاليت اختصاصی
پادتن فراهم شده با اين روشها مشاهده نشده و آنچه
مسلم است اعمال پیدرپی هرکدام از اين فرآيندها
میتواند بر توان عمل  IgYتأثير زيانباری را در پی
داشته باشد (.)Chalghoumi et al., 2009
استخراج حالت پروتئينهای محلول در آب زردة
تخممرغ که حاوی پادتنهای زرده هستند با استفاده از
روش پولسون میتواند ميزان بااليی از پروتئين را با
درصد خلوص باالی حدود  71درصد از زرده استحصال
کند .اين شيوة استخراج ،در حضور حجمهای باالی زردة
تخممرغ و يا بدون دسترسی به سانتريفيوژهای دور باال،
توانايی بسيار خوبی را برای دستيابی به باالترين بازده و
درصد خلوص پادتن فراهم میآورد .چراکه در ديگر
روشهای استخراج همچون شيوة ارائهشده توسط آکيتا و
ناکايی ( ،)Akita & Nakai, 1992نهتنها پادتن بهجای

جداسازی از حالت رسوبی بايد از حالت مايع جدا شود،
بلکه نيازمند به استفاده از سانتريفيوژهای با دور باال برای
حجمهای بسيار زياد است که سبب اعمال هزينههای
فراوان و صرف زمان بسياری برای استخراج میشود .از
سوی ديگر روشهای ارائه شده توسط آنها در بهترين
حالت تنها توانسته است تا حدود  30درصد خالصسازی
در پودر را اعمال کند.
جدول  .2ويژگیهای ايمنیشيميايی پودر  IgYاختصاصی و
غيراختصاصی توليدشده به شيوة ليوفيليزه
Table 2. Immunochemical characteristics of specific
and nonspecific IgY powder produced by
lyophilization
IgY powder
)Purity (%) IgY (mg/g) Protein (mg/g
Specific IgY
70.9 a ± 0.07 398.3 a ±5.61
561± 7.02
Nonspecific IgY 47.3 b ± 0.06 256.7b ± 4.38 542 ± 6.30

 :a-bميانگينهای با حرفهای غيرهمسان در هر ستون از نظر آماری
تفاوت معنیداری دارند (.)P<0/05
a-b: Means with different superscript letters are significantly different
(P<0.05).

تأثير مهارکنندگی پودر پادتن اختصاصی و

غيراختصاصی بر استافيلوکوکوس اورئوس

منحنی رشد بهدستآمده از رفتار استافيلوکوکوس
اورئوس شامل سه مرحله ،مرحلۀ تأخيری (ساعت  0تا
 2انکوباسيون) ،مرحلۀ رشد تصاعدی يا مرحلۀ
لگاريتمی (ساعت  2تا  6انکوباسيون) و مرحلۀ بيشينه
ايستايی رشد بود .لذا با توجه به منحنی رشد ،بررسی
اثر مهارکنندگی پودر پادتن اختصاصی و غيراختصاصی
در يک بازة زمانی  6ساعته يعنی تا انتهای مرحلۀ
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لگاريتمی انجام شد (شکل  .)2استفاده از سطوح پايين
پودر پادتن اختصاصی ( 100ميلیگرم در ميلیليتر)
تأثير قابلمالحظهای بر مهار رشد ميکروب در مقايسه
با گروه شاهد ( 100ميلیگرم در ميلیليتر پادتن
غيراختصاصی) نداشت .با اين وجود ،انکوباسيون
باکتری در مجاورت  100ميلیگرم در ميلیليتر پادتن
اختصاصی سبب کاهش غير معنیدار رشد ميکروبی در
ساعت  6انکوباسيون شد ( ،0/20 log CFU/mLشکل.)2
اما افزودن  200ميلیگرم پادتن اختصاصی به ازای هر
ميلیليتر محيط کشت حاوی  2×109 CFU/mLسبب
شد که در خالل ساعتهای  2تا  4انکوباسيون،
جمعيت ميکروبی تنها در حدود 0/2 log CFU/mL
افزايش يابد ،حالآنکه اين افزايش در گروه شاهد (200
ميلیگرم در هر ميلیليتر پادتن غيراختصاصی) در
حدود 0/4 log CFU/mLبود .اين نتيجه بيانگر آن است
که کاربرد سطح دوم پادتن اختصاصی در مقايسه با گروه
شاهد آن سبب کاهش  1لگاريتمی رشد ميکروب در
ساعت  4انکوباسيون شد ( .)P<0/05همچنين ،بهره-
گيری از اين سطح سبب کاهش بسيار معنیدار جمعيت
باکتريايی تا حدود  1/20 log CFU/mLدر مقايسه با
گروه شاهد ،در ساعت  6انکوباسيون شد ( .)P<0/05اين
يافتهها با نتايج بررسیهای (2002) Sunwoo et al.

يکسان است .بنابر گزارش آنان ،اگرچه کاربرد 180
ميلیگرم پادتن اختصاصی به ازای هر ميلیليتر محيط
کشت ،موجب کاهش معنیدار جمعيت باکتری شد ،اما
اين تأثير در گروههای شاهد ديده نشد .بر پايۀ يافتههای
بهدستآمده از مشاهدههای ميکروسکوپ الکترونی،
اتصال پادتن اختصاصی به ترکيبهای سطحی باکتريايی
و تغيير ساختمانی سطوح ميکروبی ،مهمترين
ساختوساز تأثير مهارکنندگی پادتن اختصاصی بر رشد
باکتری است (.)Lee et al., 2002; Sunwoo et al., 2002
از سوی ديگر نتايج بهدستآمده ،نشان داد که
بهرهگيری از پودر پادتن اختصاصی ،وابسته به ميزان
دُز مصرفی بوده و با افزايش ميزان مصرف ،مهار رشد
ميکروبی بهطور مؤثرتری رخ میداد .توان باالتر پادتن
اختصاصی در مهار رشد ميکروبی بهطور عمده در
نتيجۀ همکوشی دو پديده بروز کرده است .رويداد اول،
افزايش فعاليت اختصاصی پادتن ،در زردة تخممرغهای
ايمنسازیشده است و پديدة دوم ،افزايش غلظت
پادتن و در پی آن درصد خلوص  IgYدر پودرهای
 IgYاختصاصی نسبت به گروههای شاهد است .لذا اين
افزايش همزمان غلظت و فعاليت اختصاصی پادتن
موجب شد تا توان مهاری پادتن اختصاصی بهطور
ويژهای تحت تأثير قرار گيرد.

شکل  .2منحنیهای مهار رشد استافيلوکوکوس اورئوس ( )2×109 CFU/mLدر حضور غلظتهای مختلف ( 100 ،0و 200
ميلیگرم بر ميلیليتر) پودر پادتن اختصاصی و غيراختصاصی
نشاندهندة شمارش ميکروبی پايينتر به شکل معنیدار ( )P<0/05است.
Figure 2. Growth inhibition curves of Staphylococcus aureus (2 × 109 CFU / mL) in the presence of different
concentrations (0, 100 and 200 mg / mL) of specific and nonspecific IgY powder.
Indicates significantly lower counts (P<0.05).
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دست آوردن پادتن اختصاصی با درصد خلوص مطلوب
 وابسته به، تأثير ضدباکتريايی پودر پادتن اختصاصی.است
ميزان دُز مصرفی بوده و اين توانمندی در نتيجۀ
همکوشی دو پديده افزايش فعاليت اختصاصی و درصد
 است که میتواند اين محصول را به نامزدیIgY خلوص
ارزشمندی برای مهار و يا درمان مشکالت بهدستآمده از
.استافيلوکوکوس اورئوس تبديل کند

نتيجهگيري کلی

 باکتری،نتايج اين يافتهها بيانگر آن است
،استافيلوکوکوس اورئوس به همراه ادجوانت فروند
 برای توليد سطوح باالی پادتن در،خاصيت القايی بااليی
 برای يک دورة زمانی،مرغهای تخمگذار لگهورن سفيد
 همچنين بهرهگيری از روش پولسون راهی.طوالنی دارد
 برای به،مؤثر در جهت توليد درازمدت و با بازدة باال
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