Research on Medicine

Original Article

Downloaded from pejouhesh.sbmu.ac.ir at 13:38 +0330 on Saturday September 25th 2021

The Quarterly journal of School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences

2021 ;Vol.44; No 4

Investigation of preformed design
Acinetobacter Baumannii outer membrane protein A peptide
vaccine candidate in reaction with serum antibodies from ICU
staffs members
Shadi Paydarfar1, Ali Hashemi2, Mohammad Amin Abbasi3, Mojgan bandehpour4, Ali Bakhtiari5,
Fatemeh Tajik3, Nariman Mosaffa*6
1. Department of Immunology School of medicine Shahid Beheshti University of Medical Sciences
2. Department of Microbiology School of medicine Shahid Beheshti University of Medical Sciences
3. Firoozabadi Hospital,Clinical Research Development Unite(FHCRDU) Iran University Medical Science(IUMS),
4. Department of Biotechnology, School of medicine Shahid Beheshti University of Medical Sciences
5. Department of Emergency Medicine, School of Medicine,Dezful University of Medical Sciences,Clinical Medical Science(IUMS)
6. Correspod Author;Department of Immunology School of medicine Shahid Beheshti University of Medical Sciences

(Received:2019/10/11

Accept:2019/12/18)

Abstract
Background: The staff members in ICU are the major carriers with different devices such as catheters.
The aim of the present study was to investigate the antibody reaction against immunogenic peptides of
ompA designed as a candidate vaccine Against acinetobacter baumannii.
Materials and method: A total of 62 serum samples were obtained from exposed ICU staffs in Tehran
Firoozabadi and Dezful Ganjavian hospitals and non-exposed individuals and patients suffering from
SLE. In order to increase specificity and to decrease non-specific anti body, all the serums were preadsorped with E-coli Lysate. In order to determine positive reaction of samples with Acinetobacter
baumannii lysate due to detection of existence of antibodies against Acinetobacter baumannii, ELISA
technique was used.
Results: The results showed that out of 33 samples of exposed serum, 75% was positive. Also, from among
22 samples of non-exposed individuals, 27% was positive. Strongly positive serum with lysates were
reacted with only peptide 5 of ompA Acinetobacter baumannii.
Conclusion: Obtained results showed that not only exposed samples had a lot more Ab titre in comparison
to non-exposed sample, but these groups had also significant higher titer of Abs against peptide 5. In other
words, it can be concluded that the colonization of Acinetobacter baumannii in population is growing
year by year. More research should be carried out to demonstrate the exact role of antibody against
Acinetobacter baumannii and immunologic peptides.
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چكيده:
سابقه و هدف :كاركنان شاغل در بخش آی سی یو از جمله افرادی هستند که بیش از سایرین در معرض مواجهه با باکتری اسینتوباکتر بومانی قرار دارند .نظر به
اینکه هدف از این مطالعه بررسی کارایی پنج پپتید ایمونوژنیک مشتق از پروتئین  ) ompA ( Outer Membrane Protein Aاسینتوباکتر بومانی ـ به عنوان پپتیدهای
کاندید واکسن ـ بود در این تحقیق حضور آنتی بادی علیه پپتیدهای مذکور در سرم این افراد بررسی شد.
روش بررسی :در این مطالعه تجربی 62 ،نمونه خون شامل پرستاران بخش  ICUبیمارستان گنجویان دزفول و بیمارستان فیروز آبادی تهران و همچنین افراد سالم
غیر مرتبط با عفونتهای بیمارستانی بررسی شد .سرم افراد برای کاهش آنتی بادیهای غیراختصاصی ،در مواجه با لیزات باکتری اشریشیا قرار گرفت .برای تعیین
نمونههای مثبت از نظر وجود آنتی بادی علیه اسینتوباکتر بومانی تست االیزا با لیزات اسینتوباکتر بومانی برای تمام نمونهها انجام شد .نمونههای مثبت جدا شده و
حضور آنتی بادی علیه پپتیدهای ایمونوژنیک طراحی شده ،توسط االیزا ارزیابی شد.
یافتهها :پس از تعیین نقطه برش ( )cut offبرای تفکیک موارد مثبت و منفی مشخص شد که از  33نمونه پرستاران بخش 75 ،ICUدرصد دارای آنتی بادی علیه
اسینتوباکتر بومانی (مثبت) و از  22نمونه نرمال غیر شاغل در مراکز بهداشتی و درمانی ۲۷درصد مثبت بودند .نتایج االیزا با استفاده از پپتیدهای ایمونوژنیک طراحی
شده نشان داد که پپتید شماره  ۵بیشترین توانایی را برای واکنش با آنتی بادی موجود در سرم داراست.
نتیجهگیری :پرسنل شاغل در بخش های آی سی یو به دلیل در معرض قرارگرفتن مکرر و فراوان با اسینتو باکتر بومانی ،واجد سطوح باالیی از آنتی بادی سرمی
هستند ،همچنین افراد غیر در معرض قرار گرفته نیز واجد سطوحی از آنتی بادی البته پایینتر از جمعیت در معرض هستند .نتایج االیزا با استفاده از پپتیدهای طراحی
شده نشان داد که این پپتیدها کارایی مناسب به عنوان پپتیدهای کاندید واکسن را دارند.
واژگان كلیدی:اسینتوباکتر بومانی ،واکسن ،آنتی بادیهای سرمیICU ،
مقدمه:
ﻋفﻮنتهای ﺑیمارﺳتانی ﺑا مﻨشﺄ ﺑاکتریاﻝ ﺑه ﻋﻨﻮان یکی از خطرناﻙترین تﻬدیدها ﺑرای
ﺳﻼمت جﻬانی مﺤﺴﻮﺏ میشﻮند .ﮔﺰارشها نشان میدهد که اﺳیﻨتﻮﺑاکتر ﺑﻮمانی یکی
ازﻋﻠﻞ اﺻﻠی این ﻋفﻮنتهاﺳت .این پاتﻮژن ﻋامﻞ مﻮاردی همﭽﻮن ﺑاکتریمی ،پﻨﻮمﻮنی
مرتﺒﻂ ﺑا ونتیﻼتﻮر ،ﻋفﻮنت دﺳتﮕاه ادراری ،مﻨﻨﮋیت و ﻋفﻮنت زخﻢ جراحی در ﺑیماران

 ( ICU ( Intensive Care Unitو BCU ( Burn Care

ﺑﺴتری ﺑه ویﮋه در ﺑﺨﺶ
 ( Uniteمی شﻮد).(2
اﺳیﻨتﻮﺑاکتر ﺑﻮمانی مقاوﻡ ﺑه دارو اﺳت و ﻋفﻮنت های ایﺠاد شده تﻮﺳﻂ این پاتﻮژن
مﻮجﺐ طﻮﻻنی شدن دوره ﺑﺴتری در ﺑیمارﺳتان و هﺰیﻨه های ﺳﻨﮕین درمان شده و
مرگ و میر ﺑاﻻیی را ﺑه دنﺒاﻝ دارد ،ﺑﻨاﺑراین ایمﻮنﻮتراپی ﺑر اﺳاﺱ ﺁنتیﺑادی ﺑرای ﺑﻬﺒﻮد
این ﻋفﻮنت ها پیشﻨﻬاد شده اﺳت ،شﻨاﺳایی یﻚ هدﻑ ﺁنتیژنیﻚ ﺑرای ایمﻮنیﺰاﺳیﻮن
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حاﻝ ﺑر اﺳاﺱ مطالعههای انﺠاﻡ شده و اهمیت ﻋفﻮنتهای ﺑیمارﺳتانی و لﺰوﻡ ایﺠاد
راهی ﺑرای جﻠﻮﮔیری از این ﻋفﻮنتها ،ﺑا تﻮجه ﺑه نتایﺞ رﺿایت ﺑﺨﺶ مطالعه حیﻮانی
روی پپتیدهای ایمﻮنﻮژنیﻚ پروتئین OmpAطراحی شده ،ﻻزﻡ اﺳت که این پپتیدها
در مﻮاجه ﺑا ﺳرﻡ انﺴانی نیﺰ تﺤت ﺑررﺳی ﻗرار ﮔیرند تا میﺰان واکﻨﺶ ﺁنها در راﺑطه ﺑا
ﺁنتی ﺑادی های انﺴانی مشﺨﺺ شﻮد.
مواد و روش ها:
سه گروه تحت بررسی در این تحقیق شامل:
پرﺳتاران ﺑﺨﺶ ﺁی ﺳی یﻮ ) 33 .(Exposedنمﻮنه خﻮن از این ﮔروه مﻮرد ارزیاﺑی
ﺳطﺢ ﺁنتی ﺑادی ﺳرمی ﻋﻠیه اﺳیﻨتﻮﺑاکتر ﺑﻮمانی و پپتیدهای ایمﻮنﻮژنیﻚ طراحی شده
از پروتئین  ompAاین پاتﻮژن ﻗرار ﮔرفت .از  33نمﻮنه مﻮرد ﺑررﺳی 16 ،نمﻮنه از
پرﺳتاران ﺑﺨﺶ  ICUﺑیمارﺳتان ﮔﻨﺠﻮیان دزفﻮﻝ و  17نمﻮنه از پرﺳتاران ﺑﺨﺶ ICU
ﺑیمارﺳتان فیروزﺁﺑادی تﻬران ﮔرفته شد.
افراد ﺳالﻢ جامعه که ﺳاﺑقه ﺑیماری ناشی از اﺳیﻨتﻮﺑاکتر ﺑﻮمانی و هرﮔﻮنه زمیﻨه مﺴتعد
ﺑرای وﻗﻮﻉ این ﻋفﻮنت از جمﻠه ﺑﺴتری در ﺑﺨﺶ ﺁی ﺳی یﻮ و همﭽﻨین ﺳاﺑقه کار در
مراکﺰ ﺑﻬداشتی و درمانی را نیﺰ نداشتهاند ) 23 .(Non Exposedنمﻮنه خﻮن از این
ﮔروه ﺑرای تعیین ﺳطﺢ ﺁنتیﺑادی ﺳرمی ﻋﻠیه اﺳیﻨتﻮﺑاکتر ﺑﻮمانی و پپتیدهای طراحی
شده ارزیاﺑی شد.
تهیه لیزات باکتری:
ﺑرای تﻬیه لیﺰاﺕ ﺑاکتری ،از کشت تازه اﺳیﻨتﻮﺑاکتر ﺑﻮمانی و اشریشیا که ﺑه ﺻﻮرﺕ
کشت شﺒانه تﻬیه شده ﺑﻮد ،ﺑه میﺰان نیﻢ مﻚ فارلﻨد )  (1/5×108CFU/mlجدا شده
و ﺑا ﺁﺏ مقطر  1/5ﺑراﺑر رﻗیﻖ شد تا میﺰان ﺑاکتری مﻮرد نﻈر ﺑه  108CFU/mlﺑرﺳد.
ﺑرای تعیین غﻠﻈت پروتئین لیﺰاﺕ ﺑاکتری ﺑرای اﻻیﺰا ﺑه میﺰان مﻮرد نﻈر از تﺴت
ﺑرادفﻮرد اﺳتفاده شد).(8
پیش جذب سرمها با پروتئینهای لیزات باکتری اشریشیا:
ﺑرای افﺰایﺶ دﻗت ،اختصاﺻیت و حﺴاﺳیت ﺁزمﻮن ﺳﻨﺠﺶ حﻀﻮر ﺁنتی ﺑادی ،تمامی
ﺳرﻡهای مﻮرد ﺳﻨﺠﺶ در اندازهﮔیری ﺁنتی ﺑادی ﻋﻠیه پروتئینهای لیﺰاﺕ ﺑاکتری و
پپتیدهای ایمﻮنﻮژنیﻚ ،ﺑا لیﺰاﺕ ﺑاکتری  E.coliمﻮرد انﺠاﻡ Antibody adsorption
 test control for proteinsﻗرارﮔرفتﻨد .این کار ﺑه دلیﻞ حذﻑ ﺁنتی ﺑادیهای از
پیﺶ تشکیﻞ یافته در ﺳرﻡهای تﺤت ﺑررﺳی انﺠاﻡ میشﻮد .حﻀﻮر ﺁنتی ﺑادی ﻋﻠیه

mobyle.rpbs.univ-paris-diderot.fr/cgi-bin/portal.py#forms::PEP FOLDشده در ﺑﺨﺶ  input Dataتﻮالی پپتید را  pasteکرده و ﺑا  RUNکردن
ﺳرور ،ﺁنالیﺰ پپتید ﺁغاز شﻮد.

ب) بررسی میزان اتصال یا اتصال بهتر هر یک از پپتیدها به آنتی بادی:
ﺑا اﺳتفاده از ﺳرور  HPEPDOCKپیﺶﺑیﻨی اتصاﻝ پپتیدها و ﺁنتی ﺑادی  IgGانﺴانی
ﺑررﺳی شد .این ﺳرور پیﺶﺑیﻨی اتصاﻝ لیﮕاند و رﺳپتﻮر که در این جا لیﮕاند همان
پپتید و رﺳپتﻮر همان ﺁنتی ﺑادی  IgGانﺴانی ﺑﻮد را ﺑا مﺤاﺳﺒه ﻋدد داﻙ انﺠاﻡ میدهد.
تﺠﺰیه و تﺤﻠیﻞ ﺁماری:
ﺑرای مقایﺴه ﺑین میانﮕینها در این مطالعه از تی مﺴتقﻞ )Independent- sample T
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فعاﻝ و پاﺳیﻮ ﻋﻠیه اﺳیﻨتﻮﺑاکتر ﺑﻮمانی یﻚ مکانیﺴﻢ معقﻮﻝ اﺳت که ﺁنتیژنهای کاندید
را هدﻑ ﻗرار میدهد).(3
مطالعاتی که ﺑه شﻨاﺳایی اپی تﻮپهای کاندید واکﺴن در ﺑاکتری اﺳیﻨتﻮﺑاکتر ﺑﻮمانی
پرداخته اﺳت  42کاندید واکﺴن را از طریﻖ روشهای  Reverse Vaccinologyو
مطالعههای  Insilicoمعرفﻲ کرده اﺳت).(4
 ompAﺑه ﻋﻨﻮان ﺑﻬترین کاندید ﺑرای تﻮلید واکﺴن ﻋﻠیه اﺳیﻨتﻮﺑاکتر ﺑﻮمانی معرفی
شد).(5
ﺁنتیژنهایی که امروزه ﺑه ﻋﻨﻮان کاندید واکﺴن اﺳتفاده میشﻮند ،پپتیدهای مﻮجﻮد
در ﺳاختار پروتئیﻨی هﺴتﻨد .واکﺴنهای مﺒتﻨی ﺑر پپتید ﺳﺒﺐ تمرکﺰ ﺳیﺴتﻢ ایمﻨی ﺑر
اپیتﻮپهای مرﺑﻮطه و جﻠﻮﮔیری از پاﺳخهای غیرحفاﻇتی و ﻋﻮارﺽ جانﺒی ناخﻮاﺳته
مانﻨد ﺑیماریهای خﻮد ایمﻨی می شﻮند .در نتیﺠه واکﺴنهای مﺒتﻨی ﺑر پپتید امید
تازهای ﺑرای درمان و پیشﮕیری از ﺑیماریهای ﻋفﻮنی مﺰمن هﺴتﻨد).(6
مطالعهای که ﺑه دنﺒاﻝ نتایﺞ  MOLDITOFاﺳپکتروﺳکﻮپی ،پروتئین
 ompA=outer membrane protein Aرا ﺑه ﻋﻨﻮان پروتئین غالﺐ ایمﻮنﻮژن معرفی و
تﻮالﻲ ﺁن را مشﺨﺺ کرد ،پپتیدهاﻱ ایمﻮنﻮژنیﻚ پروتئین OmpAرا تعیین کرد)(8 ,7
که مشﺨصاﺕ این پپتیدها در جدوﻝ زیر ﺑیان شده اﺳت.

ﮔروه انتروﺑاکتریاﺳه میتﻮاند واکﻨﺶهای متقاطﻊ را در این مطالعه ﺑه ﻇﻬﻮر ﺑرﺳاند که
اﺳیﻨتﻮ ﺑاکتر ﺑﻮمانی نیﺰ ﻋﻀﻮی از این ﮔروه اﺳت).(9
مراحل پیش جذب سرم ها:
میﺰان  0/5میﻠیلیتر از ﺳرﻡ ﺑا  0/5میﻠیلیتر از لیﺰاﺕ ﺳانتریفیﻮژ نشده ﺑاکتری E.coli
در انکﻮﺑاتﻮر شیکردار ) 37درجه ﺳانتیﮔراد ﺑه مدﺕ دو ﺳاﻋت( ﺑا ریتﻢ کﻨد ﻗرار داه شد.
مﺨﻠﻮﻁ ﺳرﻡها و لیﺰاﺕ ﺑاکتری در طﻮﻝ شﺐ در یﺨﭽاﻝ )4درجه ﺳانتیﮔراد( نﮕهداری
شد.
پﺲ از ﮔذشت زمان مﻮرد نیاز مﺨﻠﻮﻁ در دور 2000 rpmﺑه مدﺕ  10دﻗیقه و دمای 4
درجه ﺳانتیﮔراد ﺳانتریفیﻮژ شد.
ﺁنتی ﺑادیهای ﺳرﻡها که ﻋﻠیه ﺁنتی ژنهای ﺑاکتری  E.coliﺑﻮدند ﺑه ﺁنتی ژنها متصﻞ
شده و در این فرﺁیﻨد تهنشین میشﻮند .مایﻊ رویی ﺑه ﻋﻨﻮان ﺳرمی فاﻗد ﺁنتی ﺑادیهای
ﻋﻠیه  E.coliجدا و اﺳتفاده شد.
بررسی حضور آنتیبادی عیله پروتئینهای لیزات اسینتوباکتربومانی و
پپتیدهای ایمونوژنیک پروتئین  ompAطراحی شده از اسینتوباکتربومانی
به روش االیزا:
ﺑرای تعیین مﻨاﺳﺐترین غﻠﻈت ﺁنتیژن ﺑرای پﻮشﺶ ﮔذاری )(Coatingپﻠیت اﻻیﺰا،
غﻠﻈتهای ﺳریالی از  0/5میکروﮔرﻡ در میکرولیتر تا غﻠﻈت  15میکروﮔرﻡ در میکرولیتر
از ﺁنتیژن در ﭼاهﻚهای پﻠیت اﻻیﺰا  Coatشد.
انکﻮﺑاﺳیﻮن در دمای  4درجه ﺳانتیﮔراد ﺑه ﺻﻮرﺕ  over nightانﺠاﻡ شد و شﺴتوشﻮ
ﺑا ﺑافر ﺳه ﺑار انﺠاﻡ شد.
ﺑرای ﺑﻠﻮکه کردن ،حﺠﻢ  200میکرولیتر از مﺤﻠﻮﻝ  0/5درﺻد حـاوﻱ BSA ( Bovine
 ( Serum Albuminﺑه هر ﭼاهﻚ اﺿافه شده و ﺑه مدﺕ دو ﺳاﻋت در دمای اتاﻕ
انکﻮﺑه شد و دوﺑاره شﺴتوشﻮ ﺳه ﺑار ﺑا ﺑافر شﺴتوشﻮ انﺠاﻡ شد.
میﺰان 100میکرولیتر از ﺳرﻡ کﻨترﻝ مﺜﺒت ) ﺑیمار شفا یافته از ﻋفﻮنت اﺳیﻨتﻮﺑاکترﺑﻮمانی
در ﺁی ﺳی یﻮ که داشتن ﺁنتی ﺑادی ﻋﻠیه ﺁﺳیﻨتﻮﺑاکتر ﺑا ایمﻮنﻮﺑﻼتیﻨﮓ تایید شده ﺑﻮد(
ﺑه ﺻﻮرﺕ پیﺶ جذﺏ شده و پیﺶ جذﺏ نشده ﺑا رﻗتهای ،1/100 ،1/50 ،1/20 ،1/2
 1/500تﻬیه شد و نمﻮنه مﻨفی ﺑه ﻋﻨﻮان کﻨترﻝ مﻨفی نیﺰ ﺑا رﻗتهای مشاﺑه اﺿافه شد،
ﺑه مدﺕ دو ﺳاﻋت در دمای اتاﻕ انکﻮﺑه و مراحﻞ انﺠاﻡ شد.
انکﻮﺑاﺳیﻮن یﻚ ﺳاﻋته ﺑا ﺁنتی ﺑادی کﻨﮋوﮔه ﺑا  HRPدر دمای مﺤیﻂ انﺠاﻡ شد.
شﺴتوشﻮ انﺠاﻡ شده و ﺑه هر ﭼاهﻚ  100میکرولیتر  TMBﺑهﻋﻨﻮان ﺳﻮﺑﺴترا اﺿافه
شده و ﺑعد از ﮔذشت  30دﻗیقه 50 ،میکرولیتر مﺤﻠﻮﻝ متﻮﻗﻒ کﻨﻨده اﺿافه شد تا رنﮓ
حاﺻﻠه تﺜﺒیت شﻮد.
نتایﺞ ﺑا دﺳتﮕاه اﻻیﺰاریدر در طﻮﻝ مﻮﺝ  620/450نانﻮمتر ﻗراﺋت شد).(7
ﺑعد از مراحﻞ  setupﺁزمایﺶ ،ﺳایر نمﻮنهها ﺑه ﺻﻮرﺕ پیﺶ جذﺏ شده و پیﺶ جذﺏ
نشده در رﻗت  1/20ﺳرﻡ و غﻠﻈت دو میکروﮔرﻡ ﺁنتیژن ﺑرای انﺠاﻡ این ﺁزمﻮن ﺑا لیﺰاﺕ
ﺑاکتری و همﭽﻨین رﻗت  1/10ﺳرﻡ و غﻠﻈت  10میکروﮔرﻡ ﺁنتی ژن ﺑرای انﺠاﻡ این
ﺁزمﻮن ﺑا پپتیدهای ایمﻮنﻮژنیﻚ پروتئین  ompAطراحی شده از اﺳیﻨتﻮﺑاکترﺑﻮمانی،
ﺑررﺳی شد .ﺳایر مراحﻞ انﺠاﻡ اﻻیﺰا طﺒﻖ پروتکﻠﻬای اﺳتاندارد انﺠاﻡ شد.
بررسی بیوانفورماتیک پپتیدهای انتخابی:
الف) بررسی شکل فضایی پپتیدها:
پپتیدهای ایمﻮنﻮژنیﻚ پروتئین  ompAطراحی شده از اﺳیﻨتﻮﺑاکتر ﺑﻮمانی ﺑا اﺳتفاده از ﺳرور
 PEP-FOLDاز نﻈر ﺳاختار فﻀایی ﺑررﺳی شدند .این ﺳرور ﻗادر ﺑه پیﺶﺑیﻨی ﺳاختار
پپتیدها از پﻨﺞ تا  50اﺳید ﺁمیﻨه اﺳت .ﺑرای انﺠاﻡ این ﺑررﺳی ،اﺑتدا وارد ﺁدرﺱ http://
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 (testاﺳتفاده شد .نتایﺞ حاﺻﻞ ﺑه ﺻﻮرﺕ میانﮕین خطای اﺳتاندارد ﮔﺰارش شده اﺳت.
ﺑرای تعیین  Cut Offاز نمﻮدار  ROCاﺳتفاده شد .مقدار  P valueکمتر از  0/05ﺑه
ﻋﻨﻮان ﺁﺳتانه معﻨادار ﺑرای تماﻡ پارامترها در نﻈر ﮔرفته شد.

ﮔروههای تﺤت ﺑررﺳی

ﺳن

جﻨﺲ
F/M

در معرﺽ

6±34

29/4

غیر در معرﺽ

4±30

9/13

لﻮپﻮﺱ

16±32

7/0

نتایج انجام پیش جذب سرمهای هر دو گروه  Exposedو Non Exposed

با پروتئینهای لیزات باکتری اشریشیا در واکنش با پروتئینهای لیزات
اسینتوباکتر بومانی:
ﺑا مقایﺴه  ODﺳرﻡهای پیﺶ جذﺏ شده ﺑا لیﺰاﺕ ﺑاکتری اشریشیا کﻠی و همین ﺳرﻡها
در حالت پیﺶ جذﺏ نشده مشﺨﺺ شد که میﺰان  ODﺳرﻡها در حالت پیﺶ جذﺏ شده
ﺑه شکﻞ معﻨاداری کاهﺶ مییاﺑد؛ ﺑه طﻮری که میانﮕین  ODﺳرﻡهای پیﺶ جذﺏ
شده ﺑراﺑر ﺑا  0/9و  ODﺳرﻡهای پیﺶ جذﺏ نشده ﺑراﺑر  1/3ﺑﻮد و  P=0/001مﺤاﺳﺒه
شد .این یافته نشان داد که ﺁنتی ﺑادیهای ﺑا واکﻨﺶ متقاطﻊ ﺑا ﺁنتی ژنهای مشترﻙ
ﺑا ﮔروه انتروﺑاکتریاﺳه در مرحﻠه مﻮاجﻬه حذﻑ شدند و امکان وﻗﻮﻉ مﻮارد مﺜﺒت کاﺫﺏ
ﺑا ﺁنتی ژنهای لیﺰاﺕ اﺳیﻨتﻮﺑاکترﺑﻮمانی کاهﺶ یافت که در نﻬایت ﺑر اختصاﺻیت
شﻨاﺳایی ﺁنتی ﺑادیها در واکﻨﺶ ﺁزمﻮن اﻻیﺰا تﺄﺛیر میﮔذارد.
همﭽﻨین مقایﺴه میﺰان ﺁنتیﺑادی ﺳرمی ﻋﻠیه پروتئینهای اﺳیﻨتﻮﺑاکتر ﺑﻮمانی ﺑین دو
ﮔروه  Exposedو  Non Exposedنشان داد که میانﮕین  ODﺑرای نمﻮنههای ﮔروه
 Exposeedﺑراﺑر  1/18و این میانﮕین ﺑرای نمﻮنههای ﮔروه  Non Exposedﺑراﺑر
 0/62مﺤاﺳﺒه شد .دادههای این دو ﮔروه در مقایﺴه ﺑا هﻢ دارای اختﻼﻑ معﻨادار ﺑﻮدند
ﺑه طﻮری که  P=0.0002مﺤاﺳﺒه شد.
این یافتهها در نمﻮدار یﻚ مشﺨﺺ اﺳت.

نمﻮدار  (1میﺰان ﺁنتی ﺑادی ﺳرمی ﻋﻠیه پروتئینهای اﺳیﻨتﻮﺑاکتر ﺑﻮمانی در دو ﮔروه
 Exposedو Non Exposed
تعیین : CUT OFF
ﺑا وجﻮد این که نتایﺞ تﺴتهاﻱ اﻻیﺰای انﺠاﻡ شده نیمه کمی اﺳت و ﺑه ﺻﻮرﺕ مﺜﺒت
و مﻨفی ﮔﺰارش میشﻮند ،ﺑاید تﻮجه داشت که ﺑرای تﺤﻠیﻞ و تعریﻒ نتایﺞ تﺴتهاﻱ
این ﭼﻨیﻨی ﺑاید مقدار ﻋددﻱ مشﺨﺺ شﻮد که ﺑا تﻮجه ﺑه ﺁن نمﻮنهها ﺑه نتایﺞ مﺜﺒت یا
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نمﻮدار  (2تعیین ارزش نقطه ﺑرش ﺳطﺢ ﺳرمی ﺁنتیﺑادی ﺿد ﺁﺳیﻨتﻮﺑاکتر ﺑین دو ﮔروه
افراد نرماﻝ غیر شاغﻞ در مراکﺰ ﺑﻬداشتی و درمانی و پرﺳتاران ﺑﺨﺶ  ICUﺑه لﺤاﻅ
اختصاﺻیت و حﺴاﺳیت

نمﻮدار (3میﺰان  CUT OFFتعیین شده ﺑراﺑر ﺑا  0/74ﺑا اﺳتفاده از نمﻮدار  ) ROCخﻂ
ﺳﺒﺰ رنﮓ( ﺑین دو ﮔروه  Exposedو Non Exposed
بررسی واکنش آنتی بادی با پپتیدها در نمونههای سرمی که نسبت به
لیزات اسینتوباکتربومانی دارای تیتر آنتیبادی مثبت بودند:
نتایﺞ ﺁزمﻮن اﻻیﺰا ﺑرای هر پﻨﺞ پپتید در دﺳت ﺑررﺳی ﺑا مﻼحﻈه کاﺕ ﺁﻑ تعیین شده
تﻮﺳﻂ نمﻮنههای مﺜﺒت ﺳرمی ﺑا لیﺰاﺕ ﺑاکتری نشان داد که تﻨﻬا پپتید شماره پﻨﺞ واجد
واکﻨﺶ معﻨادار ﺑا ﺳرﻡهای مﺜﺒت ﺑه لﺤاﻅ واکﻨﺶ ﺑا لیﺰاﺕ پیکره ﺑاکتری ﺑﻮد .ﺑه این
ترتیﺐ ایمﻮنﻮژنترین پپتید ،از ﺑین پپتیدهای طراحی شده در ﻋمﻞ مشﺨﺺ شد ،در
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یافته ها:
نتایج دموگرافیک افراد تحت بررسی:
مشﺨصاﺕ دمﻮﮔرافیﻚ افراد تﺤت ﺑررﺳی شامﻞ ﮔروه افراد در معرﺽ ،افراد غیر در
معرﺽ و افراد مﺒتﻼ ﺑه لﻮپﻮﺱ شامﻞ :ﺳن و تﻮزیﻊ جﻨﺴی در جدوﻝ شماره یﻚ ﺁورده
شده اﺳت.
ICU
ﺑرای ﮔروه در معرﺽ حداکﺜر  12ﺳاﻝ و حداﻗﻞ دو
میانﮕین ﺳاﺑقه کار در ﺑﺨﺶ
ﺳاﻝ ﺑﻮد.
جدوﻝ شماره  (1نتایﺞ دمﻮﮔرافیﻚ افراد تﺤت ﺑررﺳی

مﻨفی دﺳتهﺑﻨدﻱ شﻮند و نتایﺞ ﺑه این ترتیﺐ از هﻢ تفکیﻚ شﻮند .این مقدار ﻋددﻱ در
اﺻطﻼﺡ  Cutoffنامیده میشﻮد و مﺤدوده مﺜﺒت یا مﻨفی ﺑﻮدن نتایﺞ ﺑر اﺳاﺱ ﺑﺰرگتر
یا کﻮﭼﻚتر ﺑﻮدن از مقدار ﻋددﻱ  CUT OFFتعریﻒ و ﮔﺰارش میشﻮند.
تعیین  CUT OFFﺑا اﺳتفاده از نمﻮدار ROC(Receiver Operating
 ( Characteristic Curveتعیین شد.
این نمﻮدار تﻮﺻیﻒ تصﻮیرﻱ ﻋمﻠکرد تﺴت تشﺨیصی اﺳت که نشاندهﻨده حﺴاﺳیت
تشﺨیصی  ،اختصاﺻیت تشﺨیصی و میﺰان وﻗﻮﻉ مﺜﺒت کاﺫﺏ اﺳت .مﺴاحت زیر
نمﻮدار  ROCکه ﺑه اختصار AUC ( Area Under the receiver operating
 ( characteristic Curveنامیده میشﻮد ،نشان دهﻨده تﻮانایی تﺴت در دﺳته ﺑﻨدﻱ
و تشﺨیﺺ نمﻮنه هاﻱ ﺑالیﻨی از نﻈر وجﻮد یا ﻋدﻡ وجﻮد مﺴئﻠه مﻮرد ﺑررﺳی اﺳت.
این ﺳطﺢ نﻮﻋی اندازه ﮔیرﻱ تکمیﻠی اﺳت که امکان ﺑررﺳی احتماﻝ ﻋدﻡ ﻗطعیت در
تشﺨیﺺ را فراهﻢ می کﻨد .ﻻزﻡ ﺑه ﺫکر اﺳت مﺴاحت کﻠی زیر نمﻮدار  ROCﺑراﺑر یﻚ
اﺳت زیرا مﺤدوده اﻋداد هر دو مﺤﻮر ﻋمﻮدی ) میﺰان شیﻮﻉ مﺜﺒت واﻗعی ( و مﺤﻮر افقی
) میﺰان شیﻮﻉ مﺜﺒت کاﺫﺏ ( از ﻋدد ﺻفر تا یﻚ اﺳت)نمﻮدار.(2
ﺑا مقایﺴه  ODﺳرﻡ های پیﺶ جذﺏ شده ﮔروه  Exposedﺑا  ODﺳرﻡ های پیﺶ
جذﺏ شده ﮔروه  Non Exposed، CUT OFFﺑراﺑر  74درﺻد مﺤاﺳﺒه شد که این
مقدار دارای حﺴاﺳیت 76درﺻد و اختصاﺻیت 73درﺻد ﺑﻮد .ﺑا تﻮجه ﺑه CUT OFF
تعیین شده از  33نمﻮنه پرﺳتاران ﺑﺨﺶ  25 ،ICUنمﻮنه مﺜﺒت ) 75درﺻد( و  8نمﻮنه
مﻨفی ﺑﻮدند .همﭽﻨین از  22نمﻮنه نرماﻝ غیر شاغﻞ در مراکﺰ ﺑﻬداشتی و درمانی6 ،
نمﻮنه مﺜﺒت ) 27درﺻد( و  16نمﻮنه مﻨفی ﺑﻮدند )نمﻮدار .(3
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بحث:
مطالعههای زیادی در راﺑطه ﺑا اﺳیﻨتﻮﺑاکتر ﺑﻮمانی انﺠاﻡ شده که پاﺳخ ایمﻨی نﺴﺒت ﺑه
این ﺑاکتری را ﺑررﺳی کردهاند که ﺑﺴیاری از ﺁن ها ﺑه نقﺶ مﻬﻢ ﺁنتی ﺑادی در پاﺳخ
ﺑه این پاتﻮژن اشاره کردهاند .از دﻻیﻞ تمرکﺰ مطالعهها و پﮋوهﺶها ﺑرروی روشهای
مﺒتﻨی ﺑر  ، Non antibiotic based intervention strategiesمقاومت ﮔﺴترده
جﻬانی در مقاﺑﻞ طیﻒ ﻋﻈیمی از ﺁنتی ﺑیﻮتیﻚها در اﺳیﻨتﻮﺑاکتر ﺑﻮمانی ﺑﻮده اﺳت),10
.(11
دلیﻞ اﺻﻠی ﺑرای انتﺨاﺏ پپتیدهای طراحی شده از مﺠمﻮﻋه  ompAدر این پﮋوهﺶ،
ﮔﺴترش مقالهها و تﺤقیﻖها در مﻮرد این ﺳاختار و پذیرش ﺁن ﺑه ﻋﻨﻮان اﺻﻠیترین
کاندید واکﺴن اﺳت).(12 ,5
در ﺑﺴاری از مقالهها و پﮋوهﺶها ﺑا اﺳتفاده از تکﻨیﻚ اﻻیﺰا و ﺑررﺳی ﺳطﺢ ﺳرمی ﺁنتی
ﺑادیهای اختصاﺻی ﺑه نقﺶ پر اهمیت این ﺁنتی ﺑادیها در مﺤافﻈت و مصﻮنیت ﻋﻠیه
انﻮاﻉ ﻋفﻮنتهای حاﺻﻞ از اﺳیﻨتﻮﺑاکتر ﺑﻮمانی پرداخته اﺳت).(14 ,13
اﺳاﺱ انتﺨاﺏ نمﻮنههای تﺤت ﺑررﺳی در این تﺤقیﻖ ،اﺳتفاده از داوطﺒان شاغﻞ در
ﺑﺨﺶ  ICUﺑیمارﺳتانها ﺑﻮده اﺳت .ﺑا تﻮجه ﺑه ﺳﻮاﺑﻖ شﻐﻠی ﺑه نﻈر میرﺳد که پرﺳﻨﻞ
 ICUدر تماﺱ طﻮﻻنیمدﺕ ﺑا نمﻮنههای ﺑیمار و انﻮاﻉ وﺳایﻞ و تﺠﻬیﺰاﺕ پﺰشکی
هﺴتﻨد که در مراجﻊ و مﻨاﺑﻊ ﺑه ﻋﻨﻮان ﻋﻠﻞ اﺻﻠی ﺁلﻮدﮔی و انتشار اﺳیﻨتﻮﺑاکتر ﺑﻮمانی
مﺤﺴﻮﺏ میشﻮند .ﺳعی شد ﺑه لﺤاﻅ ﺳن داوطﻠﺒان رﻋایت هماهﻨﮕی ﺑین نمﻮنهها
وجﻮد داشته ﺑاشد .ﺑا تﻮجه ﺑه این که تمامی داوطﻠﺒان فاﻗد مﻮارد تماﺱ ﺑا تﺠﻬیﺰاﺕ
و مﻨاﺑﻊ ﺑیمارﺳتانی و ﺁزمایشﮕاهی ﺑه ﻋﻨﻮان نمﻮنههای کﻨترﻝ در نﻈر ﮔرفته ﺑﻮدند،
هماهﻨﮕی ﺑین ﺳﻨین این ﮔروه از داوطﻠﺒان نیﺰ در نﻈر ﮔرفته شد.
در مﻮرد ﺑیماران مﺒتﻼ ﺑه لﻮپﻮﺱ امکان ﭼﻨین هماهﻨﮕی وجﻮد نداشت زیرا اهمیت
اﺻﻠی ،ﺑررﺳی مﻮارد واکﻨﺶ متقاطﻊ ﺳرمی ﺁنها ﺑا پپتیدهای تﺤت مطالعه ﺑﻮده اﺳت
و از طرفی وﻗﻮﻉ ﺳﻨی ﺑیماری لﻮپﻮﺱ ،پراکﻨدﮔی و تﻨﻮﻉ ﺑﺴیاری را در ﺑر میﮔیرد .ﺑه
لﺤاﻅ اولیه ﺑﻮدن مراحﻞ شروﻉ ﺑیماری ،مﺤدودیتهایی را در راﺑطه ﺑا هماهﻨﮕی ﺳن

دور  ،44شماره  ،1399 ،4صفحات  607ات 612

Downloaded from pejouhesh.sbmu.ac.ir at 13:38 +0330 on Saturday September 25th 2021

مقایﺴه پاﺳخ نمﻮنههای مﺜﺒت نﺴﺒت ﺑه لیﺰاﺕ اﺳیﻨتﻮﺑاکتر ﺑﻮمانی در حالت پیﺶ جذﺏ
شده ،ﺑا پاﺳخ همین نمﻮنهها نﺴﺒت ﺑه پپتید شماره پﻨﺞ ،تفاوﺕ معﻨاداری مشاهده نشد
و تمامی ﺳرﻡهای ﺑا واکﻨﺶ مﺜﺒت ﺑا لیﺰاﺕ اﺳیﻨتﻮﺑاکتر ﺑﻮمانی ،ﻗادر ﺑه شﻨاﺳایی پپتید
پﻨﺞ نیﺰ ﺑﻮدند .اختﻼفی نیﺰ ﺑین میانﮕین وانﺤراﻑ معیار ﺳطﻮﺡ  ODهریﻚ از واکﻨﺶها
وجﻮد نداشته اﺳت ﺑه طﻮری که  P=0.948مﺤاﺳﺒه شد.
بررسی واکنش آنتی بادی سرمی با پپتید شماره  5در نمونههایی که با
لیزات اسینتوباکتر دارای تیتر آنتی بادی منفی بودند:
ﺑرای اطمیﻨان از ﺻﺤت پاﺳخ نمﻮنهها نﺴﺒت ﺑه پپتید انتﺨاﺏ شده ،مﻮاجﻬه ﭼﻨد مﻮرد از
نمﻮنههای مﻨفی نﺴﺒت ﺑه لیﺰاﺕ اﺳیﻨتﻮﺑاکترﺑﻮمانی ،ﺑا پپتید پﻨﺞ ﺑررﺳی شد.
مقایﺴه پاﺳخ  10مﻮرد از نمﻮنههای مﻨفی نﺴﺒت ﺑه لیﺰاﺕ اﺳیﻨتﻮﺑاکتر ﺑﻮمانی در حالت
پیﺶ جذﺏ شده ،ﺑا پاﺳخ همین نمﻮنهها نﺴﺒت ﺑه پپتید شماره پﻨﺞ ،تفاوﺕ معﻨاداری
مشاهده نشد ﺑه طﻮری که هیﭻکداﻡ از ﺳرﻡهای ﺑا واکﻨﺶ زیر کاﺕ ﺁﻑ در مﻮرد لیﺰاﺕ
ﺑاکتری ،ﺑا ﺁنتی ژن پپتید نیﺰ واکﻨﺶ نشان ندادند .اختﻼﻑ ﺑین  ODاین نتایﺞ در دو
واکﻨﺶ معﻨادار نﺒﻮد ﺑه طﻮری که  P=0/956مﺤاﺳﺒه شد.
بررسی نتایج پیش جذب سرم نمونهها با پروتئینهای باکتری اشریشیا
کلی در پاسخ به پپتیدها:
ﺑررﺳی ها نشان داد که در واکﻨﺶ نمﻮنهها ﺑا پپتیدها ،ﺑین پاﺳخ نمﻮنهها در حالت پیﺶ
جذﺏ شده ﺑا همان نمﻮنهها در حالت پیﺶ جذﺏ نشده تفاوﺕ معﻨاداری وجﻮد ندارد.
میانﮕین  ODنمﻮنهها در حالت مﻮاجه شده در واکﻨﺶ ﺑا پپتید  1/331و میانﮕین OD
همین نمﻮنهها در حالت غیر مﻮاجه  1/333مﺤاﺳﺒه شد .همﭽﻨین  P= 0/975مﺤاﺳﺒه
شد.
ﺑررﺳی واکﻨﺶ ﺁنتی ﺑادی ﺑا پپتید شماره  5در نمﻮنههای ﺳرمی افراد مﺒتﻼ ﺑه لﻮپﻮﺱ :
ﺑررﺳی های انﺠاﻡ شده نشان داد که مﻮاجه ﺳرﻡ افراد مﺒتﻼ ﺑه لﻮپﻮﺱ ﺑا پپتید شماره
 ،5واکﻨشی از ﺁنتی ﺑادی ﺑا پپتید را ﺳﺒﺐ می شﻮد که مقایﺴه میانﮕین  ODﺁن ﺑا OD
ﺳرﻡ افراد مﺜﺒت ﺑه لﺤاﻅ واکﻨﺶ ﺑا لیﺰاﺕ اﺳیﻨتﻮﺑاکتر ﺑﻮمانی در مﻮاجﻬه ﺑا همین پپتید
تفاوﺕ معﻨاداری را نشان نداد ﺑه طﻮری که  P=0/929مﺤاﺳﺒه شد.

داوطﻠﺒان ایﺠاد میکرد ،اما تماﻡ ﺑیماران مﺒتﻼ ﺑه لﻮپﻮﺱ از لﺤاﻅ دارا ﺑﻮدن شاخﺺهای
اﺻﻠی اختﻼﻝ خﻮد ایمﻨی و حﻀﻮر اتﻮ ﺁنتی ﺑادیها تایید شدند.
در مرحﻠه اوﻝ ﻻزﻡ ﺑﻮد تا ﺳرﻡهای تﺤت ﺑررﺳی ﺑه لﺤاﻅ واکﻨﺶ متقاطﻊ ﺑا
انتروﺑاکتریاﺳه ) ترجیﺤا ﺑاکتری اشریشیا ( ﺑرای پیﺶ جذﺏ مﻮرد غرﺑالﮕری ﻗرار ﮔیرند
تا ﺁنتی ﺑادیهای ﺑا واکﻨﺶ متقاطﻊ حذﻑ شﻮند .ﺑرای تایید ﺻﺤت این روش از حذﻑ
ﺁنتی ﺑادیهای متقاطﻊ ،هر دو ﺳرﻡهای پیﺶ جذﺏ شده و پیﺶ جذﺏ نشده در ﺁزمﻮن
اﻻیﺰا و ﺑرای تعیین واکﻨﺶ ﺑا پیکره اﺳیﻨتﻮﺑاکتر ﺑﻮمانی و نیﺰ لیﺰاﺕ اﺳیﻨتﻮﺑاکتر ﺑﻮمانی
مقایﺴه و ﺳﻨﺠﺶ شد .تایید پیﺶ جذﺏ در ﺁزمﻮن اﻻیﺰا از پیکره ﺑاکتری اشریشیا نیﺰ
دوﺑاره ﺑرای کﻨترﻝ ﺁزمایﺶ اﺳتفاده شد .نتایﺞ حاﺻﻞ از این مرحﻠه نشان داد که تکﻨیﻚ
پیﺶ جذﺏ ﺑا ﺁنتی ژنهای مشترﻙ ﺑه خﻮﺑی تﻮانﺴته اﺳت ﺁنتی ﺑادیهای ﺑا واکﻨﺶ
متقاطﻊ را از مﺤدوده واکﻨﺶ حذﻑ کﻨد .پﺲ از اطمیﻨان از کارایی روش پیﺶ جذﺏ
ﺑه تفﺴیر نتایﺞ حاﺻﻠه از مقایﺴه ﺳطﺢ ﺳرمی واکﻨﺶ دو ﮔروه  Exposedو Non
 Exposedمی پردازیﻢ.
این مرحﻠه شامﻞ ﺑررﺳی واکﻨﺶ ﺁنتی ﺑادیهای ﺳرمی ﻋﻠیه پیکره اﺳیﻨتﻮﺑاکتر ﺑﻮمانی
ﺑﻮد تا ﺑتﻮانیﻢ در این مرحﻠه تمامی ﺳرﻡهای ﺑا واکﻨﺶ مﺜﺒت ﻋﻠیه پیکره و لیﺰاﺕ ﺑاکتری
را تعیین کﻨیﻢ تا در مرحﻠه ﺑعد ﺳرﻡهای مﺜﺒت ﺑه لﺤاﻅ واکﻨﺶ فﻮﻕ در مﺠاورﺕ
پپتیدهای کاندید ،تﺤت ﺁزمﻮن اﻻیﺰا ﻗرار ﮔیرند .در واﻗﻊ انتﺨاﺏ ﺳرﻡهای ﺑا واکﻨﺶ
مﺜﺒت واجد اهمیت ﺑﻮد زیرا هدﻑ ما تعیین میﺰان ﺁنتی ژنﺴیته پپتیدهای طراحی شده
ﺑﻮد.
ﺑا وجﻮد واکﻨﺶ مﺜﺒت تعدادی از ﺳرﻡهای افراد غیر در معرﺽ که ﺑﺨشی از تفاوﺕ این
نتایﺞ را ﺑا مطالعه پیشین) (1نشان داد ،ﺑاز هﻢ شاهد اختﻼﻑ معﻨادار ﺑین مﻮارد مﺜﺒت از
ﮔروه پرﺳﻨﻞ ﺑﺨﺶ  ICUﺑا ﮔروه کﻨترﻝ ﺑدون ﺳاﺑقه تماﺱ ﺑﻮدیﻢ که نشاندهﻨده این
اﺳت که  -1اختﻼﻑ ﺳطﺢ کاﺕ ﺁﻑ این دو ﮔروه رانشان میدهد و  -2نشان دهﻨده ﺑاﻻ
رفتن ﺳطﺢ ﺁلﻮدﮔی در جامعه اﺳت.
پﺲ از غرﺑالﮕری اولیه ﺳرﻡهای تﺤت ﺑررﺳی ﺑا اﺳتفاده از ﺁنتی ژنهای پیکرهای و
لیﺰاﺕ ﺑاکتری ،ﺑر اﺳاﺱ هدﻑ اﺻﻠی تﺤقیﻖ ،این ﺑار تﺴت اﻻیﺰا را ﺑا اﺳتفاده از پﻨﺞ
مﺠمﻮﻋه از پپتیدها انﺠاﻡ دادیﻢ.
نتایﺞ حاﺻﻠه از این مرحﻠه ،وﻗﻮﻉ واکﻨﺶ مﺜﺒت را ﺑا پپتید شماره پﻨﺞ نشان داد که
در پﮋوهﺶ پیشین تﻮﺳﻂ مﺤققان نیﺰ این پپتید یکی از پپتیدهای ﺑا ﺑاﻻترین کارایی
در ایمﻮنیﺰاﺳیﻮن مﻮشهای  C57B/6در تﻮلید ﺁنتی ﺑادیهای حفاﻇتی ﺑﻮده اﺳت).(7
در مرحﻠه انﺠاﻡ ﺁزمﻮن اﻻیﺰا ﺑر مﺒﻨای واکﻨﺶ ﺳرمی نمﻮنههای واجد ﺁنتیﺑادی ﻋﻠیه
پپتید شماره پﻨﺞ ﺑا هدﻑ مقایﺴه هر دو روش پیﺶ جذﺏ و غیر پیﺶ جذﺏ ﺑا ﺑاکتری
اشریشیا ،نتایﺞ نشان داد که ﺳرﻡ افراد ﭼه در حالت پیﺶ جذﺏ شده و ﭼه غیر پیﺶ
جذﺏ ،واکﻨﺶ مشاﺑﻬی را در مقایﺴه ﺑا یکدیﮕر نشان میدهﻨد ﺑه طﻮری که تفاوﺕ ﺑین
ﺁنها ﺑﺴیار ناﭼیﺰ و غیر معﻨادار ﮔﺰارش شد .این یافته نشان میدهد که اختصاﺻیت
پپتید شماره پﻨﺞ در واکﻨﺶ ﺑا ﺁنتی ﺑادی ﺳرمی ﺿد اﺳیﻨتﻮﺑاکتر ﺑﻮمانی اختصاﺻی اﺳت
و این ﺁنتی ﺑادیهای ﺳرمی ﻗادر ﺑه شﻨاﺳایی پپتید شماره پﻨﺞ هﺴتﻨد .در نتیﺠه این
پپتید واجد ﺳاختار ﺁنتی ژنیﻚ ﻗﻮی از مﺠمﻮﻋه پپتیدهای اﺳیﻨتﻮﺑاکتر ﺑﻮمانی اﺳت.
در ﺑﺨشی از مطالعه حاﺿر ،ﺑه دلیﻞ امکان واکﻨﺶ متقاطﻊ ﺑرخی ﺳرﻡها ﺑا پپتید کاندید
شماره پﻨﺞ که در افراد ﮔروه  Exposedو  Non Exposedمﺜﺒت ﮔﺰارش شده ﺑﻮد،
مﻼحﻈه شد که افراد مﺒتﻼ ﺑه لﻮپﻮﺱ که ﺑه خصﻮﺹ ﺑا تﻮجه ﺑه شرایﻂ شرایﻂ زندﮔی،
فاﻗد تماﺱ روزانه ﺑا مکانهای ﺁلﻮده ﺑﻮدهاند نیﺰ واجد واکﻨﺶ مﺜﺒت ﺑا پپتید مﻮرد نﻈر
شدند .در این جا دو حالت وجﻮد دارد تا ﺑتﻮان حﻀﻮر مﺜﺒت این ﺁنتی ﺑادی ﺿد پپتید را
تفﺴیر کرد :اوﻝ این که ممکن اﺳت مانﻨد ﺳایر افراد در معرﺽ و ﺁن تعداد مﺜﺒت از افراد
غیر در معرﺽ که واکﻨﺶ ﺿعیفی ﺑه ﺁنتی ژنهای پیکرهای داشتﻨد ،این ﺑیماران نیﺰ
واجد ﺁنتی ﺑادی ﺑﻮدهاند؛ یا این که ﺑه دلیﻞ ﺑیماری و ﺑه خصﻮﺹ ناهﻨﺠاری در پاﺳخهای
ایمﻨی همﻮراﻝ و افﺰایﺶ تﻮلید ﺁنتیﺑادی واجد یﻚ واکﻨﺶ متقاطﻊ مﺜﺒت ﺑا پپتید مﻮرد
نﻈر ما هﺴتﻨد که مﻮرد اخیر ﺑﺤﺚ ﺑرانﮕیﺰتر ﺑﻮده و نشان میدهد که شاید پپتید مرﺑﻮطه
نمیتﻮاند خیﻠی اختصاﺻی ﺑرای تماﻡ نمﻮنههای مشکﻮﻙ ﺑه حﻀﻮر ﺁنتی ﺑادی ﻋمﻞ کﻨد
که این ﺑرای ﺁیﻨده این تﺤقیﻖ در زمیﻨه تﻬیه و تﻮلید کیت تشﺨیصی میتﻮاند مشکﻼتی
را ایﺠاد کﻨد؛ هرﭼﻨد که در مﺴیر اﺳتاندارد کردن کیتهای تشﺨیصی ﺁنتی ﺑادی ،نکاتی
ویﮋه در نﻈر ﮔرفته میشﻮد تا ﺑه حداﻗﻞ واکﻨﺶ متقاطﻊ ﺑا ﺳرﻡهای مشکﻮﻙ دﺳتیاﺑی
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612 / مطالعه کارایی پپتیدهای طراحی شده از پروتئین غشای خارجی

: نتیجهگیری
 ﺑهICU یافتههای این تﺤقیﻖ نشان داد که نه تﻨﻬا پرﺳﻨﻞ شاغﻞ در ﺑﺨﺶهای
 واجد ﺳطﻮﺡ،دلیﻞ در معرﺽ ﻗرارﮔرفتن مکرر و فراوان ﺑا اﺳیﻨتﻮ ﺑاکتر ﺑﻮمانی
 ﺑﻠکه افراد غیر در معرﺽ ﻗرار ﮔرفته نیﺰ واجد،ﺑاﻻیی از ﺁنتی ﺑادی ﺳرمی هﺴتﻨد
 این یافته ﺑا ﺳاﺑقه پیشین این.ﺳطﻮحی الﺒته پایینتر از جمعیت در معرﺽ هﺴتﻨد
پﮋوهﺶ که نشاندهﻨده نﺒﻮد ﺁنتی ﺑادی ﻋﻠیه اﺳیﻨتﻮﺑاکتر ﺑﻮمانی در ﺳرﻡ افراد غیر
 متفاوﺕ ﺑﻮد که دلیﻞ ﺁن ﻋﻼوه ﺑر ﺳپری شدن زمانی حدود ﭼﻬار،(1)در معرﺽ ﺑﻮد
 نشاندهﻨده ﮔﺴترش رو ﺑه افﺰایﺶ کﻠﻮنیﺰاﺳیﻮن ﺑاکتری در ﺳطﻮﺡ ﺑیﻮتیکی،ﺳاﻝ
 هرﭼﻨد اﺛﺒاﺕ این نﻈریه و نیﺰ اﺳتفاده از این روش ﺳﻨﺠﺶ ﺳطﺢ تماﺱ.انﺴانهاﺳت
ﺑا ﺳطﻮﺡ ﺁلﻮده که ﺑه ﻋﻨﻮان ﺳرواپیدمیﻮلﻮژی اﺳیﻨتﻮﺑاکتر اطﻼﻕ شﻮد نیاز ﺑه تعداد
.ﺑﺴیار ﺑیشتری از نمﻮنههای در معرﺽ اﺳت
از ﺁنﺠا که شاهد واکﻨﺶ معﻨادار ﺁنتی ﺑادیهای ﺳرمی ﺑا لیﺰاﺕ ﺑاکتری و پپتید مشتﻖ
 شاید ﺑتﻮان ﺑا تﻼش ﺑیشتر از این فرﺁیﻨد ﺑرای تﻬیه کیت، ﺑﻮدیﻢompA از پروتئین
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