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مقدمه ناشر

ای که با نامت جهان آغاز شد                         دفتر ما هم به نامت باز شد

انتشارات وارستگان قصد دارد با مشارکت تمامی صاحبان فکر و اندیشه و نشر آثار فاخر، افق های تازه ای 
را به روی خوانندگان خود بگشاید، وارستگان با این دیدگاه پا به عرصه نشر کتاب گذاشته است که بتواند در 
فراهم نمودن زیرساخت های مناسب برای ترویج فرهنگ مطالعه در جامعه مؤثر باشد. ما بر این باوریم که 
اگر نخبگان جامعه در حد توان خود در این مسیر حرکت کنند و دغدغه علم و فرهنگ جامعه را داشته باشند، 
بدون شک با تأثیرگذاری عالمانه می توانند تحولی شگرف در عرصه های گوناگون علمی ایجاد کنند. گرچه 
آشتی دادن افرادی که شاید در طول سال حتی یک صفحه هم نمی خوانند با کتاب دشوار است، ولی اطمینان 
داریم چون تمایل به فهم، درک، رشد و شکوفایی در نهاد هرکس حک شده است این کار شدنی است و نتیجه 

آن شگفت انگیز خواهد بود.
ما با ترسیم چشم اندازی مطمئن، دست تمامی اساتید، مؤلفین و محققینی که دغدغه علم و فرهنگ این 
سرزمین را دارند، به گرمی می فشاریم و خداوند را شاکریم که چنین مسئولیتی را بر دوشمان نهاد و موهبت 

تأثیرگذاری در عرصه کتاب و کتابخوانی را به ما عطا فرمود.
ناتوانی های ذهنی دسته ای از اختالالت هستند که با پایین تر از حد نرمال بودن بهره هوشی، شناسایی 
شده و ممکن است با اختالالت دیگری نیز همراه باشند. این ناتوانی ها می توانند به دالیل مختلفی ایجاد گردند. 
معـلمان و افـراد شـاغل بسیاری در حـوزه های مـختلف با کودکان ناتوان ذهنی و شرایط ویژه آن ها درگیر 
می باشند. بدیهی است تشخیص و برخورد مناسب در افزایش توانمندی های این کودکان موثر خواهد بود. این 
رفتار مناسب باعث پیشگیری از ایجاد اختالالت رفتاری، تحصیلی، شغلی و اجتماعی فرد در آینده و همچنین 

زمینه ساز استقالل فرد در فعالیت های روزمره ی زندگی خواهد شد.
در این کتاب تالش شده است ویژگی های کودکان مذکور به معلمان و افراد درگیر در این حوزه شناسانده 

شود تا به اهداف بلند مدت در این زمینه نایل شویم. 

دکتر احمد ابوالحسنی

مدیر انتشارات
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مقدمه پدیدآورندگان

به نام خداوندگار خالق علم و دانایی

علم ایمونولوژي از شاخه هاي جوان علوم زیستي مي باشد که با وجود این عمر کوتاه، از اهمیت خاصي 
در میان علوم زیستی برخوردار گردیده است. مبناي اصلي بسیاري از واکنش هاي ایمونولوژیک که در داخل 
بدن صورت مي گیرد، میان کنش بین مولکول هاي آنتي ژن و آنتي بادي مي باشند. از مشخصات واکنش 
آنتي ژن و آنتي بادي اختصاصي بودن آن مي باشد. همین ویژگي آنتی بادی ها، در کنار توانایي تولید طبق 
سفارش، پایداری و توانایي شناسایي آن ها باعث کاربرد وسیع آنتی بادی ها در علوم متعدد شده است که این 
کاربرد روز به روز در حال گسـترش مي باشتد. امروزه در علوم پزشـکي، روش هایي که بر مبنای واکنش 
آنتی ژن-آنتی بادی هستند، به آزمایشگاه ایمونولوژي محدود نمي شوند، بلکه از این تکنیک ها به صورت 
قابل توجهي در آزمایشگاه هاي ژنتیک، بیوشیمي، هورمون شناسي، میکروب شناسي، سرولوژي، هماتولوژي، 

پاتولوژي و انگل شناسي استفاده مي شود.
 استقبال شایان توجه از جلدهای قبلی کتاب ایمونولوژی عملی از یک طرف و کمبود منابع فارسی 
عملی در حیطه علم ایمونولوژی جهت دانشجویان و عالقه مندان از طرف دیگر، انگیزه ای برای نگارش 
و آماده سازی این کتاب به صورت پیشرفته گردید. هدف از نگارش کتاب ایمونولوژی عملی توضیح روش های 
آزمایشگاهی می باشد که مبنای آن ها واکنش بین آنتی ژن و آنتی بادی یا سایر اجزای سیستم ایمنی است. اما 
در بخش هایی از کتاب، روش های دیگری که هم اکنون برای ارزیابی سیستم ایمنی یا اجزای آن استفاده 
از  ایمونولوژیست  همکاران  فعال  مشارکت  کتاب،  این  قوت  نقطه  است.  داده شده  توضیح  نیز،  می شوند 
سراسر کشور می باشد. همان طور که مشاهده خواهید نمود، بخش های مختلف این کتاب توسط تعدادی از 
همکاران در دانشگاه های علوم پزشکی شهرهای مختلف کشور نگارش شده است. هریک از این اساتید، 
ضمن آشنایی کامل با موضوع انتخابی خویش، دارای سال ها تجربه علمی و عملی و نیز تدریس در حوزه 
مربوطه می باشند. الزم می دانم از این همکاران عزیز که ما را در تهیه این کتاب یاری نموده اند، تشکر و  
قدردانی نمایم. همین جا فرصت را مغتنم شمرده و خاضعانه از کلیه همکاران محترم ایمونولوژیست کشور 
تقاضا می کنم که با مشارکت عالمانه و گسترده خود بر غنای این کتاب در ویراست های آتی، بیافزایند. 
هدف ما این است که هر دو سال ویراست جدیدی از کتاب ایمونولوژی عملی را با مطالب جدید ارائه نماییم. 
در کتاب ایمونولوژی عملی پیشرفته، تغییرات قابل توجهی نسبت به ویراست های قبلی صورت گرفته 
است. به لحاظ حجمی، تعداد بخش های کتاب از 20 به 39 بخش و دو پیوست افزایش یافته است تصاویر 
رنگی، پرداختن به جنبه های مولکولی و نوین علم ایمونولوژی و استفاده از سئواالت آموزشی در پایان هر 
بخش همه و همه اهدافیست که در راستای ارتقای کیفیت کتاب انجام گردیده است. نکته دیگر افزایش 



7 بخش اول: آنتی بادی پلی کلونال                                                                                    دکتر عبدالرضا وارسته

قابل توجه هزینه های چاپ و به تبع آن، قیمت کتاب است که باعث ایجاد محدودیت خرید این اثر برای 
بسیاری از عالقه مندان می گردد به همین دلیل برای رفع این مشکل، تصمیم گرفته شد که کتاب به صورت 

دیجیتال تهیه و رایگان در اختیار عالقه مندان قرار گیرد.
در پایان ضمن سپاس از پروردگار متعال که سعادت نگارش مقدمه ویراست جدیدی از کتاب ایمونولوژی 
عملی را برای این حقیر فراهم نمود، از سرکار خانم دکتر زیبا قاسمی که عالوه بر مشارکت در نگارش 
بخش های علمی کتاب، مسئولیت هماهنگی با نویسندگان محترم، هم چنین ویراستاری علمی و ادبی همه 
بخش های کتاب را عهده دار بودند و به دلیل سالیق مختلف نویسندگان گران قدر زمان و انرژی زیادی را 
برای یکنواخت نمودن متن نگارشی صرف نمودند، تشکر فراوان می نمایم. در ضمن کوشش  سرکار خانم 
گلسا خواجه نظام که مسؤولیت صفحه آرائی این کتاب در انتشارات وارستگان را به عهده داشته اند، نیز قابل 

تقدیر می باشد.
در  علمی  تولید  یک  تعامل  که  عملی،  ایمونولوژی  کتاب  مورد  در  شده  شروع  حرکت  که  امیدواریم 
ویراست های مختلف آن می باشد، تداوم یابد. اما بدون شک، نقش شما خوانندگان فهیم در هدایت ما برای 
حصول به یک کار مطلوب و مثمر ثمر، غیرقابل انکار است. بنابراین بر ما منت گذارده و ما را در رفع نقایص 

این کتاب یاری فرمایید.
عبدالرضا وارسته

استاد گروه و مرکز تحقیقات ایمونولوژی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

خرداد ماه 1394
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مقدمه ویراستار

الهی به امید تو

سپاس بیکران خداوندی را که به من لیاقتی عطا فرمود تا در آغاز کتابی که به عنوان اولین کتاب ایمونولوژی 
عملی پیشرفته به زبان فارسی عرضه می گردد و حاصل هم اندیشی تعدادی از اساتیِد به ناِم علم ایمونولوژی کشور 
می باشد، قلم فرسایی کنم. بهانه ای که مرا بر آن داشت تا چند سطری را در ابتدای این کتاب بنگارم؛ تشکر و سـپاس 
فراوان از اسـتاد فرهیـخـته ام جناب آقای دکـترعبد الرضا وارسـته می باشـد که علـی رغم تمـامی مشـغولیت ها و 
مسئولیت ها بدون هیچ چشم داشتی قدم در چنین راه ارزشمندی گذارده و با انتشار چنین مجموعه مفیدی نه تنها 
کمک شایانی به نوپایان این علم می کنند، بلکه دست شاگردان تازه کار خویش را نیز با صمیمیت فشرده و آن ها را 
تا اوج قله های پیشرفت سوق می دهند، هم چنین از اساتید محترمی که در طی این مدت، با آغوشی باز همکاری 
صمیمانه ای با ما داشتند تشکر می کنم در ادامه الزم به ذکر است که به دلیل همسان سازی فصول کتاب گاهی 
در نوع نگارش و ویرایش اساتید محترم تغییراتی اعمال گردیده است که پیشاپیش پوزش می طلبم و همین تعدد 
نویسندگان، باعث گردیده تا بعضاً در میان جمالت و صفحات کتاب نوعی ناهمگونی در قلم نگارشی مطالب به وجود 
آید که امید است بار علمی محتوا بر این موضوع سایه افکنده و خوانندگان گرامی بتوانند از محتوای علمی و عملی 
این مجموعه که بی شک حاصل سال ها مطالعه و تجارب اساتید گرانقدر می باشد، نهایت بهره را ببرند. نکته قابل ذکر 
اینست که با توجه به این که این نسخه، چاپ اول این کتاب با این حجم وسیع می باشد، قطعاً دارای نواقصی خواهد 
بود که مؤلفین کتاب امیدوارند با همکاری شما خوانندگان محترم در ارسال نظرات تکمیلی و پیشنهادات اصالحی 
خویش، گام مهمی در راستای تعالی و تکمیل محتویات کتاب در ویراست های بعدی برداشته شود؛ به همین منظور 
از خوانندگان عزیز تقاضا می گردد چنان چه نکته ای را الزم می دانند با ارسال نظرات و پیشنهادات خویش به پست 

الکترونیکی کتاب به نشانی زیر در اعتالی این مجموعه سهمی ایفا کنند.
Practical-immuno@varastegan.ac.ir

در خاتمه الزم به ذکر است که برخی از تصاویر مندرج در کتاب از اینترنت گرفته شده است که از ذکر نام منبع 
تصویر خودداری گردیده است.

زیبا قاسمی
ویراستار، بهار 94
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آنتی بادی ها
فصل اول
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1-1( مقدمه
بدون شک کشف آنتی بادی ها در سال 1890 توسط فون بهرینگ1 باعث ایجاد تحولی شگرف در علوم زیستی 
و پزشکی گردید. آنتی بادی ها در قرن بیستم به خاطر ویژگی های خاص خود به عنوان ابزاری جهت شناسایی یا 
اندازه گیری مولکول ها در تمام رشته های مختلف علوم زیستی مورد استفاده قرار گرفتند. جدول 1-1 کاربردهای 
آنتی بادی ها را در رشته های مختلف علوم پزشکی نشان می دهد. همان طور که مشـاهده می شود استفـاده از 
آنتی بادی ها به آزمایشگاه های ایمونولوژی محدود نمی شود، بلکه از این مولکول سحرآمیز در کلیه آزمایشگاه های 
علوم پزشکی استفاده می شود. حتی استفاده از این مولکول ها به روش های آزمایشـگاهی نیز محدود نمی شود و 
از آن ها در علوم بالینی به صورت درون تنی2 برای تشخیص و درمان استفاده می شود. در فرایند تولید آنتی بادی، 
مولکولی که آنتی سرم یا آنتی بادی بر علیه آن تولید شود، آنتی ژن و حیوانی را که به عنوان مخزن تولید آنتی بادی 

در نظر گرفته می شود، میزبان می نامند.

1. Von Behring
2.  in vivo

آنتی بادی پلی کلونال
بخش اول
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جدول 1-1: مثال هایی از کاربرد آنتی بادی ها در رشته های مختلف علوم پزشکی

رشته مثال

بیوشیمی سرولوپالسمین، تروپونین I، اندازه گیری ایزوآنزیم ها

خون شناسی تعیین گروه خونی Rh ،ABO و گروه های فرعی خونی

انگل شناسی توکسوپالسما، ژیاردیا

آسیب شناسی ایمونوهیستوشیمی برای تشخیص سرطان ها

ویروس شناسی HTLV-1 و HCV ،HBV ،HIV تشخیص عفونت های ویروسی مانند

هورمون شناسی T4 و T3 ،TSH ،FSH ،LH

میکروب شناسی تشخیص عفونت های باکتریایی مانند هلیکوباکتر پیلوری

سرولوژی RF ،CRP، رایت، ویدال

1-1-1( به نظر می رسد چهار ویژگی زیر باعث گسترش قابل توجه کاربرد آنتی بادی ها شده 
است:

1. اختصاصی بودن:  همان طور که کاماًل مشخص است، ویژگی بسیار مهم آنتی بادی ها، توانایی اتصال آن ها 
با یک مولکول خاص از بین هزاران مولکول به طور کاماًل اخـتصاصی می باشد. این ویژگی یا اختصاصیت 
آنتی بادی ها در اتصال به یک مولکول خاص، به خاطر وجود مناطق متغّیر در قسمت پاراتوپ آن ها می باشد.

2. توانایی تولید آنتی بادی ها بر حسب سفارش: در حال حاضر امکان تولید آنتی بادی بر علیه انواع مختلف 
مولکول ها )با وزن مولکولی کم یا زیاد( وجود دارد. تاکنون هزاران نوع آنتی بادی مختلف بر علیه مولکول های 
متعدد موجود در طبیعت یا مولکول های ساختگی تولید شده است. این آنتی بادی ها را می توان بر حسب نیاز 

برای شناسایی، اندازه گیری و مطالعه ساختمان یک مولکول خاص استفاده نمود.
3. توانایی شناسایی آنتی بادی ها در محیط های مختلف: در بعضی از روش های ایمونولوژیک، اتصال آنتی ژن 
به آنتی بادی باعث تولید شبکه نمی شود، بنابراین رؤیت واکنش آنتی ژن- آنتی بادی به صورت مستقیم امکان 
پذیر نیست. اما تولید آنتی بادی های نشاندار )اولیه یا ثانویه( این مشکل را به خوبی مرتفع ساخته است. بنابراین 

امکان شناسایی آنتی بادی ها به راحتی در محیط های مختلف فراهم شده است.

آنتی بادی پلی کلونال
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4. پایداری مولکولی آنتی بادی ها: از میان 5 کالس مختلف آنتی بادی ها، IgG بیش از بقیه به عنوان ابزار 
شناسایی اسـتفاده شده است. از ویژگی های بسیار مثبت این مولکول پایداری آن می باشد. آنتی بادی ها را 

به راحتی می توان سال ها نگه داری و استفاده نمود، بدون این که ویژگی های خود را کاماًل از دست بدهند.

2-1( داستانی از پایداری آنتی بادی ها
در ابتدای شروع کار نگارنده در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1370، در بخش ایمونولوژی تعدادی جعبه 
حاوی آنتی سـرم های مختلف وجود داشت که شکل این جعبه ها کاماًل تغییر یافته بود. در واقع این آنتی بادی ها 
از شـرکت بهرینگ آلمان خـریداری شـده بود، اما به خاطـر عدم هـماهـنگی در گـمرک مـهر آباد تـهران، این 
آنتی بادی ها به مدت چند ماه در دمای محیط و در گرمای تابستان در گمرک مانده بود. بنابراین این آنتی سرم ها به 
عنوان ضایعات در گوشه ای قرار گرفته بود. پس از انجام آزمایش با این آنتی سرم ها، در نهایت تعجب مشاهده شد 
که این آنتی بادی ها علی رغم ماه ها نگه داری در گرمای تابستان و در دمای محیط، هنوز به خوبی قادر به آشکار 

نمودن واکنش آنتی ژن و آنتی بادی بودند!!!
در تولید آنتی بادی یا آنتی سرم )سرم حاوی آنتی بادی( باید عوامل متعددی مورد نظر قرار گیرند که در زیر به 

آن ها پرداخته می شود. این نکات در واقع همان نکات مطرح در ایمونیزاسیون هستند.

3-1( آماده سازی آنتی ژن
در تولید آنتی بادی پلی کلونال، میزان خلوص آنتی ژن از اهـمیت خاصی برخوردار اسـت. در حقیقت هر 
چه درجه ی خلوص آنتی ژن مورد استفاده برای ایمونیزاسیون بیش تر باشد، میزان آنتی بادی های ناخواسته یا 
غیراختصاصی کم تر خواهد بود. شایان ذکر است که آنتی بادی های ناخواسته، با ایجاد واکنش متقاطع باعث تداخل 

در واکنش آنتی بادی مورد نظر می شوند.
برای بررسی میزان خلوص آنتی ژن های پروتئینی می توان از الکترفورز استفاده نمود. نوع رنگ آمیزی در 
حساسیت روش الکتروفورز تأثیرگذار است. بنابراین بهتر است از روش های رنگ آمیزی حساس، مانند نیترات نقره 
استفاده شود تا تصویر دقیق تری از میزان خلوص آنتی ژن، قبل از تزریق فراهم گردد. در الکترفورز هرچه ناخالصی 
بیش تر باشد، باندهای بیش تری مشاهده خواهد شـد. معمواًل چون مولکول های ریز به صـورت شـیمیایی سنـتز 

می شوند، امکان آماده سازی آن ها با درجه ی خلوص باال آسان تر می باشد.
سازی آنتی ژن، گاهی شرایط آن باعث ایجاد سمّیت در داخل بدن حیوان می شود. برای 

 

در طی فرایند آماده
مثال اسـتفاده از آزید سـدیم )به عنوان عامل ضد میکروبی( و یا حضـور آندوتوکسـین های میکروبی می توانند 
عالوه بر آسیب به سالمتی حیوان، میزان آنتی بادی تولید شده را کاهش دهند و بنابراین این نکات باید قبل از 

تزریق مد نظر قرار گیرند.

1. میزان آنتی ژن مورد نیاز برای تولید آنتی بادی به عوامل متعددی وابسته می باشد:
میزان ایمونوژن بودن مولکول- 
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میزان خلوص آنتی ژن- 
نوع حیوانی که قرار است برای تولید آنتی بادی مورد استفاده قرار گیرد.- 
ادجوانت مورد استفاده- 
راه و دفعات تزریق آنتی ژن- 

استفاده از مقادیر خیلی کم و خیلی زیاد باعث ایجاد تولرانس می شود. در جدول شماره 2-1 میزان آنتی ژن 
مورد نیاز با توجه به حیوان به صورت تقریبی مشخص شده است.

جدول 2-1: میزان تقریبی آنتی ژن مورد نیاز برای تولید آنتی بادی در حیوانات مختلف در هر نوبت تزریق همراه با ادجوانت

حیوان مقدار آنتی ژن )میکروگرم(

موش 10-200

خوکچه هندی 20-500

خرگوش 50-1000

گوسفند 250-5000

1-3-1( انتخاب نوع حیوان
1. عوامل زیر در انتخاب نوع حیوان برای تولید آنتی بادی مؤثرند:

میزان آنتی سرم مورد نیاز- 
رابطه فیلوژنیک بین میزبان و منبع آنتی ژن- 
نوع استفاده از آنتی بادی- 
امکانات موجود برای نگه داری حیوان- 
سهولت گرفتن خون- 

در تولید آنتی بادی  پلی کلونال، خرگوش بیش از سایر حیوانات استفاده شده است. این استفاده وسیع به خاطر 
ویژگی های خاص این حیوان مانند سهولت کارکرد، اندازه مناسب جهت نگه داری حیوان، سهولت خون گیری، 
طول عمر نسبتاً زیاد، توانایی تولید آنتی بادی با افینیتی باال، قدرت رسوب خوب آنتی بادی های خرگوش و میزان 

قابل قبول آنتی سرم می باشد.
البته برای تولید مقادیر بیش تر آنتی بادی، باید از حیوانات بزرگ تر مانند گوسفند و اسب استفاده نمود. بدیهی 
اسـت که تولید آنتی بادی در این حیوانات عالوه بر سـرمایه گذاری بیـش تر، نیاز به فضا و امکانات خاص جهت 
نگه داری آن ها دارد. در سـال های اخیر، گزارش های متعـددی در مورد تولید آنتی بادی در طیور منتشر شده است. 
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آنتی بادی تولید شده در طیور IgY می باشد که مشابه IgG در پستانداران است. در واقع تولید آنتی بادی در طیور 
می تواند بعضی مشکالت موجود در تولید آنتی بادی در پستانداران را مرتفع سازد. آنتی بادی تولید شده در طیور از 
خون به زرده تخم وارد می شـود و بنابراین نیاز به خون گیری نمی باشـد. پس از جمع آوری تخم ها و اسـتخراج 
آنتی بادی از زرده، آنتی بادی آماده ی اسـتفاده اسـت. عالوه بر سـهولت جمع آوری آنتی بادی در طیـور، مـیزان 
آنتی بادی تولید شـده نیز بسیار  قابل توجه می باشد. در هر تخم مرغ پس از ایمونیزاسـیون حدود 100 تا 250  
میـلی گرم آنتـی بادی از کالس IgY ایجاد می شـود. البـته در خرگـوش در هر نوبت خون گیـری، حدود 250 
میلی گرم IgG به دست می آید، اما فاصله خون گیری ها در خرگوش بین 2 تا 4 هفته می باشد، درحالی که هر مرغ 

روزی یک تخم می گذارد.
برای تولید آنتی بادی بهتر است از حیوانات جوان استفاده شود، زیرا پاسخ ایمنی بهتری در قبال ایمونیزاسیون 
ایجاد می نمایند، چرا که قدرت پاسخ ایمنی با افزایش سن کاهش می یابد. جدول 3-1 سن مطلوب حیوانات را 

جهت تولید آنتی بادی مشخص نموده است.

جدول 3-1: سن مطلوب حیوانات جهت تولید آنتی بادی

حیوان سن

موش 6 هفته
موش صحرایی 6 هفته

خرگوش 3 ماه
خوکچه هندی 3 ماه

مرغ 18 تا 20 هفته
بز 6 تا 7 ماه

گوسفند 7 تا 9 ماه

معمواًل برای تولید آنتی بادی از جنس ماده ی حیوانات استفاده می شود. یکی از دالیل ذکر شده برای این 
موضوع، امکان نگه داری آسان تر آن ها به صورت گروهی به خاطر خشونت کم تر در آن ها می باشد. به طور منطقی 
برای تولید آنتی بادی باید از حیواناتی استفاده نمود که در سالمتی کامل می باشند. عوامل عفونی عالوه بر سرکوب 
پاسخ ایمنی، باعث افزایش آنتی بادی های ناخواسته یا غیراختصاصی می شوند. بنابراین در ضمِن ایمونیزاسیون، باید 

محل نگه داری حیوانات به گونه ای باشد که کم ترین احتمال ایجاد عفونت در حیوان فراهم گردد.

4-1( شرایط انجام ایمونیزاسیون
گاهی هدف از ایمونیزاسیون، تولید آنتی بادی بر علیه آنتی ژن های غیرمحلول یا ذره ای مانند تولید آنتی بادی 
بر علیه گلبول قرمز )آمبوسـپتور( می باشـد. این نوع آنـتی ژن ها به خاطر وزن مولکولی باال و قـدرت ایمنی زایی 
آن ها، نیاز به ادجوانت یا یاور ندارند. اما برای تولید آنتی بادی با تیتر و افینیتی قابل قبول از مولکول های پروتئینی، 
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اغلب نیاز به استفاده از ادجوانت می باشد. ادجوانت ها در افزایش قدرت ایمنی زایی آنتی ژن و افزایش طول عمر 
آنتی ژن در بدن حیوان نقش دارند.

درحال حاضر بیش از یک صد نوع ادجوانت مختلف گزارش شده است، اما فقط چندین نوع آن ها در تولید 
آنتی بادی پلی کلونال مورد استفاده قرار می گیرند که از آن جمله می توان به ادجوانت فروند1 و نمک های آلومینیوم 
اشاره نمود. در تولید آنتی بادی در حیوانات، ادجوانت فروند بیش ترین استفاده را دارد. این ادجوانت به صورت دو نوع 
کامل و ناقص وجود دارد. ادجوانت کامل فروند حاوی روغن معدنی، ماده امولیسیون کننده و پیکره مایکو باکتریوم 
توبرکلوزیس می باشد. این ادجوانت معمواًل برای اولین تزریق استفاده می شود. در تزریق های ثانویه از ادجوانت 
ناقص که فاقد پیکره مایکو باکتریوم می باشد، استفاده می شود. برای آماده سازی آنتی ژن همراه با ادجوانت، از دو 
سـرنگ که از قسـمت سوزن به هم متصل می باشند، استفاده می شود. هم حجم با آنتی ژن، ادجوانت نیز اضافه 
می شود. در ابتدا دو فاز آبی و روغنی تشکیل می شود. با تخلیه و پر کردن مکرر سرنگ ها، در نهایت یک امولیسیون 
یک دست ایجاد می شود که با گذشت زمان، دیگر دو فاز ایجاد نمی شود. شکل نهایِی آنتی ژِن آماده شده همراه 

با ادجوانت، شبیه به سس مایونز می باشد.
محل تزریق آنتـی ژن با توجه به ماهـیت آن و نوع ادجوانت استـفاده شـده متفاوت می باشـد. برای مـثال 
آنتی ژن های ذره ای مانند گلبول قرمز را به تنهایی می توان به داخل خون تزریق نمود. اما در مورد آنتی ژن های 
محلول که با ادجوانت فروند آماده شده اند، نمی توان داخل وریدی تزریق نمود. این نوع ادجوانت معمواًل با توجه 
به نوع حیوان، به صورت داخل صفاقی، ماهیچه ای و یا زیر جلدی تزریق می شوند. در جدول شماره 4-1 راه های 

تزریق برای حیوانات مختلف و حجم آنتی ژن آورده شده است.

جدول4-1: راه های تزریق برای حیوانات مختلف و حجم آنتی ژن

حیوان
)ml( راه تزریق و حجم آنتی ژن

SC ID IM IP IV

موش 0/5 NR NR 1 0/2
موش صحرایی 1 NR NR 5 0/5
خوکچه هندی 1 NR NR 5-10 0/5-1

خرگوش 1/5 0/1 0/5 10-20 1/5
گوسفند/ بز 2 0/1 2 NA 30

گاو 2 0/1 2 NA -
مرغ 0/5 0/1 1 NA 0/5

NR: توصیه نمی شود، NA: غیرقابل قبول، SC: زیر پوستی ID: داخل درمی، IM: داخل ماهیچه ای، IP: داخل صفاقی

IV: داخل وریدی، ID: داخل درم پوست که در این مورد معمواًل تزریق در چندین نقطه انجام می شود.

1. Freund
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بعد از تزریق اول معمواًل تزریقات یادآور بعد از 2 تا 4 هفته انجام می شوند. معمواًل 48 ساعت بعد از انجام 
تزریق، خون گیری انجام می شود و میزان آنتی بادی تولید شده بررسی می شود. تزریق های یادآور تا زمان به دست 

آوردن تیتر قابل قبول تکرار می شود.

5-1( خون گیری
دو نوع خون گیری از حیوانات انجام می شود. نوع اول برای بررسی کیفیت آنتی بادی تولید شده می باشد که 
معمواًل حجم این نوع خون گیری کم )حداقل مورد نیاز( است. اما نوع دوم خون گیری برای جمع آوری و استفاده 
آنتی سـرم انجام می شود. در این نوع خون گیری حداکثر خون گرفته می شود. در جدول شماره 5-1 حداکثر میزان 

خون گیری از حیوانات مختلف ذکر شده است.

جدول 5-1: میزان حداکثر خون گیری از حیوانات مختلف

حیوان حداکثر حجم خون 
)ml(

موش ./5

موش صحرایی 2

خوکچه هندی 5

خرگوش 40

گوسفند 200-600

بز 150-400

اسب 500-700

6-1( بررسی ویژگی آنتی سرم
اولین گام پس از تهیه آنتی سرم بررسی ویژگی یا اختصاصیت  آنتی سرم تولید شده می باشد. برای این موضوع 
ابتدا واکنش دهی آنتی سرم را با آنتی ژن مورد نظر بررسی می کنیم. ساده ترین راه برای آنتی ژن های پروتئینی، 
استفاده از روش DID می باشد. در این روش عالوه بر بررسی حضور آنتی بادی اختصاصی، می توان عیار یا تیتر 

آنتی سرم را نیز تعیین نمود.
در مرحله بعد، واکنش های احتمالی بین آنتی بادی های ناخواسته و محیطی که قرار است آنتی بادی در آن مورد 
استفاده قرار گیرد، با استفاده از روش هایی مانند وسترن بالتینگ یا ایمونوالکتروفورز بررسی می شوند. برای مثال 
اگر آنتی سرم برای اندازه گیری میزان آلبومین در سرم انسان تهیه شده است، الزم است تا با انجام آزمایشات وسترن 

بالتینگ یا ایمونوالکتروفورز سرم انسان، حضور آنتی بادی های ناخواسته در آنتی سرم مشخص شود.
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 cross adsorption یکی از راه های حذف آنتی بادی های ناخواسته و تهیه آنتی سرم اختصاصی، استفاده از روش
می باشد. در ادامه ی مثال فوق، اگر آنتی آلبومین تولید شده قرار باشد برای اندازه گیری آلبومین در سرم انسان مورد 
استفاده قرارگیرد، باید مقداری سرم فاقد آلبومین انسان را به دانه های فاز جامد کروماتوگرافی ستونی متصل نمود و 
سپس آنتی سرم از داخل این ستون عبور داده می شود. در این صورت آنتی بادی های ناخواسته که می توانند باعث 
تداخل در اندازه گیری آلبومین در سرم شوند، به ستون متصل می شوند. از آنتی بادی های خارج شده از ستون می توان برای 

اندازه گیری اختصاصی آلبومین در سرم انسان استفاده نمود. این روش را cross adsorption می نامند. 

7-1( اهداف آموزشی در قالب سئواالت تشریحی
1. چهار ویژگی مهم کاربرد آنتی بادی ها کدام است؟

2. میزان آنتی ژن مورد نیاز برای تولید آنتی بادی به چه عواملی بستگی دارد؟
3. چه عواملی در انتخاب حیوان برای تولید آنتی بادی مؤثرند؟ 

4. آنتی بادی تولید شده در پرندگان چه نام دارد و استفاده از آن چه مزایایی دارد؟
5. شرایط انجام ایمونیزاسیون را توضیح دهید.

6. پدیده cross adsorption و راه های خنثی نمودن آن را توضیح دهید.
7. انواع راه های تزریق آنتی ژن به حیوانات را نام برید.

8. نحوه آماده سازی آنتی ژن و انواع ادجوانت کاربردی را توضیح دهید.
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1-2( مقدمه
آنتی بادی های مونوکلونال به دلیل منشاً گرفتن از یک کلون لنفوسیت B دارای ویژگی مشابه برای تشخیص 
آنتی ژن می باشند در حالی که آنتی بادی های پلی کلونال از لنفوسیت هایی تولید می شوند که هر یک از کلون خاص 
منشـاً می گیرند. امروزه آنتی بادی های مونوکلونال به عنوان ابزارهای ضروری در پژوهش، در معرف های به کار 
گـرفته شـده در روش های تشـخیصی، در درمان برخی بیماری ها چون بیماری های عفـونی، سرطان ها و هم 
چنین در پیش گیری از رد پیوند کاربرد خود را یافته است. پیشرفت در روش های آماده سازی آنتی ژن، استراتژی های 
ایمونیزاسیون، غربالگری و تولید آنتی بادی موجب ساخت، شناسایی و تولید انبوه آنتی بادی های جدید شده است. 
از طرفی دست کاری در آنتی بادی ها شامل نشان دار کردن آن، ساخت اشکال کایمر و انسانی و هم چنین اشکال 

مهندسی شده کاربرد این آنتی بادی ها را وسعت بخشیده است.
از نظر تاریخچه، ایده ابداع تکنولوژی تولید آنتی بادی مونوکلونال به زمان پس ازکشف سرطان مولتیپل میلوما 

برمی گردد. 
این سرطان از پالسما سل های توموری تشکیل شده که انبوهی از آنتی بادی های هم شکل تولید می کنند. در 
سال 1975 دو دانشمند به نام های کوهلر و میلستین با توجه به کشف ماهیت تومور مولتیپل میلوما موفق به ادغام 
سلول های به دست آمده از یک رده سلولی میلومایی )پالسما سل سرطانی( با لنفوسیت های B گردیدند به نحوی 
که حاصل آن تولید سلول های هیبرید شده نامیرا با توانایی تولید آنتی بادی همگون علیه یک شاخص آنتی ژنی بود. 
آنتی بادی تولید شده که محصول یک کلون از لنفوسیت های B می باشد، آنتی بادی مونوکلونال نامیده شد و به سبب 

ابداع تکنولوژی هیبریدوما جایزه نوبل فیزیولوژی در سال 1984 به این دو دانشمند اختصاص یافت.

آنتی بادی های مونوکلونال
بخش دوم
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2-2( هدف و اساس کار
ایمونیزاسیون یک حیوان با آنتی ژن موجب فعال شدن و آمادگی لنفوسیت های B برای تولید آنتی بادی 
برعلیه تعداد بسیاری از اپی توپ های آنتی ژنی می شود. شدت پاسخ بستگی به ایمونوژنیسیتی آنتی ژن تزریق 
شده دارد. از آن جا که طول عمر لنفوسیت های B محدود می باشد پس از خروج از بدن حیوان و کشت در محیط 
خارج از بدن سریعاً از بین می روند مگر این که به طریقی نامیرا شوند. به همین منظور از سلول های میلومایی 
به منظـور نامیرا کردن اسـتفاده می کنند. به صـورت معمول در تکنولوژی تولید آنتـی بادی هـای مونوکـلونال 
سلول های طحال و یا غدد لنفاوی موش معمولی، موش صحرایی و یا خرگوشی که قباًل ایمونیزه شده و 
حاوی تعداد زیادی لنفوسیت های B فعال شده می باشد، جدا شده و سپس با سلول های میلومایی همان سویه 
از حیوان ادغام می گردد. از پلی اتیلن گلیکول برای ادغام غشاهای پالسمایی استفاده می شود. در این شرایط 
تعداد زیادی از سلول ها فقط در حد سایتوپالسم با هم ادغام شده و در تعداد کم تری، هسته ها یکی شده و 
هیبرید تتراپلوئید را ایجاد می کنند. در نتیجه در محیط ترکیبی از سلول های هیبرید شده و سلول های هیبرید 
نشده وجود دارد که با استفاده از محیط انتخابی تنها سلول های هیبرید بقا یافته و توانایی رشد نا محدود را 
کسب می کنند و سایر سلول ها از بین می روند. برای رسیدن به هدف فوق معمواًل از رده سلولی میلومایی فاقد 
آنزیم هایپوگزانتین گوانین فسفوریبوزیل ترانسفراز استفاده می شود تا قادر به ساخت نوکلئوتیدهای پورینی از 
 مسیر بازیافت نباشند. به صورت کلی سلول ها، نوکلئوتیدهای مورد نیاز ساخت DNA را از دو طریق نوسازی

و یا به صـورت بازیافت فراهم می کنند که مسـیر دوم به وجود آنزیم HGPRT وابسـته اسـت و از هایـپوگزانتین 
در محیط به منـظور سـاخت پورین ها اسـتفاده می شود. محیط انتخابی جهت رشد هیبریدها حاوی آمینوپترین، 

هایپوگزانتین  و تیمیدین است. 
آمینوپترین یک مولکول مشابه برای فولیک اسید بوده و به جای آن به آنزیم اسیدفولیک ردوکتاز متصل 
شده و در نتیجه با عملکرد کوآنزیم ضروری جهت ساخت تیمیدین از مسیر نوسازی تداخل می کند که در این 
 ،HGPRT شرایط سلول باید از مسیر بازیافت نوکلئوتیدهای مورد نیاز را بسازد. سلول های میلومایی فاقد آنزیم
با لنفوسیت های طبیعی ادغام شده و سپس در محیط کشت حاوی محیط HAT قرار داده می شود. در این 
 B شرایط سلول های میلوما قادر به ساخت نوکلئوتیدها از مسیر بازیافت نبوده و از بین می روند و لنفوسیت های
ادغام نشده نیز به دلیل عمر کوتاه در محیط کشت بقا نداشته و تنها سلول های هیبرید شکل گرفته از ادغام یک 
 HGPRT با سـلول میلوما قادر به رشـد در محیط مذکور خواهند بود زیرا ژن مسئـول سـنتز آنزیم B لنفوسیت
از طریق سلول های B تأمین شده و ماهیت سرطانی و نامیرایی را از سلول میلوما کسب نموده اند. بنابر این 
هیبریدهای حاصله توانایی رشـد نا محدود و تولید آنتی بادی مونوکلونال خواهند داشت که به این سبب هیبریدوما 

نامیده می شوند.
هیبریدوما را می توان در محیط کشت مناسب رشد داده و یا در حفره پریتونئال موش تزریق و با ایجاد 

تومور، مایع آسیت غنی از آنتی بادی را به دست آورد. 
برای غنی کردن محیط کشت این سلول، از سلول های ماکروفاژ و فیبروبالست مغذی و محیط های مکمل 

آنتی بادی های مونوکلونال



ایمونولوژی عملی/ فصل اول: آنتی بادی22

استفاده می شود. 
چـنانچه هدف تولید و آماده سـازي این نوع از آنتي بادي باشد به صورت کلي مي توان مراحل انجام کار و 

زمان بندي را در شکل زیر مورد توجه قرار داد. )شکل 2-1(

شکل 1-2: زمان بندي تقریبي مراحل مختلف تولید آنتي بادي     منوکلونال

3-2( روش کار
روش های ایمونیزاسیون و جمع آوری سلول های طحال: روش های ایمونیزاسیون با توجه به نوع آنتی ژن 
)محلول، ذره ای( انتخاب می شود. معمواًل از موش balb/c با سن 6 تا 8 هفته به این منظور استفاده می شود. 
تزریق زیر جلدی )SQ(، داخل پریتونئوم )IP( و داخل طحالی از روش های معمول می باشد که با توجه به نوع 
آنتی ژن طی برنامه خاص زمانی انجام می شـود. میـزان آنتی ژن از 10 تا 100 میـکروگرم پروتئین و چـنانچه 
آنتی ژن سلول باشد، معمواًل از 107 سلول برای تزریق استفاده می شود. غالباً از ادجوانت کامل فروند در تزریق اول 
و از ادجوانت ناقص در تزریق های بعدی استفاده شده و جمع آوری سلول های طحالی حد اکثر تا 48 ساعت پس 
 Co2 از آخرین تزریق انجام می شود. به این منظور موش ایمونیزه را به روش قطع نخاعی و یا با استفاده از گاز
کشته و پس از ضد عفونی در الکل 70 درصد طرف چپ شکم را بریده به نحوی که ناحیه پریتونئوم نمایان شود. 
سپس با استفاده از پنس و قیچی استریل پرده صفاق باز و طحال خارج و به ظرف حاوی محیط کشـت استریل 
انتقال داده می شود. با استفاده از سرنگ حاوی محیط کشت، سلول های موجود در طحال خارج و سوسپانسیون 
یکنواخت فاقد تجمعات سلولی تهیه می شود. سپس سلول های طحالی شسته و در محیط کشت فاقد سرم معلق 

گردیده و تعداد آن مورد شمارش قرار می گیرد.

1-3-2( منشأ رده های سلولی میلومایی مورد استفاده برای ادغام و نحوه آماده سازی آن 
رده های سلولی مورد استفاده شامل S194/s ،P3x63 ،Ag8 ،Ag19 ،Sp 2/0 می باشند که غالباً از موش 
سویه Balb/c به دست آمده و توانایی ترشح ایمونوگلوبولین را ندارند. در زمان ادغام، سلول های میلومایی باید در 
فاز رشد لگاریتمی بوده و تعداد سلول ها در محدوده  ml/105*6-3 بسیار مناسب می باشد هم چنین بهتر است رده 
 RPMI-1640 سلولی میلوما 2 تا 3 هفته قبل از ادغام، در حال کشت باشد. به صورت معمول از محیط کشت
 )FBS( حاوی آنتی بیوتیک های پنی سیلین و استرپتومایسین و 10 تا 20 درصد سرم جنین گاوی DMEM و یا
به این منظور استفاده می شود. سلول ها در فالسک کشت سلولی قرار داده شده و در انکوباتور مرطوب حاوی 5 
درصد Co2 رشد داده می شوند. در زمان ادغام باید غالب سلول های میلومایی از سالمت کامل برخوردار بوده و 
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هنگام مشاهده با میکروسکوپ فاز کنتراست، درخشنده و دارای غشای منظم و صاف باشند. 

2-3-2( ادغام سلول های میلومایی و سلول های به دست آمده از طحال
سلول های میلومایی با سلول های طحالی در نسبت 1 به 3 تا 1 به 10 با توجه به روش انتخابی با یک دیگر 
 )PEG-1500( مخلوط و پس از سانتریفیوژ و خروج کامل محلول سطح سلول ها، محلول پلی اتیلن گلیکول
در مدت یک دقیقه به رسوب سلول ها اضافه می شود. از آن جا که در این مرحله سلول ها به آسیب مکانیکی 
بسیار حساس می باشند، محیط کشت فاقد سرم به آرامی اضافه شده و سپس با استفاده از سانتریفیوژ، مایع سطح 
سلول ها خارج و محیط کشت حاوی سرم و HAT به سلول های ادغام شده اضافه شده و سپس سلول ها در 
تعداد مشخص به پلیت های 96 خانه انتقال داده می شوند. به منظور تأمین فاکتورهای رشد الزم، از سلول های 
ماکروفاژ و فیبروبالست موشی به عنوان الیه مغذی در این پلیت ها استفاده گردیده است. پلیت های مذکور در 
انکوباتور حاوی 5 درصد CO2 قرار داده می شود و پس از 3 تا 7 روز جهت رشد هیبریدها در زیر میکروسکوپ 

معکوس مورد بررسی قرار می گیرد. 

3-3-2( غربال گری سلول های ادغام شده جهت بررسی تولید آنتی بادی 
اولین آزمایش جهت غربالگری کلون های تولیدکننده  آنتی بادی باید پس از مشاهده سلول های هیبرید در 
زیر میکروسـکوپ و یا هنگام گرایـش رنگ محیط کشـت به زردی، سـریعاً انجام گیرد. از مایع سطح سلول 
های موجود در چاهک حاوی کلون هیبرید شده جهت غربالگری استفاده می شود. جهت بررسی واکنش 
آنتی بادی های تولید شده با آنتی ژن مورد نظر از آزمون های اتصالی استفاده می شود. این آزمون ها شامل 
االیزا، ایمونوفلورسنت، ایمونوهیستوشیمی و رادیوایمونواسی می باشد. معمواًل زمانی که آنتی ژن مورد استفاده در 
ایمونیزاسـیون به صـورت محلول بوده روش های االیزا و رادیوایمونواسـی برای بررسـی واکنـش آنتـی بادی با 
آنتی ژن مناسب می باشد در حالی که چنانچه آنتی ژن های ذره ای و یا آنتی ژن های سطح سلول مورد استفاده 
قرار گرفـته باشد روش های ایمونوفلورسنت، ایمونوهیسـتوشـیمی و فلوسـایتومتری برای این منظور مناسـب 

می باشد. )شکل 2-2(

شکل 2-2: زمان بندي تقریبي مراحل مختلف تولید آنتي بادي منوکلونال
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4-3-2( کلون کردن هیبریدوما
پس از انجام آزمون غربالگری چنانچه مشخص گردد که کلون هیبرید موجود در یک چاهک از پلیت تولید 
کننده آنتی بادی مونوکلونال بر علیه آنتی ژن مورد نظر باشد باید با استفاده از پدیده رقت، سلول های هیبرید 
موجود در چاهک به نحوی رقیق گردند که اطمینان حاصل شود که در برخی چاهک ها تنها یک سلول از کلون 
مولد حضور داشته و این سلول قادر به رشد و تکثیر می باشد به نحوی که پس از یک تا دو هفته به صورت کلنی، 
قابل مشاهده باشد. چنانچه محلول موجود در سطح این کلنی ها نیز با آزمون های غربالگری تولید آنتی بادی را 
نشان دهند، می توان سلول های هیبرید فوق را در حجم وسیع کشت داده و جهت استفاده های بعدی فریز نموده 

و یا برای به دست آوردن مقادیر بیش تر از آنتی بادی مورد استفاده قرار داد. )شکل شماره 2-3(

شکل 3-2: روش کار جهت تکثیر هیبریدوما و کلونینگ با استفاده از پدیده رقت سلول های تکثیر شده تر جیحاً از چاهک هایی که در آن 
یک سلول قرار داده شـده است جدا می شـوند مگر این که در این چاهک ها رشد سـلول مشـاهده نگردد. در این صـورت از چاهک های 
ردیف B و A اسـتفاده می شود. برای اطمینان از تک کلون شدن هیبریدها عمل کلونینگ باید چند بار تکرار گردد. کشت اولیه مثبت باید 

در تمام مدت کلونینگ نگه داری شود.

7-2( روش تعیین ایزوتایپ آنتی بادی
مشخص کردن ایزوتایپ آنتی بادی مونوکلونال به چند دلیل مهم می باشد. 

1. تشخیص ایزوتایپ آنتی بادی در تعیین روش تخلیص آن کمک کننده می باشد.
2. برخی از ایزوتایپ ها جهت استفاده در برخی تکنیک های ایمونولوژیک مناسب ترند. برای مثال ایزوتایپ 
 IgG2a موشی سیستم کمپلمان را به طور مؤثر فعال و به همین دلیل برای اهداف ایمونوتراپی مناسب است 
و می تواند سلول های حاوی اپی توپ اختصاصی را با واسطه کمپلمان به مرگ دچار کند آنتی بادی های کالس 
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IgM و IgG3 در کونژوگه شدن با آنزیم نسبت به سایر ایزوتایپ ها متفاوت می باشند.

3. مشخص کردن نوع ایزوتایپ در تعیین کاربرد آن به جهت اهداف گوناگون بسیار مهم است. برای مثال 
ایزوتایپ IgM از چند زیر واحد 180کیلودالتونی تشکیل شده و به سبب بزرگ بودن و نا پایدار بودن، برای برخی 
از اهداف مناسب نمی باشد. جهت تعیین ایزوتایپ آنتی بادی مونوکلونال تولید شده، می توان از آزمون االیزا با 
استفاده از آنتی بادی ضد ایزوتایپ های متفاوت استفاده نمود. امروزه از کیت های تجاری جهت مشخص کردن 
ایزوتایپ آنتی بادی مونوکلونال استفاده می شود. در یکی از این کیت ها تشخیص ایزوتایپ توسط دو جزء انجام 
می شود. ذرات التکس موجود در لوله دارای آنتی بادی های ضد زنجیره سبک موشی اعم از المبدا و کاپا بوده 
و با هر آنتی بادی موشی صرف نظر از ایزوتایپ آن واکنش می دهد. نوارهای موجود از باندهای غیرمتحرک 
حاوی آنتی بادی ضد ایزوتایپ های مختلف )IgA ,IgM ,IgG3 ,Ig2b ,IgG2a ,IgG1( از آنتی بادی موشی 
)goat anti mouse antibodies( و هم چنین آنتی بادی ضد زنجیره سبک المبدا و کاپا می باشد. نمونه رقیق 
شده حاوی آنتی بادی به لوله اضافه و با ذرات التکس سوسپانسه می شود و در این شرایط آنتی بادی موشی به 
ذرات التکس متصل شده و زمانی که نوارها در این محلول ها قرار داده می شود کمپلکس شروع به حرکت و 
با استفاده از خاصیت موئینگی به باال هدایت شده تا جایی که به آنتی بادی اختصاصی برای همان ایزوتایپ و یا 
زنجیره سبک متصل شده و یک باند رنگی ایجاد نماید. ایجاد یک باند رنگی نوع زنجیره سبک کاپا و یا المبدأ 

را مشخص و باند دیگر کالس و یا زیر کالس آنتی بادی را مشخص می نماید. )شکل 4 - 2(

شکل 2-4
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8-2( تخلیص آنتی بادی های مونوکلونال
پس از به دسـت آوردن محیط کشت ناشی از رشد سـلول های هیبرید مولد آنـتی بادی مونوکلونال و یا نمونه 
به دست آمده از مایع آسیت ایجاد شده در موش، باید مرحله تخلیص آنتی بادی انجام گیرد. در محیط کشت سلول 
موادی هم چون فاکتورهای رشد، هورمون ها و ترانسفرین وجود داشته و در مواردی که آنتی بادی در داخل بدن 
حیوان تهیه شده، آنتی بادی های میز بان، پروتئازها، نوکلئازها و اسیدهای نوکلئیک نیز حضور دارند. سایتوکاین های 
ترشح شده از هیبریدوما و هم چنین اندوتوکسین ترشح شده از باکتری ها نیز از دیگر موارد آلودگی محیط می باشد. 
برای آماده سازی جهت تخلیص ابتدا باید سلول ها، ذرات سلولی، لیپیدها و مواد لخته شده با استفاده از فیلتر 

0/45 میکرون جدا گردد. زیرا این ذرات در مراحل بعدی تخلیص ایجاد اشکال می نمایند.
برای تخلیص آنتی بادی روش های متفاوتی پیشنهاد می گردد که شامل روش های تغلیظ نسبی آنتی بادی با 
استفاده از موادی چون آمونیوم سولفات و آکریلیک اسید و هم چنین کروماتوگرافی تعویض یونی، فیلتراسیون ژلی 
و کروماتوگرافی افینیتی می باشد. انتخاب روش به پارامترهایی چون زمان، هزینه و نوع آنتی بادی و میزان خلوص 
مورد نیاز بستگی دارد. به صورت کلی روش سریع تر و مناسب تر استفاده از کروماتوگرافی افینیتی می باشد. از پروتئین 
A، پروتئین G و پروتئین L به این منظور استفاده می شود. پروتئین G از استرپتوکک بتا همولیتیک گروه G جدا 
شده درحالی که پروتئین A از استافیلوکوک استخراج می شود و هر دو پروتئین به صورت طبیعی تمایل به اتصال به 
ناحیه ثابت زنجیره سنگین آنتی بادی دارد. خصوصاً در جداسازی IgG بسیار مؤثر عمل نموده و پروتئین G توانایی 
اتصال به غالب زیر کالس های IgG خصوصاً IgG1 را دارد. پروتئین L از پپتواسترپتوکوک ماگنوس استخراج شده 
و به زنجیره سبک تمام کالس های آنتی بادی متصل شده و بنابراین از نظر محدوده کارایی، وسیع تر از دو پروتئین 
دیگر می باشد. با تغییر pH اتصال آنتی بادی با پروتئین های فوق شکسته و آنتی بادی خالص شده از سـتون خارج 
می شود. پروتئین های فوق به تعدادی از رزین ها از جمله انواعی از سفارز متصل شده و توسط شرکت های تولید 
کننده جهت فروش در دسترس قرار می گیرد. رزین های متصل شده به پروتئین های فوق پس از آماده شدن در 
سـتون کـروماتوگـرافی قرار گرفته و سپـس آنتـی بادی ناخالـص از سـتون عبور داده می شـود. پـس از اتـصـال 
آنتی بادی ها به پروتئین های موجود، ستون در بافر اسیدی شسته شده و به این ترتیب آنتی بادی خالص از ستون 

خارج می شود. )شکل 2-5(
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شکل 5-2: مراحل انجام تخلیص آنتی بادی های مونوکلونال
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9-2( آنتی بادی های نوترکیب

تولید آنتی بادی های مونوکلونال نوترکیب بر پایه استفاده از تکنولوژی هایی چون کلونینگ و یا عرضه فاژ1 عرضه 
مخمر استوار است. در مهندسی آنتی بادی نوترکیب به جای حیواناتی چون موش، از مخمرها و یا ویروس ها اسـتفاده 
می شود. در این تکنیک قطعات ژنی ایمونوگلوبولین به نحوی کنار هم قرار می گیرد تا مجموعه ای از آنتی بادی ها 
با تفاوت اندک در توالی اسیدآمینه ایجاد شود به نحوی که انتخاب آنتی بادی با ویژگی باال برای آنتی ژن مورد نظر 
میسر شود. از این تکنیک می توان برای افزایش ویژگی آنتی بادی، پایداری آن در شرایط محیطی متفاوت و استفاده 

آن در کاربردهای تشخیصی و درمانی استفاده کرد. 

10-2( کاربرد آنتی بادی مونوکلونال
1-10-2( کاربرد تشخیصی 

از آنتی بادی مونوکلونال ساخته شده بر علیه یک ماده می توان برای شناسایی میزان آن ماده استفاده کرد. برای 
مثال در آزمون وسترن بالت از آنتی بادی به منظور شناسایی یک پروتئین در مجموعه ای از پروتئین های موجود در 
یک سلول و یا ترکیب هاي پروتئیني استفاده می شود و یا در آزمون ایمونوفلورسنت با استفاده از آنتی بادی حضور 
یک آنتی ژن در یک سلول مورد ارزیابی قرار می گیرد. هم چنین در آزمون های ایمونوهیستوشیمی آنتی ژن موجود 
در مقاطع بافتی فیکس شده با استفاده از آنتی بادی مونوکلونال مورد شناسایی قرار می گیرد و این آزمون ها جهت 
تشـخیص انواع تومورها با اسـتفاده از آنتی ژن های اختصاصی آنان بسیار کمک کننده می باشد. اسـتفاده دیگر از 
آنتی بادی مونوکلونال، خالص کردن یک ماده با استفاده از تکنیک های ایمونوپرسی پیتاسیون وکروماتوگرافی افینیتی 

می باشد. 

2-10-2( کاربرد درمانی آنتی بادی های مونوکلونال
تولیـد آنتی بادی بر علیه آنتی ژن های اختصاصی سلول توموری و القای یک پاسخ ایمونولوژیک بر ضد این 
سلول ها از راه کار های درمانی تومورها می باشد. این گونه آنتی بادی ها را می توان با سم، رادیوایزوتوپ، سایتوکاین 
و یا سـایر کونژوگه های فعال برای تحویل به سلول آماده کرد. هم چنین با تولید آنتی بادی های دارای دو ویژگی2 
می توان هم زمان یک ناحیه Fab از آنتی بادی را به آنتی ژن هدف و Fab دیگر را به یک کونژوگه و یا یک سلول 

اجرایی ایمنی متصل نمود.

11-2( آنتی بادی های کایمر و یا انسانی شده 3
یکی از مشـکالت درکاربرد کلینیکی آنتی بادی های مونوکلونال تولید آن در موش می باشد. با وجود شباهت 
آنتی بادی موش به انسان، پس از ورود این آنتی بادی به بدن فرد، آنتی بادی انسانی بر ضد آنتی بادی موش شکل 

1. Phage display
2. Bi specific antibodies
3. chimeric and humanized antibody
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می گیرد1. تولید این آنتی بادی منجر به حذف سریع آنتی بادی موشی و ایجاد اثرات التهابی سیستمیک در نتیجه آن 
می شود. یک راه حل برای این مشـکل تولید آنتی بادی انسـانی است که به سبب غیراخالقی بودن درگیری فرد با 
آنتی ژن، انجام آن میسر نمی شود. از سال 1980 استفاده از آنتی بادی نوترکیب به این منظور مورد توجه قرار گرفته 
است که از DNA کد کنـنده ناحیه اتصال به آنتی ژن درآنتی بادی موشی و DNA کد کننده سایر قسـمت های 
 DNA آنتی بادی انسانی استفاده شده و این قطعات کنار هم قرار می گیرند. از سلول های پستانداران برای بیان این
و تولیـد آنتی بادی که نیمی از آن موشـی و نیم دیگر انسـانی است استفاده می شود. با توجه به این که چه میزان 
آنتی بادی موشـی در سـاختار نهایی آنتی بادی به کار رفته باشـد آنتی بادی کایمر و یا انسـانی شده شکل می گیرد. 
به صورت معمول در آنتی بادی کایمر قسمت Fab موشی و قسمت FC انسانی است در حالی که آنتی بادی انسانی 
شده تنها نواحی بسیار متغیر)CDR(2 موشی و بقیه ساختار آنتی بادی انسانی می باشد. راه دیگر دست کاری ژنتیکی 

موش به نحوی است که کاماًل آنتی بادی انسانی را تولید کند. )شکل 6-2 (

شکل 6-2: نمونه ای از آنتی بادی کایمر و آنتی بادی انسانی شده

آنتی بادی مونوکلونال امروزه برای درمان سرطان، بیماری های قلبی عروقی، بیماری های التهابی، رد پیوند و 
بیماری های ایمونولوژیک کاربرد پیدا کرده است. در حال حاضر تعدادی از آنتی بادی ها توسط 3FDA مجوز الزم 
جهت درمان برخی از بیماری های فوق را کسب و تعداد زیادی نیز در آزمون های کلینیکی مورد استفاده قرار گرفته 

و در انتظار تایید نهایی FDA می باشند. )جدول 2-1(

1. HAMA: human antimouse antibody
2. Complementary determining region
3. Food and Drug Administration
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جدول شماره 1-2: مثال هایی از آنتی بادی های منوکلونال درمانی

کاربردمکانیزم/هدفنوعطبقه بندی

آنتی بادی های 
منوکلونال ضد 

التهابی

Infleximab (chimer)
Adalimumab (Human)

از عملکرد سیتوکاین 
TNFα ممانعت

 می کند.

بیماری روماتیسم مفصلی
بیماری کرون

بیماری کولیت اولسراتیو

آنتی بادی های 
منوکلونال 
ضدالتهابی

Basiliximab (chimer)
 Daclizumab
(Humanized)

 IL-2 از عملکرد
پیشگیری از رد پیوند کلیهممانعت می کند.

 Omalizumab
(Humanized)

از عملکرد IgE انسان 
آسم متوسط و شدیدممانعت می کند.

آنتی بادی های 
منوکلونال ضد 

سرطان
Rituximab (chimer)

به شاخص CD20 در 
 B سطح لنفوسیت های

متصل می شود.
لنفوم های غیرهاچکین

آنتی بادی های 
منوکلونال ضد 

سرطان

 Trastuzumab
(Humanized)

 Her 2/neu به رسپتور
متصل می شود.

در سرطان های سینه با 
Her2/ بیان باالی رسپتور

neu استفاده می شود.

12-2( اهداف آموزشی در قالب سئواالت تشریحی
1. چند رده سلولي میلومایي که در فرایند تولید آنتي بادي منوکلونال به کار گرفته مي شود نام ببرید:

2.  محیط انتخابي HAT از چه اجزایي تشکیل شده و به چه منظور به کار گرفته مي شود؟
3. جهت پیشگیري از شکل گیري آنتي بادي انساني ضدآنتي بادي موشي )HAMA( متعاقب استفاده از آنتي بادي 

موشي درماني  چه راه کار هایي وجود دارد؟
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1-3( مقدمه
تکنولوژی مهـندسـی آنتی بادی امکان تولیـد آنـتی بادی های نوترکیبی انسـانی را فراهـم نموده اسـت. این 
آنتـی بادی ها از ژن های کد کننـده ایمونوگلـوبولـین های انسـانی تولیـد می شـوند و به همـین دلیـل بر خـالف 
آنتی بادی های منوکلونال که باعث ایجاد پاسخ  1HAMAمی شوند، چنین واکنشی را ایجاد ننموده و از نظر کلینیکی 
بسیار حائز اهمیت می باشند. هم چنین با توجه به نوترکیبی ژنی )نوترکیبی ژن های نواحی متغیر زنجیره های سنگین 
و سبک مولکول آنتی بادی: ژن های VH و VL( که در سـنتز این آنتی بادی ها صورت می گیرد بیـش از 109 کلون 
آنتی بادی تولید می شود و امکان تولید بسیاری از آنتی بادی ها از جمله آنتی بادی های ضدآنتی ژن های سرطانی، 
سموم، میکرو ارگانیسم ها و غیره فراهم می گردد که می توانند نقش مؤثری در تشخیص، درمان و پیشگیری در 
بسیاری از بیماری ها داشته باشند. با توجه به این که با استفاده از تکنیک مهندسی آنتی بادی ها امکان کونژوگه 
کردن ژن های این آنتی بادی ها با ژن های دیگر از جمله توکسـین ها وجود دارد و در نتیجه تولید ایمونوتوکسین ها 
و یا سـایر ایمـونوکونژوگه ها نیز امکان پذیر می گردد که هر یک به نوبه خود می توانند اثرات مضاعف دیگری را نیز 

اعمال نمایند.

2-3( مروری بر ساختمان آنتی بادی
سـاختمان اصلی مولکول آنتی بادی شامل دو زنجیره مشابه سبک پلی پپتیدی2 و دو زنجیره مشابه سنگین 

پلی پپتیدی3 می باشد. )شکل 1-3(

1. Human Anti-mouse Antibody Response
2. L-chain
3. V-Chain

آنتی بادی های 

نوترکیب  انسانی 

بخش سوم
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هر زنجیره سبک شامل یک قسمت متغیر )VL( و یک قسمت ثابت )CL( می باشد و هر زنجیره سنگین 
شامل یک قسمت متغیر )VH( و سه قسمت ثابت )CH3 و CH2 و CH1( می باشد.

در نواحی متغیر زنجیره های سبک و سنگین، نواحی بسیار متغیر1 وجود دارند که نواحی باند شونده به مولکول 
آنتی ژن2 را تشکیل می دهند و به نام نواحی CDR نامیده می شوند سه ناحیه CDR1-CDR3 در هر دو زنجیره 
سـبک و سـنگین وجود دارند. واکنش بین شـش CDR، ناحیه باند شـده به آنتی ژن را در هر بازوی آنتی بادی 

می سازد و اختصاصی بودن هر آنتی بادی وابسته به طول و نوع اسیدهای آمینه نواحی CDR می باشد.

شکل 1-3: ساختمان مولکول آنتی بادی

3-3( انواع آنتی بادی های نوترکیبی انسانی
با استفاده از تکنولوژی مهندسی آنتی بادی ها دو نوع آنتی بادی نوترکیبی انسانی تولید می شوند.

1. آنتی بادی تک رشته ای3: آنتی بادی تک رشته ای برای اولین بار در سال 1988 توسط دانشمندی به نام 
Huston ساخته شد. این آنتی بادی یک واحد کوچک باند شونده به آنتی ژن می باشد و شامل یک ناحیه 
VH و یک ناحیه VL بوده که توسط یک پپتید اتصال دهنده4 به یک دیگر متصل شده اند )شکل 2-3(. 
این پپتید اتصال دهنده معموالً به صورت Gly4 ser(3( می باشد. قبل از تولید آنتی بادی تک رشته ای از فرم 

1. Hyper Variable
2. Antigen binding site
3. Single Chain Fragment Variable: scFv
4. Linker peptide

آنتی بادی های 

نوترکیب  انسانی 
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دیگری از آنتی بادی به نام FV استفاده می شد که از دو دامنه VH و VL تشکیل شده بود. اما با توجه به 
این که این آنتی بادی ها استحکام بسیار کمی داشتند آنتی بادی های تک رشته ای )scFv( تولید شدند حضور 
یک پپتید اتصال دهنده مناسب می تواند استحکام آنتی بادی را بیش از ده برابر افزایش داده و باعث افزایش 

کارآیی آن گردد.

Fab, FV , scFvّ شکل 2-3: نمایش مشتقات مولکول آنتی بادی شامل

2. آنتی بادی Fab: آنتی بادی به شکل Fab نه تنها از طریق مهندسی آنتی بادی بلکه از طریق آنزیم 
پروتئولیتیکی1 تأثیر گذار روی ناحیه لوال2 در مولکول آنتی بادی به دست می آید که بدین ترتیب از یک نوع 
آنتی بادی قسمت Fab مربوط به آن جدا می گردد. اما تولید آنتی بادی Fab از طریق مهندسی آنتی بادی ها 
 ،VL CH ،VH امکان تولید آنتی بادی های بسیار متنوعی را فراهم می کند. این آنتی بادی ها از چهار دامنه
CL تشکیل شده اند که دامنه های CH-VH از طریق باند S-S به دامنه های CL-VL اتصال می یابند 

)شکل 3-2(.
اگر چه هر دو آنتی بادی تک رشته ای )scFv( و Fab از لحاظ باند شدن به آنتی ژن یکسان عمل می کنند اما 
آنتی بادی های تک رشـته ای به دلیل مزایای منحـصر به فردی که دارند بیـش تر مورد توجه قرار گرفته اند این 
آنتی بادی ها به دلیل اندازه کوچکی که دارند به راحتی به فضاهای بین سلولی راه یافته و به آنتی ژن های مورد نظر 
می رسـند این مسـئله به خصوص در مورد دست یابی به مارکرهای سلول های توموری بسیار حائز اهمیت است 
هم چنین این آنتـی بادی ها پایدارتر از آنتی بادی ها به شـکل Fab بوده و به عـالوه به عـلت عدم حضـور نواحـی 

ثابت در آنتی بادی های تک رشته ای اتصال های غیراختصاصی این آنتی بادی ها کاهش می یابد.
مزایای خاص آنتی بادی های تک رشته ای باعث شده که این آنتی بادی ها در کاربردهای پزشکی بسیار مورد 

توجه قرار گیرند.

1. Papsin
2. Hinge region
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1-3-3( تولید آنتی بادی تک رشته ای )scFv( و بیان آن روی سطح فاژ 
همان گونه که اشاره گردید یکی از مزایای منحصر به فرد آنتی بادی های نوترکیبی تک رشته ای منشأ گرفتن 

آن ها از ژن های انسانی می باشد لذا در تولید آن ها از لنفوسیت های خون محیطی انسان استفاده می گردد.
مراحل تولید آنتی بادی های تک رشته ای و بیان آن روی سطح فاژ را می توان به صورت زیر خالصه نمود: 

)شکل های 3-3 تا 6-3، مراحل 1 تا 17(
 B انسان یا سلول های هیبریدومایی که حاوی ژن های لنفوسیت B از لنفوسیت های mRNA استخراج -

انسانی هستند )شکل 3-3 مرحله 1( 
- تولید cDNA: در این مرحله از mRNA استخراج شده از مرحله قبل به عنوان الگو استفاده می شود و با 

استفاده از آنزیم ترانس کریپتاز معکوسdNTPS ،1 و پرایمر، cDNA تولید می شود )شکل 3-3 مرحله 2(
- تکثـیر ژن های VH و amplification1( VL(: با اسـتفاده از یک سـری پرایـمرهایی که بر اساس 
خانواده های ژنی زنجیره های سبک و سنگین ایمونوگلوبولین های انسانی طراحی شده اند، کلیه ژن های VH و 
VL تکثیر می شوند و پس از آنالیز در ژل که بر اساس سایز باندهای VH و VL صورت می گیرد باندها جدا و 

مشخص می گردند )شکل 3-3 مراحل 3-6(  

1. ReverseTranscriptase
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شکل 3-3: استخراج mRNA ، سنتز cDNA، تکثیر و آنالیز ژن های VH و VL )مراحل 6-1 در تولید آنتی بادی های تک رشته ای(
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- ایجاد واکنش الحاقی1: در این واکنش ژن های VH و VL تکثیر شده از مرحله قبل و به همراه ژن مربوط 
به قطعه اتصال دهنده2 در واکنش PCR در کنار یک دیگر قرار می گیرند. با توجه به این که ناحیه 5َ مربوط به 
قطعه اتصال دهنده مکمل ناحیه 3َ مربوط به VH بوده و ناحـیه 3َ مربوط به قطعه اتصـال دهنده مکـمل ناحیه 
5َ مـربوط به VL می باشـد ژن های VH به صورت تصادفی در کنار ژن های VL قرار می گیرند و توسط قطعه 
اتصال دهنده اتصال برقرار می شود و با انجام واکنش PCR و اتصال پرایمر کد مربوط به سه قطعه خوانده شده 
و یک رشته ژنی واحد شامل سه قطعه فوق ایجاد می گردد که می تواند تولید یک آنتی بادی تک رشته ای را کد 

نماید )شکل 3-4: مرحله 7(. 
این مرحله مهم ترین مرحله سنتز آنتی بادی های نوترکیبی تک رشته ای می باشد زیرا در این مرحله است که 
نوترکیبی3 ژنی فراهم می شود و با در کنار هم قرار دادن کلیه ژن های VH و VL امکان ایجاد ترکیب های مختلف 
این ژن ها و تولید آنتی بادی های مختلف فراهم می شود. آنتی بادی هایی که از این نوترکیبی های تصادفی ایجاد 

می شوند بسیار متنوع بوده و می توانند در مقابل تعداد بی شماری از آنتی ژن ها عمل نمایند.
در نتـیجه نوترکـیبی که در این مرحله از سـنتز آنـتی بادی های تک رشـته ای اتفاق می افتد بیش از 109 
کلون آنتـی بادی تولید می شـود. آنتـی بادی های نوترکیبی به نام کتاب خانه4 نیز نامیده می شوند زیرا در آن ها انواع 

ترکیب های ژنی از ژن های VH و VL قابل مشاهده می باشد.

شکل 4-3: واکنش الحاقی )مرحله7 در تولید آنتی بادی های تک رشته ای(

- پس از تولید رشته هایی که حاوی ژن های VL – قطعه اتصال دهنده- VH می باشند به منظور قرار دادن 
این رشته ها در وکتور مناسب الزم است به انتهای رشته ها قطعات انتهایی5 اضافه شده و سپس با شکستن این 
قطـعات توسـط آنزیم های خاص امکان کلون نمودن این رشته ها در وکتورهای مورد نظر فراهم آید. لذا ابتدا 

1. Assembly reaction
2. Linker
3. Recombination
4. Library
5. Restriction site
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 )Sfi I , Not I( دیگری1 در کنار قطعات انتهایی PCR رشته های به دست آمده از واکنش الحاقی را در واکنش
قرار داده و با استفاده از پرایمرهای خاص که به ابتدای این قطعات اتصال می یابند و انجام PCR، این قطعات به 

دو انتهای رشته ها اضافه می شوند.
سپس با شکسته شدن قطعات توسط آنزیم های خاص امکان قرار دادن رشته ها در داخل وکتور فاژمیدی 

فراهم می شود.  )شکل 3-5 مراحل 8-14(                 

شکل 5-3: اتصال قطعات انتهایی )Restriction Site( و شکستن این قطعات توسط آنزیم های خاص و ارزیابی آن ها در ژل 
)مراحل 14-8 در تولید آنتی بادی های تک رشته ای(

1. amplification 2
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- در مرحله بعدی عمل اتصال رشته ها به داخل وکتور صورت می گیرد1 و سپس با انجام ترانسفورماسیون2 
وکتورهای حاوی رشته ها به داخل باکتری Ecoli انتقال می یابند. در این مرحله با استفاده از الکتروپوریشن3 و 
با ولتاژ )2500 ولت( با ایجاد حفره در غشای باکتری امکان عبور وکتورها و داخل شدن آن ها به درون باکتری 

فراهم می آید.
باکتری هایی را که از این مرحله به دست آمده اند توسط باکتریوفاژ M13KO7 که یک فاژ کمکی است 
عفونی می نمائیم با ورود DNA فاژ کمکی به داخل باکتری، پروتئین های ساختمانی الزم جهت تشکیل فاژ کامل 
فراهم می شود و احیای فاژ4 اتفاق می افتد و فاژهایی تشکیل می شوند که حاوی وکتور بوده و قادرند مولکول های 
آنتی بادی را روی سطح خود بیان نمایند. به این پدیده نمایش فاژ*5 گفته می شود. در پایان این مرحله فاژهایی که 
هر یک حاوی یک نوع آنتی بادی تک  رشته ای روی سطح خود می باشند تولید شده اند. گستردگی آنتی بادی های 
 ،amplification تولید شده به عوامل مختلفی بستگی دارد از جمله عوامل مهم شامل پرایمرهای استفاده شده در
عملکرد آنزیم های restriction و عملکرد در مرحله ترانسفورماسیون می باشند. چنانچه کلیه مراحل به خوبی 
انجام پذیرد همان گونه که اشاره گردید بیش از 109 کلون آنتی بادی ایجاد می گردد. شکل 6-3 مراحل )15 تا 17(

شکل 6-3: اتصال رشته ها به داخل وکتور، ترانسفورماسیون و نمایش فاژ )مراحل17- 15 در تولید آنتی بادی های تک  رشته ای(

*نمایش فاژ: در سال 1985 دانشمندی به نام Smith نمایش فاژ )Phage display( را نشان داد. وی با قرار 
 Minor coat protein:( که مسئول سنتز پروتئین پوششی کوچک فاژ III در داخل ژن DNA دادن یک قطعه

1. ligation 

2. Transformation
3. Electroporation
4. Phage rescue
5. Phage display



ایمونولوژی عملی/ فصل اول: آنتی بادی40

PIII( می باشد نشان داد که یک فیوژن پروتئین که شامل محصول هر دو ژن III و DNA خارجی است تشکیل 
می شود. PIII در رأس باکتریوفاژ قرار دارد قسمت آمینی پروتئین PIII اتصال فاژ به ناحیه Fpilus در باکتری را 
در طی عفونت فراهم می آورد و انتهای کربوکسیلی در داخل ویریون قرار می گیرد. قرار گرفتن قطعه بیگانه بین 
این دو قسمت مجزا، عمل PIII را مختل نمی نماید. طرق نمایش آنتی بادی Fab و scFv فیوز شده به پروتئین 

پوشش PIII فاژ در شکل 7-3 نشان داده شده است.

شکل7-3: طرق نمایش آنتی بادی Fab و scFv فیوز شده به پروتئین پوشش PIII فاژ

4-3( لنفوسیت دهندگان ایمن و غیرایمن1 
لنفوسیت هایی که جهت تولید آنتی بادی های نوترکیبی مورد استفاده قرار می گیرند می توانند از خون افراد 
ایمن2 )افرادی که در مقابل یک بیماری خاص به تازگی بهبود یافته اند( و یا از خــون افراد غیرایمن3 گرفته شوند.
چنانچه لنفوسیت ها از افراد ایمن استفاده شود با توجه به این که بیش تر mRNA موجود در لنفوسیت های 
این افراد تولید آنتی بادی های خاص را کد می کنند نهایتاً بیش تر ژن های VH و VL تکثیر یافته در تولید آنتی 
بادی نوع ترکیبی، ژن های مربوط به همان آنتی بادی هایی است که در بدن شخص ایمن تولید شده اند و در 
نتیجه تنوع VH و VL کاهش یافته و ساخت آنتی بادی نوترکیبی به ساخت کتاب خانه ی ایمن4 منجر می شود 
1. Immune and non immune donors
2. Immure donors
3. Non immune donors
4. Immune library
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اما چنانچه از لنفوسیت های خون افراد غیرایمن استفاده می شود با توجه به این که مولکول های mRNA متفاوت 
مربوط به سـاخت آنتی بادی به یک مـیزان در لنفوسـیت های این افراد یافت می شـود در تکـثیر ژن های VH و 
VL تنوع بیش تری وجود خواهد داشت و گستردگی آنتی بادی های تولید شده بیش تر خواهد بود و کتاب خانه ی 

غیرایمن1 تولید می شود.

5-3( جداسازی آنتی بادی های نوترکیبی اختصاصی ضد یک آنتی ژن
 پس از تولـید آنتـی بادی های نوترکیبی انسـانی که روی سطح فاژ بیـان شـده اند به منـظور جـداسـازی 
آنتی بادی های اختصاصی ضد یک آنتی ژن مـــورد نظر از میان این کتاب خانه آنتی بادی2 تولید شده از تکنیکی 

به نام پنینگ3 استفاده می شود.
در این تکنیک آنتی ژن مورد نظر در لوله های خاص Coat می شود و سپس با فاژ آنتی بادی انکوبه می گردد. 
فاژهایی که آنتی بادی ضدآنتی ژن مورد نظر را حمل می نمایند به آنتی ژن چسبیده و بقیه فاژهای اتصال نیافته 
شـسته شده و خارج می گـردند سـپس باکتری Ecoli به لوله اضـافه می گردد. فاژهایی که به آنتی ژن متصل 
شده اند با عفونی کردن باکتری باعث انتقال وکتور حاوی ژن آنتی بادی به باکتری شده4 و کلون های به دست آمده 
حاوی ژن های آنتی بادی اختصاصی ضد آنتی ژن مورد نظر می باشند ) شکل 8-3( سپس باکتری هایی که از این 
مرحله به دست می آیند مجدداً توسط باکتریوفاژ عفونی شده5 و پدیده پنینگ با این فاژها تکرار می شود تا نهایتًا 
حتی االمکان از تعداد فاژهای غیراختصاصی کاسته گردد ) شکل 9-3( معمواًل پدیده پنینگ را 4 بار تکرار می کنند 

و هر بار پنینگ می تواند جداسازی فاژهای اختصاصی را تا 1000 بار افزایش دهد.

شکل 8-3: پروسه پنینگ در جداسازی فاژهای اختصاصی بر علیه آنتی ژن

1. Non immune library
2. Library
3. Panning
4. Elution
5. Phage Rescue
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شکل 8: پروسه پنینگ در جداسازی فاژهای اختصاصی بر علیه آنتی ژن 

شکل 9-3: نمایش کاهش فاژهای غیراختصاصی با تکرار پروسه پنینگ.

6-3( تولید آنتي بادي هاي تک رشته اي محلول                                                 
آنتي بادي هاي تک رشته اي را مي توان به شکل محلول تولید نمود به این منظور فاژهاي اختصاصي ضد 
یک آنتي ژن خاص را که با استفاده از تکنیک پنیگ به دست آمده اند در مقابل گونه اي از باکتري Ecoli که غیر 
سـرکوب کننده مي بـاشـد1 قـرار داده و با عـفوني کردن این باکـتري توسـط فـاژهاي مـورد نظر آنـتي بـادي تک 
1. Non suppressor
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رشته اي به صورت محلول تولید خواهد شد )با توجه به این که در گونه غیرسرکوب کننده باکتري، عملکرد کدون 
باز دارنده1 موجود در وکتور فاژمیدي مشـاهده می شـود فیوژن پروتئین آنتـي بادي/ PIII تولید نشـده و آنتی بادی 
به شکل محلول و مجزا تولید خواهد شد( این آنتي بادي ها نه تنها در محیط رشد باکتري موجود خواهند بود بلکه 

به مقدار بیش تري پس از خرد کردن باکتري2 از ناحیه پري پالسم باکتري آزاد مي گردند.

Diabody 7-3( آنتي بادي هاي
آنتـي بادي های Diabody، آنـتي بادي هاي نوترکیبي کوچک دو ظرفیتي هستند که از دو آنتي بادي تک 
رشـته اي )scFv( غیرمشـابه ساخته شـده اند. معمواًل این آنتي بادي ها با استـفاده از وکتورهای هم بیان3 ساخته 
مي شـوند )ژن هـایي که دو زنجیره را مي سـازند تـحت کنـترل یک پروموتور قرار مي گیـرند( و دو آنتـي بادي 
تک رشـته اي با هم بیان شـده به طوري که VH یک رشـته با VL رشـته دیگر، یک ناحیه باند شونده به آنتي ژن 
را به وجـود می آورنـد )VHA-VLB, VHB-VLA( )شـکل 10-3(. آنـتی بادي هاي Diabody کوچـک تـرین 
آنتي بادي دو ظرفیتي نوترکیبي هستند که فاصله بین دو ناحیه باند شونده به آنتي ژن در آن ها به طور متوسط تنها 
6/5 نانومتر بوده که کم تر از نصف فاصله بین این دو ناحیه در آنتي بادي IgG مي باشد. این سـایز کوچـک و 
فشرده شده آنتي بادي، باعث ایجاد مزایاي خاصي براي این آنتي بادي ها از جمله ایمونوژنیسیتي کم، نفوذ قابل 

توجه به بافت توموري و اثرات دارویي سریع این آنتي بادي ها خواهد شد.

 Diabody شکل 10-3: نمایش آنتي بادي

تحقیقات نشان داده اند که با باند شدن این آنتي بادي ها به دو مولکول متفاوت هدف، امکان گردآوردن 
سلول هاي مؤثر در اطراف سلول توموري به منظور مقابله بیش تر با تومور فراهم مي گردد )شکل 11-3(.

1. Amber stop codon
2. Sonication
3. Co-expression vector
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شکل 11-3: آنتی بادی های Diabodyِ  و تک رشته ای به فرم کونژوگه می توانند نقش مؤثری در مقابله با  سلول های توموری 
داشته باشند 

 بدین ترتیب امید است که این آنتي بادي های دو ظرفیتي کوچک بتوانند در باال بردن دفاع ایمني بر علیه 
تومور بسیار مؤثر واقع شوند هم چنین استفاده از مهندسي ژنتیک و باند نمودن ژن آنتي بادي های تک رشته اي با 
ترکیبات دیگر و تولید ایمونوکونژوگه هاي متفاوت مانند scFv-FasL امکان فراهم آوردن شرایط خاص براي 

مقابله با سلول هاي توموري ایجاد می گردد.
 شکل هاي 12-3 و 13- 3 آنتي بادي هاي Triabody و Tetrabody را نشان مي دهند که در یک زمان 
به سه مولکول هدف و یا چهار مولکول هدف باند مي شوند و مي توانند مولکول هاي مؤثري براي استراتژي هاي 

درماني واقع شوند. 
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Triabody شکل 3-12: نمایش آنتی بادی

Tetrabody شکل3- 13: نمایش آنتی بادی
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8-3( اهداف آموزشی در قالب سئواالت تشریحی
1. نوترکیبی ژنی در کدامیک از مراحل سنتز آنتی بادی های نوترکیبی انسانی اتفاق می افتد؟
2. قطعه اتصال دهنده1 استحکام آنتی بادی scFv را نسبت Fv چند برابر افزایش می دهد؟

3. فاژ کمکی M13KO7 چگونه باعث تشکیل یک فاژ کامل در باکتری Ecoli  می شود؟
4. تکنیک Panning به چه منظوری مورد استفاده قرار می گیرد؟

5. در نمایش فاژ2 علت بیان مولکول آنتی بادی در راس باکتریوفاژ چیست؟
6. فاصله دو ناحیه باند شونده به آنتي ژن در آنتي بادي هاي Diabody به طور متوسط چه اندازه است؟

7. مهم ترین مزیت آنتي بادي هاي Diabody چیست؟ 
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1-4( مقدمه 

از زمان پیدایش تکنولوژی تولید پروتئین های نوترکیب طی چند دهه اخیر، استفاده از پروتئین های نوترکیب 
در تشخیص و درمان بیماری ها مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. این محصوالت پروتئینی اغلب آنتی بادی ها و 
مشتقات آن ها، واکسن ها و پروتئین های سرمی )سایتوکاین، هورمون رشد، اینترلوکین، اینترفرون( می باشند که در 
درمان بسیاری از بیماری های انسانی شامل دیابت، آنمی، هپاتیت، سرطان و بسیاری از بیماری های دیگر کاربرد 

دارند. 
تا چندی پیـش، تولید تجاری چنین داروهایی در سـلول های باکـتریایی و یا در سـلول های پسـتانداران انجام 
می گرفت. ولی به خاطر برخی محدودیت های مربوط به این سیستم های بیان، از قبیل هزینه باال و احتمال آلودگی 
در مورد سیستم های پستانداران و کیفیت پایین محصوالت پروتئینی در مورد سیستم های باکتریایی، توجه محققین 

به سمت سیستم های بیان دیگری با محدودیت های کم تر معطوف گردید. 
طی سال های اخیر، بیان محصوالت پروتئینی نظیر آنتی بادی ها در گیاهان به خاطر داشتن مزایایی از قبیل 
هزینه کم و احتـمال آلودگی پایین، به عنوان یک سیـستم بیان ارزشـمند مورد توجه قرار گرفته است؛ از طرفی، 
سلول های گیاهی به عنوان سیستم های یوکاریوتیک، تمام خصوصیات الزم برای تولید پروتئین های دارویی پیچیده 

و فعال از لحاظ بیولوژیک را دارند.
تاکنون، گیاهان متفاوتی برای تولید پروتئین های دارویی مورد استفاده قرار گرفته اند نظیر:

- گیاهان برگ دار
- غالت

آنتی بادی های 

نوترکیب  گیاهی
بخش چهارم
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- حبوبات
- دانه های روغنی

- میوه جات
- سبزیجات

- کشت سلول های گیاهی
- جلبک ها  

گیاهانی که بیش  ترین استـفاده را برای تولید پروتئین نوترکیب دارند شـامل تنباکو، برنج و غالت می باشند. 
پروتئین هایی نظیر IgA ،IgG4 ترشحی، استیل کولین استراز، آلفا اینترفرون و آلفا 1- آنتی تریپسین تاکنون در هیچ 
سـیستم بیان دیگری به جز گیاهان قابلیت تولید نداشته اند؛ برخی از مهم ترین پروتئین های تولیدشده در سیستم 
های بیان گیاهی در جدول 1-4 آورده شده است. موفقیت در تولید این پروتئین ها نشان می دهد که می توان از 
گیاهان برای تولید پروتئین های دارویی در مقادیر انبوه استفاده کرد. امروزه استفاده از گیاهان برای تولید محصوالت 

پروتئینی با عنوان کشاورزی مولکولی1 شناخته شده است.

جدول 1-4: برخی از مهم ترین پروتئین های تولیدشده در سیستم های بیان گیاهی

سیستم بیان گیاهیپروتئین نوترکیب

تنباکوپروتئین A سطحی استرپتوکوک موتانس

تنباکوآلبومین سرم

تنباکوگلیکوپروتئین سطحی ویروس رابی

آلفا لفاآلفا امیالز

ذرتآویدین

Norwalk سیب زمینیواکسن ویروس

سیب زمینیالکتوفرین انسانی

تنباکوسوماتوتروفین انسانی

B تنباکوآنتی ژن سطحی هپاتیت

گوجه فرنگیCtox A و Ctox B باکتری کلرا

1. Molecular Farmingg

آنتی بادی های 

نوترکیب  گیاهی
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تنباکوواکسن ویروس سرخچه

)B توکسین حساس به حرارت( LT-Bذرت

) TetC( تنباکوآنتی ژن مربوط به واکسن کزاز

غلهواکسن ویروس گاستروانتریت

تنباکوآنتی ژن محافظت کننده مربوط به باسیلوس آنتراسیس

)MV-H( تنباکوهماگلوتینین ویروس سرخچه

HIV-1 موجود در Tat تنباکوپروتئین

برنجآلفا-1 آنتی تریپسین انسانی

HIV-1 مربوط به Cp24  هویجپروتئین

برنجپروتئین پوشش مربوط به انسفالیت ژاپنی

)UreB( B هویجاوره آز

از زمان تولید آنتی بادی های مونوکلونال در سیستم های بیان پستانداران در سال 1975، آنتی بادی ها به عنوان 
ابزارهای مهمی در تحقیق، درمان و تشخیص مورد استفاده قرار گرفته اند. به علت تقاضای باال برای آنتی بادی های 
نوترکیب، به زودی امکانات موجود پاسخگو نبوده و نیاز به پیشرفت در روش های جایگزینی برای این سیستم های 

معمول بیان در پستانداران خواهد بود. 
به علت گلیکوزیالسیون های پیچیده و وجود پیوندهای دی سولفید، آنتی بادی ها برای تولید نیاز به یک میزبان 
مناسب یوکاریوتیک دارند. از این رو، گیاهان به عنوان یک سیستم جایگزین مناسب در نظر گرفته شده اند، هرچند 
نوع گلیکوزیالسیون در سیستم های گیاهی و در پستانداران تا حدودی متفاوت می باشد که در مورد این تفاوت ها و 

راه حل های موجود برای حل آن ها در قسمت های بعد بیش تر توضیح داده خواهد شد.
تولید "پالنتی بادی" یا " بیان آنتی بادی مونوکلونال در گیاهان ترانس ژنیک"، اولین بار در سال 1989 در 
ایاالت متحده آمریکا توسط Hiatt و همکاران در گیاه تنباکو انجام شد. از آن زمان، فرم های متعددی از آنتی بادی، 
در گیاهان بیان شده است. در مورد برخی فرم های پیچیده از ایمونوگلوبولین ها مثل sIgA و IgG4، تنها روش 
تولید  در مقیاس تجاری، استفاده از سیستم های گیاهی می باشد. تاکنون، فرم های متفاوتی از آنتی بادی در گیاهان 

تولید شده اند شامل:
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Fab -

Single chain Fvs )Scfv( -

Bispecific Fvs-

Diabodies -

Minibodies -

Single variable domains -

از نظر زمان الزم برای تولید پروتئـین، گیاهان قابل مقایسـه با سـیسـتم های بیان حیوانی )مثل بز و جوجه( 
می باشند. بعد از انتقال ژن در غالت، می توان مقدار حدود یک کیلوگرم از آنتی بادی را در حدود 36 ماه تولید نمود. 
از نظر اقتصـادی، هـزینه تولیـد هر گرم IgG از گیاه آلفالفای کشـت داده شـده در 250 متر مربع فضـای 
گلخانه ای، حدود 500-600 دالر می باشد که این میزان در مقایسه با 5000 دالر در هر گرم برای آنتی بادی تولید 
شده در روش هیبریدوما، هزینه بسیار پایینی می باشد. هزینه تولید یک گرم IgA تخلیص شده در برگ یک گیاه، 
پایین تر از 50 دالر در هر گرم، در کشت سلولی پستانداران، 1000 دالر در گرم، و در مورد حیوان ترانس ژنیک، 
100 دالر در گرم می باشد. در شکل 1-4، پارامترهای اصلی در تولید پروتئین ها در سیستم های مختلف مقایسه 

شده است.

شکل 1-4: مقایسه چند پارامتر اصلی در ارتباط با تولید پروتئین های نوترکیب در سیستم های بیان متفاوت

2-4( هدف و اساس کار

در استفاده از سیستم های گیاهی به منظور بیان محصول مورد نظر، می توان به دو صورت از سیستم گیاهی 
استفاده کرد:

1. کشت گیاه کامل )گیاه ترانس ژنیک(: که حاوی ژن مورد نظر می باشد.
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2. کشت سلول های گیاهی: که در محیط آزمایشگاه می توان از آن ها به عنوان سیستمی جایگزین برای بیان 
محصوالت پروتئینی استفاده کرد. 

در ادامه در مورد مزایا و معایب هر یک از این انواع سیستم های گیاهی بیش تر بحث خواهد شد.

1. مزایای گیاهان ترانس ژنیک به عنوان سیستم بیان:  استفاده از گیاهان ترانس ژنیک مزایایی نسبت به 
سایر سیستم های بیان معمول دارند که مهم ترین آن ها شامل این موارد می باشد:

- ظرفیت باال برای کشت گیاه در زمین کشاورزی: حجم نسبتاً پایین محصول که یک خصوصیت عمومی در 
سیستم های بیان گیاهی نسبت به سایر سیستم های بیان می باشد را می توان با کاشت حجم وسیعی از گیاه 

ترانس ژن جبران کرد.
- انعطاف پذیری باالی گیاه با شرایط محیطی

- مقیاس پذیری باال
- احتمال آلودگی پایین با پاتوژن های انسانی

- هزینه پایین تولید: از آن جا که در سیستم های گیاهی نیازی به حذف توکسین های باکتریایی یا ذرات پاتوژنیک 
انسانی )ویروس، توکسین و یا پریون که به طور معمول در سیستم های بیان پستانداران تولید می شود( نمی 
باشد، هزینه های مربوط به استخراج و تخلیص محصول بسیار کاهش می یابد. به طور کلی، به حداقل رساندن 
هزینه مربوط به استخراج و تخلیص محصول یک هدف بسیار مهم می باشد که می توان با انتخاب یک گونه 
میزبان مناسب به آن دست یافت؛ برای مثال اسـتخراج پروتئین از بافت های نرم مثل گوجه فرنگی سـاده تر 
از بافت های سـختی نظیر دانـه های غالت می باشد که نیاز به مراحل مختلف آسیاب و خرد کردن، هموژن 

سازی، فیلتراسیون و تغلیظ دارد.
- برداشت و ذخیره محصول بدون نیاز به تجهیزات خاص یا نیاز به رعایت زنجیره سرد

- امکان تجویز خوراکی در مورد واکسن های خوراکی: گیاهان ترانس ژنیک خوراکی مثل گوجه فرنگی یا سیب 
زمینی امکان تجویز خوراکی را در مورد یک سری از واکسن ها و آنتی بادی ها فراهم می کنند. در این مورد، 
گیاهان به عنوان حامل واکسن عمل می کنند و از سوی دیگر نیاز به مراحل پیچیده تخلیص محصول از گیاه 

حذف می شود و بنابراین، این نوع گیاهان بسیار مفید و از لحاظ اقتصادی کم هزینه می باشند.
- قابلیت ایجاد بانک دانه به عنـوان یک منبع ژنتیکی پایدار: دانه ها باعث تجمع پروتئین ها در یک حجم پایین 
شده و پروتئین های نوترکیب در دانه های خشک، بسیار پایدار می باشند. این پایداری، امکان ذخیره طوالنی 

مدت آن ها را ایجاد می کند.   
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2. معایب گیاهان ترانس ژن به عنوان سیستم بیان: در مقابل، اسـتفاده از گیاهان ترانس ژن موانعی نیز دارد 
که اسـتفاده از آن ها را به عنوان سیستم بیان با محدودیت هایی مواجه کرده است. برخی از این موانع شامل موارد 

زیر می باشند:
- زمان رشد و تکثیر طوالنی

- احتمال تأثیر آفت ها و وضعیت آب و هوایی روی آن ها
GMP چالش های مربوط به اعمال اصول -

  3. مزایای کشت سلول های گیاهی به عنوان سیستم بیان: استفاده از تکنیک کشت سلول های گیاهی برای 
اولین بار در سال 1950 معرفی شد. با پیشرفت هایی که طی سال های اخیر در رابطه با این تکنیک صورت پذیرفت، 

این روش به عنوان یک روش جایگزین برای تولید محصوالت پروتئینی مورد توجه محققین قرار گرفت. 
برخی از مهم ترین مزایای استفاده از تکنیک کشت سلول های گیاهی شامل این موارد می باشند: 

- سرعت تکثیر باال:  این سلول ها مانند سلول های باکتریایی )برخالف گیاهان ترانس ژنیک(، سرعت تکثیر 
باالیی داشته و از طرفی نیاز به محیط های کشت پیچیده و پر هزینه )در مقایسه با کشت سلول های پستانداران(  

ندارند.
- تغییرات پس از ترجمه: سلول های گیاهی، مثل سلول های پستانداران، می توانند تغییرات پس از ترجمه را تقریبًا 

به طور کامل انجام دهند و از این لحاظ قابل مقایسه با کشت های سلولی پستانداران می باشند.
- عدم آلودگی با پاتوژن های انسانی: سلول های گیاهی توسط هیچ یک از پاتوژن های انسانی شناخته شده، آلوده 

نمی شوند.
- مراحل استخراج و تخلیص ساده و کم هزینه: مراحل استخراج و تخلیص محصول می تواند 80% یا بیش از %80 
از کل هـزینه های تولید را شامل شود. سـادگی مراحل استخراج یک مزیت مهم برای کشت سوسپانسیون های 

سلولی به شمار می رود، به ویژه زمانی که پروتئین نوترکیب به خارج از سلول ترشح می شود. 

3-4( مراحل تولید آنتی بادی نوترکیب گیاهی )پالنتی بادی(:

مراحل تولید "پالنتی بادی" به طور خالصه، شامل مراحل زیر می باشد )شکل 2 -4(:
1. جداسازی و تکثیر توالی های مربوط به زنجیره سبک و سنگین ایمونوگلوبولین

2. طراحی گیاه ترانس ژنیک به منظور بیان محصول در آن
3.  استخراج و تخلیص پالنتی بادی 
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 شکل 2-4: مراحل تولید آنتی بادی نوترکیب گیاهی یا پالنتی بادی ها

1-3-4( جداسازی و تکثیر توالی های مربوط به زنجیره سبک و سنگین ایمونوگلوبولین
ژن های رمزدهنده قطعات آنتی بادی معمواًل از رده های سلولی هیبریدوما )سلول های میلومایی ادغام شده با 
سلول های B طحال موش ایمن شده( تهیه می شوند. اما از آن جا که تکنولوژی هیبریدوما، روشی پرهزینه و زمان 
بر می باشد، روش نمایش فاژ به عنوان یک روش جایگزین استفاده می شود. در این روش پس از ایمن سازی موش، 
توالی های رمزدهنده قطعات آنتی بادی، از لنفوسیت های B موش ایمن شده، استخراج و به روش PCR تکثیر می 
شوند. در مرحله بعد، قطـعات تکثـیر شـده آنتی بادی )توالی های scFv( در پری پالسـم باکتری E.Coli تولید و 
روی پروتئین های پوششی باکتریوفاژ M13 نمایش داده می شوند. به این ترتیب، یک کتاب خانه نمایش روی فاژ 
از روی توالی های scFv ساخته می شود. سپس کلون های scFv متصل شونده به آنتی ژن مورد نظر از کتاب خانه 
انتخاب شده و وارد وکتورهای بیان کننده گیاهی می شوند. این روش، امکان جداسازی توالی های رمزدهنده قطعات 

scFv را به طور مستقیم از کتاب خانه های ایجاد شده فراهم می سازد. 

روش نمایش فاژ، ارزان تر و سریع تر از ساختن رده های سلولی هیبریدوما بوده و از همه مهم تر، هیچ گونه کشت 
سلولی حیوانی مورد نیاز نمی باشد. با استفاده از این روش، جداسازی توالی های رمزدهنده قطعات آنتی بادی از موش 

ایمن شده در طی حدود 4 ماه امکان پذیر می باشد.



55 بخش چهارم: آنتی بادی های نوترکیب گیاهی                                                دکتر عبدالرضا وارسته-  فرناز صدقی

2-3-4( طراحی گیاه ترانـس ژنیک به منظور تولیـد آنتی بادی در آن
 گیاهان ترانـس ژنـیک، با اضـافه کردن ژن یا ژن هایی به داخل گیاهان با استفاده از روش های مهندسی 
ژنتیک ایجاد می شوند. این ژن یا ژن های اضافه شده به عنوان ترانـس ژن و گیاه ایجاد شـده به این روش، به 
عنوان گیاه ترانـس ژنیک شناخته می شود. این ژن ها ممکن است از یک گیاه دیگر و یا از یک گونه کامال متفاوت 

انتخاب شوند.  
به منظور طراحی یک گیاه ترانس ژنیک، پس از تکثیر ژن های مربوط به زنجیره سبک و سنگین ایمونوگلوبولین 
و برش آن ها با آنزیم، این ژن ها وارد وکتور بیان کننده می شوند. در مرحله بعد این وکتورها باید به داخل گیاه، 

ترانسفورم گردند. دو روش اصلی برای ترانسفورماسیون گیاه وجود دارد:
1. گیاه ترانسفورم شده با بیان گذرا

2. گیاه ترانسفورم شده با بیان پایدار 
به طور کلی، بیان گذرا در مقایسه با بیان پایدار، سریع تر بوده و طی چند روز نتایج آن حاصل می شود. اما بیان 
ژن گذرا در مقیاس های محدود انجام می گیرد و معمواًل قبل از ترانسفورماسیون پایدار، به منظور تست سیستم 
بیانی استفاده می شود که قرار است جهت بیان پروتئین به کار رود. از طرفی، گیاهان ترانس ژنیک پایدار، برای تولید 
محصوالت پروتئینی به زمان بیش تری نیاز دارند، اما ظرفیت تولید باالیی داشته و به صورت پایدار می توانند محصول 

پروتئینی را تولید کنند. جدول 2-4 انواع بیان ژن مورد نظر در داخل سیستم گیاهی را مقایسه کرده است.
جدول 2-4: مقایسه انواع بیان ژن مورد نظر در داخل سیستم بیان گیاهی

نحوه بیاننوع بیان
زمان الزم برای 

تولید محصول
کاربردپایداری محصول

بیان مستقل از ژنوم بیان گذرا
ناپایدارکم گیاهی

آزمایش بیان پروتئین مورد نظر و آزمایش 
سیستم بیان گیاهی قبل از ورود به مراحل 

بعدی

بیان وابسته به ژنوم بیان پایدار
تولید محصول در مقادیر تجاریپایدارزیادگیاهی

1( گیاه ترانسفورم شده با بیان گذرا 
سیستم بیان گذرا امکان تولید محصول پروتئینی در حد میلی گرم در عرض دو هفته و در حد گرم در عرض 
تنها چند هفته بیش تر را فراهم می کند. بنابراین یک روش مفید برای آزمایش بیان پروتئین مورد نظر و تهیه مقادیر 

کمی از پروتئین به منظور آنالیز قبل از ورود به مراحل بعدی می باشد. 
به منظور آنالیز قطعات داخل سلولی پالنتی بادی قبل از ورود به مراحل بعدی، باید روش های سریعی وجود داشته 
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باشد. تجمع قطعات آنتی بادی و میزان اتصال آن ها به آنتی ژن را می توان به راحتی توسط روش هایی نظیر دات 
بالتینگ، ELISA، یا سایر روش های پروتئینی بررسی نمود.

به منظور تولید سیستم بیان گذرا، به دو صورت می توان ترانسفورماسیون را انجام داد:
1. وارد کردن باکتری Agrobacterium tumefaciens به داخل سلول های گیاهی )ولی نه به داخل ژنوم 
گیاه(، که این باکتری را می توان به کل گیاه یا بخشی از یک گیاه مثل برگ وارد کرد. این روش، روش 

آرگوانفیلتراسیون نام دارد.
2. وارد کردن وکتـورهای ویروسـی به داخل سـلول های گـیاهـی که برای بیان پروتئـین های پلـی مر نظـیر 

آنتی بادی ها استفاده می شود. 
در ادامه به طور خالصه، سیستم های بیان گیاهی بر پایه وکتورهای ویروسی شرح داده می شوند.

1-4-4(  سیستم های بیان گیاهی بر پایه وکتورهای ویروسی
از آن جا که عفونت های ویروسی سریع و سیستمیک بوده و سلول های آلوده حاوی مقادیر باالیی از ویروس 
و محصوالت ژنی ویروس می باشند، استفاده از ویروس ها به عنوان وکتور، مورد توجه قرار گرفته است. از طرفی، 
ویروس های گیـاهی قابـلیت ورود به ژنوم گـیاه را ندارند، در نتـیجه هیـچ گونه ترانسـفورماسیـون پایداری صورت 
نمی گیرد. ویروس های گیاهی به راحتی توسط تلقیح مکانیکی وارد سلول میزبان شده و از گیاهی به گیاه دیگر 

منتشر می شوند. 

5-4( گیاه ترانسفورم شده با بیان پایدار     
در این مورد نیز تکنیک اصلی که به طور رایج استفاده می گردد، انتقال ژن مورد نظر به داخل ژنوم گیاه، به 
واسطه Agrobacterium tumefaciens می باشد. با این تفاوت که در این مورد برخالف روش بیان گذرا، ژن 

مورد نظر به داخل ژنوم گیاهی وارد شده و در نتیجه بیان پایدار خواهد داشت. 

1-5-4( نحوه الحاق ژن آنتی بادی به ژنوم گیاه
از آن جا که آنتی بادی ها حاوی دو پلی پپتید مجزا هستند، دو استرتژی برای الحاق وجود دارد: 

1. الحاق یک قطعه DNA منفرد که حاوی توالی های کدکننده برای هر دو زنجیره سبک و سنگین می باشد.
2. دو الحاق مستقل در دو قطعه DNA که به دو روش می تواند انجام گیرد:

	 در یک گیاه DNA ترانسفورماسیون هم زمان دو قطعه
	 تولید دو گیاه مستقل هر یک حاوی یک ترانس ژن )یک گیاه حاوی ژن مربوط به زنجیره سنگین و گیاه دیگر

حاوی ژن مربوط به زنجیره سبک(. ژنوم این دو گیاه در نهایت به روش لقاح مصنوعی با یک دیگر ادغام شده و 
گیاه جدید می تواند هر دو زنجیره سبک و سنگین را بیان کند. این روش نتایج بهتری را به همراه داشته است، 

ولی به دلیل زمان بر بودن، کم تر از آن استفاده می شود.
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3. استخراج و تخلیص پالنتی بادی ها
برای پروتئین هایی با کاربردهای درمانی، بیش ترین میزان خلوص )99%( مورد نیاز است. مراحل استخراج و 

تخلیص پالنتی بادی ها به شرح زیر می باشد: 
- لیز سلولی/ شفاف سازی 

- تغلیظ/ استخراج 
- تخلیص به روش کروماتوگرافی

تکنیک های موجود برای مرحله لیز سلولی شامل این موارد می باشند: 
-  سونیکاسیون

- هموژنیزاسیون با فشار باال
- آسیاب مرطوب

- لیز آنزیمی

 

شکل3-4: مراحل استخراج و تخلیص پروتئین های نوترکیب گیاهی: همان طور که در شکل نشان داده شده، با پیشرفت در مراحل 
تخلیص، میزان خلوص محصول افزایش می یابد. این مراحل در مورد پروتئین های داخل سلولی شامل لیز سلولی، شفاف سازی، استخراج 
محصول پروتئینی و در نهایت تخلیص محصول به روش های مختلف کروماتوگرافی می باشد؛ در مورد پروتئین های ترشح شده به داخل 
محیط کشت، نیازی به مراحل لیز سلول و شفاف سازی نبوده و در نتیجه هزینه های مربوط به مراحل استخراج و تخلیص محصول تا 

حد زیادی کاهش می یابد.

در میان این روش ها، روش انتخابی برای پروسه هایی که در آن به میزان باالی پروتئین نیاز هست، روش 
هموژنیزاسیون با فشار باال می باشد. مرحله شفاف سازی عصاره سلولی برای تولید به میزان باال معمواًل توسط 
فیلتراسیون )dead-end filtration یا cross-flow filtration(، و برای تولید به میزان پایین، از روش های ساده 
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تری مثل سانتریفیوژ استفاده می شود.
در نهایت برای تخلیص نهایی محصول پروتئینی، از چند روش کروماتوگرفی مختلف می توان استفاده کرد. 
برای مثال برای تولید آنتی بادی نوترکیب، کروماتوگرافی میل ترکیبی پروتئین A یا پروتئین G یک روش انتخابی 

آسان و مؤثر می باشد.

6-4( کاربردهای پالنتی بادی
بعد از جداسازی و تخلیص از بافت های گیاهی، پالنتی بادی ها یا قطعات مشتق شده از آن ها را می توان در 
فرایندهای صنعتی، به عنوان ابزارهای تشخیصی، در ایمونوکروماتوگرافی جهت تخلیص و یا در درمان های پزشکی 

به کار برد. در جدول 3-4 برخی از کاربردهای درمانی و تشخیصی پالنتی بادی ها نشان داده شده است.
جدول 3-4: برخی از کاربردهای تشخیصی –  درمانی پالنتی بادی ها

گیاهنام آنتی بادیاختصاصیتکاربرد

تنباکوCaroRX (sIgA/G)آنتی ژن استرپتوکوکالدرمان پوسیدگی دندان

آلفالفاAnti-human IgGC5-1 (IgG)تشخیص

تنباکوCEAscFvT84.66 (IgG)درمان سرطان

B 38واکسن ایدیوتیپدرمان لنفومای سلولC13تنباکو

سویاHSV-2Anti-HSV-2 (IgG)درمان عفونت ویروسی

تنباکوhCG Anti-hCGپیشگیری از بارداری- تشخیص حاملگی

کاربردهای تشخیصی پالنتی بادی ها، در تشخیص آنتی ژن های سرطانی، تشخیص و درمان بیماری های 
عفونی، اختالالت اتوایمیون، بیماری های قلبی- عروقی، بیماری های تنفسی، بیماری های چشمی، اختالالت 

عصبی، پوستی، خونی و رد پیوند می باشد. 
تا کنون چندین آنتی بادی مشتق از گیاه با کاربردهای درمانی تولید شده اند، که چند تا از آن ها هم در مراحل 
آزمایشات بالینی می باشند. در ادامه چند مورد از مهم ترین پالنتی بادی های تولید شده با کاربردهای تشخیصی و 

درمانی به طور خالصه توضیح داده شده اند.

1-6-4( کاربردهای تشخیصی - درمانی 
- Anti-hCG: اخیراً سـه نوع آنـتی بادی اختصـاصی برای hCG در گـیاه تـنباکو با بیـان گذرا )به روش 
آرگوانفیلتراسـیون( تولید شـده است. این آنتی بادی ها، یک IgG کامل کایمریک، یک قطعه scFv و یک 
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دیابادی می باشند. هر سه آنتی بادی در in vivo و in vitro عملکردی می باشند. این آنتی بادی ها می توانند 
در تشخیص حاملگی، پیشگیری از بارداری و تشخیص یا درمان تومورهای تولید کننده hCG استفاده شوند.

 Avicidin مارکر سرطان کولورکتال(، با نام تجاری( EpCAM کامل اختصاصی برای IgG یک :Avicidin -
می باشد که با وجود اثبات برخی فعالیت های ضدسرطانی آن در بیمارانی با سرطان های پیشرفته پروستات 
و کولون، به خاطر ایجاد اسهال به عنوان عارضه جانبی، استفاده از آن محدود شده است. این عارضه احتمااًل 
به دلیل واکنش متقاطع این آنتی بادی با اپی توپ های موجود بر روی سلول های پوشاننده سطح روده اتفاق 

می افتد.  
- CaroRx: یک آنتی بادی موجود در مرحله آزمایشات بالینی می باشد. CaroRx، اغلب یک IgG )یا گاهی 
IgA( تولیـد شده در گیاه تنباکوی ترانس ژنیک و اختصاصی برای مولکول چسبان اصلی استرپتوکوک موتانس 
می باشد. استرپتوکوک عامل اصلی پوسیدگی دندان در انسان می باشد. حذف این باکتری از دهان باعث 

جلوگیری از کلونیزاسیون مجدد این باکتری و در نتیجه جایگزینی فلور طبیعی در محیط دهان می شود.
 CEA .می باشد CEA یک آنتی بادی مونوکلونال شناسایی کننده T84/66 :T84.66, scFv T84.66 -
یک تومور مارکر گلیکوپروتئینی است که برای تشخیص طیف وسیعی از سرطان ها شامل آدنوکارسینومای 
کولورکتال، کارسینومای ریه، سینه، پانکراس و سایر کارسینوماها با منشأ اپی تلیالی کاربرد دارد.  T84/66یکی 
از آنتی بادی های ضد CEA می باشد که برای تصویربرداری از تومور و درمان آن استفاده می شود. IgG کامل 
این آنتی بادی، به روش آرگوانفیلتراسیون به طور گذرا در گیاه تنباکو بیان شده و مشتقات scFv آن، در تنباکو، 

هلو، برنج و گندم ترانس ژنیک و همچنین در کشت سوسپانسیون سلولی برنج و تنباکو تولید شده اند.
- Anti-HSV: یک IgG انسانی شده کامل و شناسایی کننده ویروس HSV-2 که در گیاه سویای ترانس 
ژنیک تولید شده است. هرچند تاکنون تأثیر آن در انسان آزمایش نشده است، کاربرد اصلی این آنتی بادی، 

جلوگیری از انتقال HSV-2 واژینال در مدل موشی بیماری می باشد.

2-6-4( کاربرد به عنوان واکسن 
38C13: یک آنتی بادی آنتی ایدیوتایپ شناسایی کننده سلول های B بدخیم که روش مفیدی برای درمان 
بیماری هایی نظیر لنفومای نان-هوچکین می باشد. برای تولید این آنتی بادی، در ابتدا یک scFv بر پایه یک رده 
سلولی لنفومای موشی- به نام 38C13- تولید می شود؛ این scFv در وکتور ویروسی و در گیاه آلوده به ویروس 
تولید می شود. وقتی این scFv به موش تجویز شود، آنتی بادی های آنتی ایدیوتایپ با قابلیت شناسایی سلول های 

38C13 تولید شده که این آنتی بادی ها باعث ایجاد ایمنی علیه لنفوما در موش می شوند. 

3-6-4( تنظیم ایمنی در گیاه 
یکی دیگر از کاربردهای دیگر پالنتی بادی، تنظیم ایمنی گیاه می باشد. به این صورت که این آنتی بادی ها باعث 

مقاومت گیاه نسبت به پاتوژن ها می شوند.
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7-4( مالحظات عملی

1-7-4( تجاری سازی تولید آنتی بادی در گیاهان 
از آن جا که تولید پروتئین های نوترکیب در گیاهان مزایای زیادی دارد و یکی از مهم ترین آن ها مقرون به 
صـرفه بودن از لحاظ اقتصادی می باشـد، چندین شرکت به ویژه در ایاالت متحده آمریکا و کانادا، روی تولید 
پروتئین های دارویی در گیاهان کشـت داده شده در زمین های کشـاورزی، تمرکز داشـته اند. بسیاری از این 
پروتئین های دارویی وارد مرحله آزمایشات بالینی شده اند، ولی تاکنون هیچ یک از آن ها وارد بازار جهانی نشده اند.  
در حال حاضر، مهم ترین اهداف محققان در زمینه تجاری سازی تولید آنتی بادی در گیاهان، غلبه بر مسائلی نظیر 
حجم پایین محصوالت تولید شده در گیاهان و کیفیت نسبتاً پایین این محصوالت می باشد. میزان پایین محصول 
نوترکیب، یکی از موانع اصلی در رابطه با این سیستم ها می باشد که تولید تجاری پروتئین ها را در مقادیر باال محدود 

کرده است.  

2-7-4( استراتژی هایی برای دستیابی به مقادیر باالی محصول در گیاهان
همان طور که در قسمت قبل ذکر شد، میزان پایین تولید، مشکل اصلی در تولید پروتئین در گیاهان می باشد که 
این میزان از طیفی حدود 0,01 تا 200 میلی گرم در لیتر متغیر است. پیشرفت های اخیر در بیولوژی مولکولی تا حد 
زیادی میزان پروتئین تولیدی را بهبود بخشیده است به طوری که حداقل میزان تولیدی به حدود mg/L 10 رسیده 

است که این مقدار، حداقل میزان الزم برای تولید تجاری یک دارو می باشد.
برای به حداکثر رساندن میزان پروتئین، در هر یک از مراحل تولید )مرحله مولکوالر، کشت سلولی و ...( می توان 

استراتژی هایی را به کار برد. این استراتژی ها به طور خالصه در جدول 4-4 نشان داده شده اند.
جدول 4-4: استراتژی هایی برای به حداکثر رساندن میزان پروتئین در هر یک از مراحل تولید

استراتژی افزایش بیان محصولمرحله تولید محصول

مرحله مولکوالر
	نسخه برداری
	ترجمه

	استفاده از پروموترهای ساختمانی یا پروموترهای قابل القا
	ها با روش های مهندسی ژنتیک UTR دستکاری

بهینه سازی ترکیبات محیط، دما، PH، نور، و حضور عوامل رشدمرحله کشت سلولی

1-2-7-4( استراتژی هایی در مرحله مولکوالر برای افزایش بیان محصول
مهم ترین استراتژی ها در افزایش میزان بیان ترانس ژن را در مرحله مولکوالر به کار می برند. این استراتژی ها 

عموما در دو مرحله اصلی از بیان پروتئین متمرکز می شوند:
- نسخه برداری
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- ترجمه
1. افزایش نسخه برداری از ژن: برای افزایش نسخه برداری از ژن مورد نظر، بهترین روش، استفاده از یک سری 

پروموتر می باشد. این پروموترها به طور کلی در دو دسته قرار می گیرند:
- پروموترهای ثابت 

- پروموترهای قابل القا
-  پروموترهای ساختمانی: پروموترهای ساختمانی، با یک پروسه مرتبط با رشد گیاه عمل می کنند و بنابراین 
ممکن است سرعت رشد اختصاصی گیاه را تا حد قابل توجهی کاهش دهند. شناخته شده ترین پروموتر 
ساختمانی که به طور رایج در کشت سلول های گیاهی استفاده می شود، CaMV35S نام دارد که می تواند 

نسخه برداری از ژن را تا حدود 10 برابر افزایش دهد.
- پروموترهای قابل القا: پروموترهای قابل القا یا تنظیمی به ویژه طی سال های اخیر کاربرد وسیعی داشته اند. یک 
مزیت مهم این پروموترها این است که اجازه می دهند تا بیان پروتئین به صورت مجزا از رشد سلول انجام 
گیرد. از میان این دسته از پروموترها، آن هایی که به وسیله محرک های شیمیایی )نظیر الکل، استروئید، نمک 
و ساکارز( یا محیطی )نظیر دما، نور و استرس اکسیداتیو( تنظیم می شوند، بیش تر مورد استفاده قرار گرفته اند. 

میزان نسخه برداری را می توان با روش های دیگری نظیر استفاده از فعال کننده ها یا مهار کننده های مهندسی 
شده در باالدست یا پایین دست پروموتر، افزایش داد. هم چنین استفاده از یک سری سوپرپروموترهای سنتتیک 
که ترکیـبی از فعال ترین توالی های چندین پروموتر می باشـند، اسـتراتژی دیگری برای تقویت بیان ژن در مرحله 

نسخه برداری می باشد.  

 mRNA 2. افزایـش کارایی مرحله ترجـمه: کارایی ترجمه یک ترانـس ژن عـمدتاً توسط پردازش کامل
 )3′-UTR 5 و′-UTR( UTR و پایداری آن سنجیده می شود. مناطق )capping, splicing, adenylation(
نقش مهمی در این زمینه دارند. UTR ها را می توان به منظور بهینه سازی بیان پروتئین بیگانه، با روش های 

مهندسی ژنتیک دست کاری کرد. 

2-2-7-4( استراتژی هایی در مرحله کشت سلولی برای افزایش میزان تولید محصول
میزان محصول پروتئینی در یک سیستم کشت سلولی را می توان به طور قابل توجهی با بهبود شرایط کشت باال 

برد. مهم ترین فاکتورهایی که در رشد سلول و میزان پروتئین مؤثر می باشند شامل این موارد هستند: 
- ترکیبات محیط

- دما
pH -
- نور

- حضور عوامل رشد محیط کشت 
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ترکیباتی که به طور متداول در محیط کشت مورد استفاده قرار می گیرد:
- ترکیبات محیط پایه )نیتروژن، فسفر، ...(  

- منبع کربن )ساکارز و گلوکز(
- فیتوهورمون ها )اکسین و سیتوکینین(

این ترکیبات پروتئین ها را از تجزیه پروتئولیتیک حفظ و از رسوب پروتئین ها جلوگیری می کنند. به عالوه، میان 
کنش های غیراختصاصی بین پلی پپتید ترشحی و ظرف شیشه ای یا پالستیکی را کاهش می دهند.

3. مهندسی بیوراکتورها برای افزایش میزان تولید پروتئین: سرعت رشد پایین سلول ها و میزان نسبتاً پایین 
محصول در رابطه با تولید پروتئین در گیاهان را می توان با طراحی یک بیوراکتور مناسب و بهینه کردن پارامترهایی 

نظیر سرعت مخلوط، میزان اکسیژن و میزان مواد مغذی هموار کرد.  

3-7-4( چالش های مرتبط با تولید آنتی بادی نوترکیب در سلول های گیاهی
چالش های مرتبط با تولید آنتی بادی نوترکیب در سلول های گیاهی در جدول 5-4 خالصه شده اند.

جدول 5-4:  چالش های مرتبط با تولید آنتی بادی نوترکیب در سلول های گیاهی و استراتژی های مقابله با این چالش ها

استراتژی مقابله با چالشچالش موجود

گلیکوزیالسیون های متفاوت با 
پستانداران

	بیان وحرکت هدف دار آنتی بادی از گلژی به داخل شبکه اندوپالسمی
	ناک اوت کردن گلیکوترانسفرازهای گلژی
	وارد کردن گلیکوترانسفرازهای پستانداران به داخل سلول   های گیاهی

تجزیه آنتی بادی پس از ترجمه

	ناک اوت کردن ژن مربوط به پپتیدازهای گیاهی
	هدفدار کردن تولید آنتی بادی ها به داخل ارگانل های سلولی
	ادغام کردن ترانس ژن با مواد پایدار کننده
	بیان هم زمان پروتئین نوترکیب با مهارکننده های پروتئاز

اضافه کردن توالی KDEL به انتهای C قطعه مورد نظر	عدم چین خوردگی صحیح در سیتوزول

ناپایداری ژنتیکی
	بیان هم زمان مهار کننده های ژن سایلنسینگ به همراه ترانس ژن
	.می توان رده های سلولی با ظرفیت باالی تولید را از میان سایر سلول ها غربال کرد

1-3-7-4(  گلیکوزیالسیون های متفاوت با پستانداران

گلیکان های متصل به انتهای N1 که در سلول های گیاهی تولید می شوند، نسبت به سلول های پستانداران، 
از نظر پردازش و تغـییرات در گلژی، متفاوت می باشـند. تغییرات اصـلی که روی گلیـکان های مرکزی در گلـژی 
سـلول های گـیاهی اتفاق می افتند و موانع مهمی در اسـتفاده از آنتی بادی های تولید شـده در گـیاهان محسـوب 

1. N-linked glycans
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می شوند عمدتاً شامل این موارد می باشند:
1. عدم وجود )1,4(β گاالکتوز، )α)1,6 فوکوز مرکزی و اسید سیالیک نهایی در گلژی سلول های گیاهی: 
این تغییرات مشخصه گلیکوزیالسیون در حیوانات می باشند و به علت کاهش نیمه عمر سرمی، تأثیر بالینی 

گلیکوپروتئین های مشتق شده از گیاه را کاهش می دهند.
2. وجود ریشه های )1,3(α فوکوز و )β)1,2 گزیلوز در گلیکان های گلژی سلول های گیاهی: این دواپی توپ در 

گلیکان های پستانداران حضور ندارند و می توانند باعث القای ایمونوژنیسیتی در پستانداران شوند.
تا کنون پیشرفت های قابل توجهی برای انسانی کردن N-گلیکوزیالسیون در سلول های گیاهی انجام گرفته است 

که برخی از آن ها شامل این موارد می باشند:
- بیان هدف دار پروتئین های دارویی از گلژی به داخل شبکه اندوپالسمی
- ناک اوت کردن آنزیم های گلیکوترانسفراز در گلژی سلول های گیاهی

- وارد کردن گلیکوترانسفرازهای پستانداران به داخل سلول های گیاهی با روش های مهندسی ژنتیک  

2-3-7-4( تجزیه آنتی بادی پس از ترجمه
یکی از چالش های موجود در مورد تولید آنتی بادی ها به ویژه IgG، حساس بودن آنتی بادی نسبت به تجزیه 

پروتئولیتیک می باشد که یک مانع مهم در تولید آنتی بادی در گیاهان به شمار می رود.
اصلی ترین علت این تجزیه پروتئولیتیک، فعالیت پپتیدازهای خارج سلولی در نظر گرفته شده است. چند 

استراتژی برای کاهش فعالیت پروتئولیتیک این پپتیدازها پیشنهاد شده است:
1. ناک اوت کردن یا خاموش کردن ژن مربوط به پپتیدازهای گیاهی 

2. هدف دار کردن تولید آنتی بادی ها به داخل ارگانل های سلولی: از آن جا که پپتیدازها به صورت خارج سلولی عمل 
می کنند، هـدف دار کردن تولید آنتی بادی ها به داخل ارگـانل های سـلولی می تواند روش مؤثـری در حفظ 

آنتی بادی ها از اثر آنزیم های پروتئولیتیک باشد. 
3. ادغام کردن ترانس ژن با مواد پایدار کننده: این روش نیز می تواند در کاهش اثر آنزیم های پروتئولیتیک مؤثر 

باشد.
4. بیان هم زمان پروتئین نوترکیب با مهارکننده های پروتئاز

3-3-7-4( عدم چین خوردگی صحیح در سایتوزول
در سـایتوزول، به علت کمبود چاپرون ها و یا به علت وجود محـیط احیا کنـنده که باعث جـلوگیری از تشـکیل 

پل های دی سولفید می گردد، زنجیره های مربوط به آنتی بادی کامل یا قطعات Fab نمی توانند تشکیل شوند. 
 )Lys-Asp-Glu-Leu( KDEL به نظر می رسد که بسیاری از قطعات آنتی بادی با اضافه کردن توالی
به انتـهای C آن ها، پایدارتر شـده و تجمع بیش تری در شـبکه اندوپالسـمی می یابند. در واقع این طور در نظر 
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گرفته می شود که اضافه کردن توالی KDEL، منطقه ای از پروتئین آنتی بادی را که حساس به پروتئولیز می باشد 
محافظت کرده یا باعث جلوگیری از تجزیه پروتئین در انتهای C می شود. 

4-3-7-4( ناپایداری ژنتیکی
به علت ناپایداری ژنتیکی سلول های گیاهی، بعد از مدتی تولید پروتئین توسط سلول ها در محیط کشت، مهار 
شده و به تدریج این سلول ها در محیط کشت غالب می شوند در نتیجه سلول های گیاهی ظرفیت باالی تولید 

پروتئین را از دست می دهند. 
بیان هم زمان مهار کننده های ژن1 به همراه ترانس ژن می تواند یک روش مفید در رابطه با این مشکل باشد. 
هم چنین زمانی که کاهش میزان تولید مشاهده می شود، می توان رده های سلولی با ظرفیت باالی تولید را از میان 

سایر سلول ها غربال کرد.

8-4( اهداف آموزشی در قالب سئواالت تشریحی
1. پالنتی بادی چه نوع آنتی بادی می باشد؟

2. مراحل تولید  پالنتی بادی را به طور خالصه توضیح دهید.
3. دو روش تولید آنتی بادی در گیاهان را توضیح دهید.

4. طراحی یک ترانس ژن برای تولید پالنتی بادی را توضیح دهید.
5. مهم ترین مزایای سیستم های گیاهی را در مقایسه با سایر سیستم های بیان نام ببرید.

6. استفاده از گیاهان ترانس ژنیک برای تولید پالنتی بادی چه مزایایی دارد؟
7. کشت سلول های گیاهی برای تولید پالنتی بادی چه مزایایی دارد؟

8. مهم ترین مشکل در رابطه با تجاری سازی تولید پروتئین در گیاهان، چه می باشد؟
9. چند مورد از مهم ترین کاربردهای پالنتی بادی ها یک توضیح دهید.

10. در مورد استراتژی های دستیابی به مقادیر باالی محصول در مرحله مولکوالر، توضیح دهید.
11. بیان هدف دار پروتئین ها از گلژی به داخل شبکه اندوپالسمی چه مزایایی دارد؟
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1-5( مقدمه
افینیتی پروتئین ها مجموعه ایی از پروتئین ها هستند که به علت داشتن قدرت اتصال انتخابی و میل ترکیبی باال 
بـرای یک هـدف خـاص، جـهت بررسـی های درون تنی1 و برون تنی2 به کـار مـی روند. این پروتئیـن ها در پروسه 
های تشخیصی، درمانی، تحقیقاتی، بررسی های تومور )از دو منظر درمانی و تصویربرداری( و... استفاده گسترده ای 
دارند. همان طورکه در فصل سوم جلد اول کتاب حاضر به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است و در تمامی مباحث 
ایمونولوژی عملی نیز مشـهود می باشد، میل ترکیبی باال، اتصال اختصاصی و دسترسی آسان به آنتی بادی باعث 
شده است که در حال حاضر این مولکول، پرکاربردترین و مفید ترین مولکول در بین مولکول های افینیتی پروتئین 
باشد. اما در پاره ایی موارد استفاده از آنتی بادی ها محدودیت هایی نیز دارد که گاهی کاربرد آن را با مشکل رو به رو 

می سازد. جدول زیر مزایا و معایب استفاده از آنتی بادی ها را نشان می دهد.
جدول 1-5: مزایا و معایب استفاده از آنتی بادی به عنوان مولکول نشانگر 

معایب استفاده از آنتی بادی مزایای استفاده از آنتی بادی 

اندازه بزرگ آنتی بادی اتصال اختصاصی به هدف 

دو ظرفیتی بودنمیل ترکیبی باال

وجود پل های دی سولفیدی در ساختمان Igدر دسترس بودن

الگوی گلیکوزیالسیون پیچیده توانایی تولید آنتی بادی ها برحسب سفارش

1. In vivo
2. In vitro

افی بادی ها
بخش پنجم
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عدم پایداری مناسب در مقابل شرایط نامساعدشناسایی آنتی بادی ها در محیط های مختلف 

فعالیت تنها قسمت کوچکی از مولکول )Fab( در واکنش هاپایداری مولکولی آنتی بادی ها

)Ab مراحل تولید پیچیده و پرهزینه )مونوکلونال

     شرکت قسمت FC  در واکنش های ناخواسته بیولوژیک

همان طور که در جدول فوق نشان داده شده است، آنتی بادی ها، خصوصاً IgG که بیش ترین کاربرد را در 
اهداف فوق دارد، دارای اندازه بزرگ )kd 150 برای IgG( و شامل چند دومن می باشد که به همین دلیل گاهی 
نمی تواند به مقدار مورد نیاز به درون بافت ها نفوذ کند، از طرفی پل های دی سولفیدی و نیز الگوی گلیکوزیالسیون 
پیچیده اش پایداری آن را در برابر حرارت و شرایط نامساعد شیمیایی کاهش می دهد، مهم تر این که تنها بخش 
کوچکی از این مولکول درشـناسایی آنتی ژن شرکت می کند )Fab( در صورتی که قسمت Fc آنتی بادی دارای 
فعالیت های بیولوژیکی می باشد )دارای خاصیت فعال نمودن کمپلمان و واکنش با Fc رسپتورها( که اگرچه گاهی 
از این ناحیه برای اتصال اختصاصی به گیرنده خود استفاده می شود ولیکن در برخی موارد حتی ممکن است باعث 

واکنش های ناخواسته در اهداف مورد نظر شود. 
در پی بروز این مشکالت، اندیشه ی استفاده از مولکول جایگزین مناسبی با حفظ همان خواص )ویژگی و میل 
ترکیبی باال( برای آنتـی بادی مطرح گردید و شـاخه ی مقلـدهای آنتی بادی1 قـوت گرفت. مولکـول های مقلد 
آنتی بادی به طـورکلی به مولکول هایی گفته می شـود که می توانند هـمانند آنتی بادی عمل کنند و کارایی همچون 
آنتی بادی داشته باشند. این مولکول ها از اندازه کوچکی در محدوده 3 تا 20 کیلو دالتون برخوردار هستند، انواع 
گوناگونی دارند و آنچه که مهم است از آنتی بادی مشتق نمی شوند. این مولکول های مقلد، مولکول های کوچکی 

هستند که مزایای استفاده از آن ها در جدول شماره 2-5 فهرست شده است. 
جدول 2-5: خصوصیات مولکول های مقلد آنتی بادی

ویژگی هایی که مولکول های مقلد را جهت جایگزینی آنتی بادی مناسب می سازد

اندازه کوچک مولکولی )3 تا 20 کیلو دالتون( و نفوذ آسان به داخل بافت مورد نظر 

حاللیت و پایداری باال 

PH تحمل تغییرات دما و
تحمل شرایط ناپایدار محیطی به دلیل نداشتن پل های دی سولفیدی 

سنتتیک بودن و سادگی تولید 

قابلیت تولید در مقادیر باال 

مقرون به صرفه بودن و هزینه پایین تولید 

1. Antibody mimetics

افی بادی ها
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این مولکول های کوچک انواع گوناگونی دارند از جمله آپتامرها که بیش تر از جنس اسیدنوکلئیک هستند و در 
فصل سوم به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است و یا نانو بادی ها که ایده تهیه آن ها برگرفته از ساختمان استثنایی 
آنتی بادی در گروه شتر، الما و حتی کوسه ها می باشد، از دیگر مولکول های مقلد آنتی بادی، ساختمان های پروتئینی 
فرعی1 می باشند. این پروتئین ها دارای عملکردی همانند آنتی بادی هستند و به صورت کتاب خانه های ژنومی وجود 
دارند که بر حسب نیاز انتخاب می شوند و مورد استفاده قرار می گیرند و افینیتی پروتئین های جایگزین آنتی بادی نام 
می گیرند. از جمله این عوامل می توان به موتیف های تکراری آنکرین2 با نام DARPin، دهمین دومن از تیپ سه 
فیبرونکتین یا مونوبادی3، مشـتقات پروتئین A استافیلوکوکوس آرئوس یا افی بادی4 و مشتقات لیپوکالین5 به نام 

آنتی کالین اشاره نمود که نمونه هایی از این پروتئین ها در جدول شماره 3-5 آورده شده است.

جدول 3-5: اسامی برخی مولکول های مقلد آنتی بادی

مثالساختمانوزن مولکولیمولکول مقلد آنتی بادی

Affibody molecules
6KD

20KD

 Z domain of protein A
Gamma-B crystallin

ABY-025

Affilins10 KDUbiquitinSPVF 2801

Affitins7KD
 Sac7d (from Sulfolobus

acidocaldaius)

Anticalins20KDLipocalins
 Pegdinetanib
(Angiocept)

Monobodies10KD
 10th type 3 of fibronectin

domain

Avimers9-18KD
 A domains of various
membrane receptors

MP0112

DARPins10-19KDAnkyrin repeat motif

Fynomers7KDSH3 domain of Fyn

 Kunitz domain
peptides6KD

 Kunitz domain of various
protease inhibitors

 Ecallantide
(Kalbitor)

1. Alternative Scaffold Protein  
2. Ankyrin
3. Monobody
4. Affibody
5. Anticalin
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2-5( اساس تولید مولکول های افی بادی
در این بخـش از بین افینیتی پروتئـین ها، افی بادی به عـنوان یک جایگزین مناسـب برای آنتـی بادی معـرفی 
می شود. اسـتفاده از خاصـیت اتصال قسـمت پروتئین A ی اسـتافیلوکوک آرئوس به ناحیه Fc ایمونوگلوبین، 
درکروماتوگرافی،  ایمونوگلوبولین ها،  جداسازی  برای  و  بود  مرسوم  و  شده  شناخته  روشی  پیش،  مدت ها  از 
ایمونوپرسیپیتاسیون و دیگر روش ها مورد استفاده قرار می گرفت. اما مولکول های افی بادی، اولین بار حدود 15 
سال پیش، با استخراج دومن بتای پروتئین A ی استافیلوکوکوس آرئوس مورد توجه قرار گرفتند و از آن مشتق 
شدند که قابلیت اتصال به ایمونوگلوبولین را نیز داشتند )جدول 4-5(. افی بادی ها، مولکول هایی کوچک هستند 
که پس از دسـت کاری های ژنتـیکی دومن بتای پروتئـین A ی اسـتافیلوکوکوس آرئوس و با نام دومن z به وجود 

می آیند که شامل سه مارپیچ آلفا می باشند )شکل 5-1(. 
جدول 4-5: تاریخچه طراحی، ابداع و تکامل مولکول افی بادی

نوع فعالیتسال انجام فعالیت

پروتئین A ی باکتری استافیلوکوکوس کلون شده و توالی آن تعیین گردید.1984

دومن z از دومن بتای استافیلوکوکوس مشتق و مهندسی شد.1987

اولین کتاب خانه افی بادی روی فاژ نمایش داده شد.1995

اولین مولکول افی بادی جهت استفاده در کلینیک تولید گردید.1997

2003
مولکول های افی بادی به اهداف اختصاصی در تومورهای گزنوگرافت ایجاد شده در موش، 

متصل شدند.

2005
اولین یافته های کلینیکی در تصویر برداری تومورها با استفاده از مولکول های افی بادی با 

ویژگی برای HER-2 ثبت گردید.

اثرات درمانی و نیمه عمر مولکول افی بادی در موش )In vivo( بررسی و معین شد.2007

با دست کاری ژنتیکی در ساختمان مولکول افی بادی، مولکول افی بادی اصالح شده تولید گردید.2010

شکل 1-5: نمای شماتیک یک مولکول افی بادی شامل 3 مارپیچ آلفا



ایمونولوژی عملی: بخش اول: آنتی بادی70

پروتئین A، دارای 5 دومن می باشد که در هر 5 دومن تعدادی اسید آمینه ثابت در موقعیت های مشخص 
وجود دارد که این اسیدآمینه ها مسئول واکنش با ناحیه متغیر ایمونوگلوبولین هستند. هر دومن پروتئین Aی 
استافیلوکوک شامل دو قسمت می باشد که با یک دیگر هم پوشانی دارند. یک سطح وسیع واکنش دهنده با قسمت  
Fc ایمونوگلوبولین IgG و یک ناحـیه، با خاصـیت پاسـخ گـویی به دومن متغـییر زنجیره سنـگین آنتی بادی ها 
در قسمت VH3 ناحیه Fab می باشد. این سطح اخیر به عنوان دومن D معرفی شده است که قادر به واکنش با 
قطعه Fab ایمونوگلوبین IgM انسانی می باشد. دومن بتای پروتئین A، تنها دومنی است که فعالیت اتصال به 
ناحیه ی متغیر اندکی دارد و یا حتی فاقد آن می باشـد )شـکل 2-5(. دومن z که سـاختار افی بادی را تشـکیل 
می دهد، در واقع همان دومن بتا است که تغییراتی در آن صورت گرفته است تا پایداری بیش تری به وجود آید. از 
جمله این تغییرات می توان به جایگزینی اسیدآمینه گالیسین توسط آالنین در موقعیت 29 توالی اسیدآمینه ای و 
حذف یک مکان حساس به هیدروکسیل آمین در موقعیت بین آسپارژین 28 و گالیسین 29 اشاره نمود. ضمن این 
که با این جایگزینی، خاصیت اتصال به ناحیه متغیر ایمونوگلوبین ها نیز حذف می شود. در کتاب خانه های افی بادی 
قرار گیری تصادفی اسیدآمینه ها در مکان متصل شونده به ناحیه Fc، باعث حذف خاصیت اتصال به ناحیه متغیر 

ایمونوگلوبولین می شود و اتصال این مولکول را اختصاصی تر می کند. 

شکل 2-5: پروتئین بتای استافیلوکوک که خاصیت اتصال به ناحیه ی Fc ایمونوگلوبولین ها را دارد، دارای پنج دومن می باشد که 
دومن بتای آن پیش ساز دومن Z )زتا( تشکیل دهنده ساختار مولکولی افی بادی می باشد.

شایان ذکر است این مولکول ها هیچ گونه شباهتی به مولکول های آنتی بادی نداشته و از آن مشتق نمی شوند. 
این پروتئین کوچک متشکل از 58 اسید آمینه و وزن مولکولی تقریبا برابر با Kd 6/5، خواص فیزیکی منحصر 
به فردی دارد که آن را به عنوان یک افینیتی پروتئین مناسـب مطرح می سـازد. جدول شـماره 5-5 خصـوصیات 
افی بادی را نشان می دهد. ماهیت استثنایی ساختمان دومن z به گونه ای است که کوتاه ترین زمان تاخوردگی و شکل 
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پذیری1 ممکن برای یک پروتئین )3 ثانیه( را دارا می باشد. قدرت پایداری این مولکول به گونه ای است که به راحتی 
می تواند دو هفته حرارت اتاق را تحمل نماید و یا حتی تا ده مرتبه شرایط انجماد و ذوب را پشت سر بگذارد. در صورتی 
که نیاز  به زمان های نگه داری طوالنی تر این مولکول باشد، دمای C˚ 20- مناسب می باشد. نیمه عمر آن نیز در 
شرایط In vivo تنها 30 دقیقه است. نیمه عمر کوتاه مزیتی است که پاک سازی سریع این مولکول را پس از مصرف 

در بدن در پی دارد.
جدول 5-5: خصوصیات مولکول افی بادی که آن را به عنوان یک مولکول جست وجو گر متمایز می سازد.

ویژگی های مولکول افی بادی

اندازه کوچک مولکولی

دمای ذوب باال و تحمل شرایط گرمایی 

فولدینگ و شکل پذیری سریع

سطح اتصالی که از نظر بزرگی مشابه سطح اتصالی آنتی بادی می باشد

عدم وجود سیستئین در ساختمان مولکول )تنها یک سیستئین انتهایی که خود محلی برای 
اتصال انواع مولکول های نشانگر می باشد(

حاللیت باال

قدرت اتصال اختصاصی با ویژگی باال

توانایی تولید در مقیاس وسیع در اشرشیاکوالی

از نظر ساختمانی در آنتی بادی ها، محل اتصال به آنتی ژن یا همان ناحیه Fab، دارای صفحات بتا می باشد که 
حدود 6 الی 7 اسیدآمینه ی زنجیره های جانبی این صفحات در اتصال به اپی توپ نقش دارند. در صورتی که در 
مورد افی بادی ها محل اتصال به آنتی ژن از مارپیچ های آلفا تشکیل شده است که تنها 2 الی 3 اسیدآمینه در اتصال 
به آنتی ژن نقش دارند و همین اندازه کوچک باعث مزیت افی بادی ها گردیده است. نکته قابل توجه این است که 
سـاختمان و اندازه کوچک افی بادی مشکل بروز واکنش های ناخواسته که در مورد ناحیه FC آنتی بادی ها بروز می 
کند، را حل کرده است. جهت تولید دومن z که ساختمان افی بادی را تشکیل می دهد، دومن بتای ناحیه ی متصل 
شونده به ایمونوگلوبولین پروتئین A ی استافیالکوک به طور اولیه در موقعیت های کلیدی جهش داده می شود که 
این جهش ها باعث افزایش پایداری شیمیایی گردیده و دومن نوترکیب z را تولید می کند. بنابراین دومن z واریانت 
پایدارتر دومن بتا می باشد. ایجاد جهش های تصادفی در 13 اسیدآمینه در سطوح در معرض و خارجی مارپیچ های 1 
)در7 موقـعیت( و 2 )در 6 موقعیت( صورت می پذیرد و کتاب خانه های ترکیبی شـامل انواع مولکول های افی بادی 
با ویژگی های گوناگون برای اتصال به پروتئین های متعدد به وجود می آورد. مارپیچ 3 پایدارترین مارپیچ در ساختمان 
مولکول افی بادی می باشد که به همین دلیل تغییری در ساختمان آن ایجاد نمی گردد و تغییرات عمدتاً در 2 مارپیچ 

1. Folding
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دیگر انجام می پذیرد )شکل 3-5( مطالعات نشان داده اند که مولکول افی بادی برای انجام وظایف خود به حفظ 
این سه مارپیچ نیاز دارد و تغییرات جایگزینی اسیدآمینه ها جهت تولید کتاب خانه ها بایستی به گونه ای اعمال شود 
که آسیبی به ساختار اسکلتی این سه مارپیچ وارد نشود. کتاب خانه ها عموماً بر روی فاژ بیان می شوند و در مواقع 
لزوم مولکول های افی بادی با میل ترکیبی در حد پیکو و نانو موالر از این کتاب خانه ها انتخاب می شوند. با استفاده 
از این استراتژی، تا کنون مولکول های افی بادی با قابلیت اتصال اختصاصی به انواع متفاوتی از پروتئین ها تولید 
گردیده است. از جمله پروتئین هایی که برای آن ها مولکول های افی بادی اختصاصی ساخته شده است، عبارتند از: 
انسولین، فیبرینوژن، ترانسفرین، فاکتور نکروز دهنده -آلفا ) TNF-α(، آلبومین سرم انسانی، اینترلوکین-8، گیرنده 

  .HER-2 & CD28, IgA, IgE, IgG ،120 فاکتور رشد اپی درمال، گلیکو پروتئین

   

                            
شکل 3-5: ساختار مارپیچی مولکول افی بادی: در سمت چپ ساختمان کریستالوگرافی با اشعه ایکس یک مولکول افی بادی نشان 
داده شده است، در قسـمت میانی شکل، طرح شـماتیکی از سه مارپیچ آلفای تشـکیل دهنده مولکول نمایـش داده شـده است که 
نقاط سیاه رنگ موجود روی مارپیچ های شـماره 1 و 2، نشان دهنده اسیدآمینه هایی می باشـند که دچار جهش گردیده اند و باالخره 
شـکل سـمت راسـت، تعداد زیادی از مولکول های افی بادی را نشـان می دهد که به واسـطه جهش های مختلف، دارای  ویژگی های 

متنوعی گردیده اند و برای ایجاد کتاب خانه های افی بادی تولید می شوند.

الزم به ذکر است در برخی مطالعات با انجام هدفمند یک سری جایگزینی ها در منطقه غیراتصالی افی بادی که 
در جهت رسیدن به هیدروفیلی بیش تر، افزایش پایداری، تحمل درجه حرارت های باال تر، بهبود روند پاسخ گویی 
به پپتـیدهای سـنتتیک متـنوع تر، بهبود ظرفیت اتصال به هدف و بهبود خواص فولـدینگ انـجام می پذیرد، به 
افی بادی های اصالح شده دست می یابند که البته این جایگزینی های مشخص در ناحیه ی غیراتصالی و به صورت 
جداگانه از جایگزینی اتفاقی 13 اسیدآمینه اولیه در ناحیه اتصالی دومن بتای پروتئین A ی استافیلوکوک می باشد. 

3-5( روش انجام کار
بر خالف مولکول های آنتی بادی که به وسیله ایمونیزاسیون حیوانات آزمایشگاهی و انجام روش های هیبریدوما 
تولید می شوند، تولید مولکول های افی بادی با استفاده از کتاب خانه های ترکیبی صناعی و بر پایه سیستم های 
انتخابی در محیط آزمایشگاه )مثاًل تکنیک نمایش فاژ( می باشد. از طرفی به دلیل اندازه کوچک مولکولی و شکل 
پذیری سریع، می توان این مولکول های پپتیدی را به صورت شیمیایی از طریق سنتزپپتیدی نیز تولید نمود. جهت 
بیان مولکول های افی بادی روش رایج و شایع، تکنیک نمایش بر روی فاژ می باشد هرچند که روش های بیانی 

دیگری نیز وجود دارند که کم تر شایع می باشند. این روش ها عبارتند از:
-  سیستم هایی که بر پایه نمایش میکروبی1  هستند و شامل نمایش فاژ رشته ای2 می باشند و در ابتدا  DNA ی کد 
1. Microbial display-based systems 
2. Display filamentous phage 
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کننده ی اعضای کتاب خانه به داخل سلول میزبان که همان سلول باکتری است، انتقال می یابد. محدودیت این 
 روش در مواقعی است که کتاب خانه های بزرگ و پیچیده مورد نظر می باشد و تعداد سلول های شایسته ی زیاد1

 و انتقال کارآمد DNA به وسیله ی الکتروپوریشن به سلول های میزبان مورد نظر می باشد که برای رهایی 
از این محدودیت، بهتر است از سیستم هایی استفاده شود که نیاز به سلول میزبان نداشته باشد. روش بعدی 

یکی از این روش ها می باشد.
- سیستم های بر پایه نمایش میکروبید2، در این سیستم مولکول های افی بادی به بیدهای پلی استرینی کوچکی 

متصل می شوند که انتخاب افی بادی مورد نظر توسط جریان فلوسایتومتری صورت می گیرد.
- سیستم های بر پایه نمایش ریبوزوم3 ، که برای انتخاب کتاب خانه های بزرگ و پیچیده مناسب می باشد.

- سـیسـتم های بر پایه ی )PCA(4 که به میان کنـش های پروتئین- پروتئین می پردازد. برخالف سـایر 
سـیسـتم های انتخابی، مولکول های افی بادی داخل سـلول بیان می شـوند و در مواقـعی که به بـیان و 
خالص سازی مولکول هدف نیاز است، روش خوبی می باشد. هرچند کار با این سیستم مشکالتی دارد و ممکن 

است نیاز به یک پیش مرحله غنی سازی با سیستم های بیان فاژ یا ریبوزوم داشته باشد.
- کتاب خانه ی افی بادی می تواند به طور مستقیم نیز بر روی سلول های هدف مورد مطالعه بیان شود. این 
نمایش سلولی مشابه نمایش فاژ می باشد اما اندازه بزرگ تر سلول ها، آن ها را قادر می سازد تا به وسیله 

فلوسایتومتری هر کدام از واریانت های مختلف مولکول افی بادی را پس از انتخاب مورد مطالعه قرار دهند.
برای آشنایی بیش تر با روند انتخاب، تکثیر، بیان و خالص سازی مولکول های افی بادی، این مراحل در مورد 
مولکول افی بادی به تنـهایی و مولکول افی بادی با دنباله ی هیسـتیدینی که برای مولکول گیـرنده فاکتور رشد 

اپی درمال انسانی )HER-2( اختصاصی می باشد، یعنی مولکول ZHER2:342  در زیر ارائه می شود. 

1-3-5( انتخاب وکتور بیان کننده

 ،T7 کلون می شود. این وکتور حاوی پروموتر PAY00442 مولکول افی بادی- هیستیدین در وکتور بیان 
توالی کدکننده هگزا هیستیدین )His6(، یک مکان کلون نمودن چندگانه و ژن مقاومت به کانامایسین می باشد. 
الزم به ذکر است که دنباله هیستیدینی به منظور استفاده از این دنباله در مرحله تخلیص در حین کروماتوگرافی 
اضافه می شود. اگر مولکول افی بادی دنباله هیستیدینی نداشته باشد، وکتور بیان PAY00457 که همانند وکتور 
قبلی است و فقط فاقد توالی کد کننده هگزا هیستیدین می باشد، استفاده می شود. سپس محصول وکتورها با انجام 

عمل PCR تکثیر می گردد.

2-3-5( انتقال پالسمید به باکتری
 در مرحله بعد پالسـمیدهای بیانی توسـط الکتروپوریشـن به باکتری اشرشیا کوالی DE3( BL21( انتقال 
1. Competent 
2. Microbead display system 
5. Ribosome display 
4. Protein complementation assay 
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می یابند. باکتری های حاوی پالسمیدهای بیان که در محیط کشت آگار حاوی کانامایسین در دمای C̊ ̊ 37 رشد 
داده می شوند جمع آوری شده و به محیط TSB حاوی آنتی بیوتیک کانامایسین انتقال داده می شود. هنگامی که 
جذب نوری پالسمیدها )OD=600nm( تقریبا به عدد 1 رسید، بیان مولکول های افی بادی توسط اضـافه نمودن 
القاگر IPTG القا می گردد. پـس از 5 ساعت محیط کشـت به طور اتومـاتیک تا زیر C  ̊ 12 سـرد می شود. درمرحله 
بعد با سانتریفیوژ محیط، مایع رویی که محیط کشت است دور ریخته می شود و رسوب که حاوی سلول های 

باکتری می باشد در دمای C ̊ 20- فریز می شود.

3-3-5( خالص سـازی مولکول افی بادی
 این مرحـله شـامل تـخـریب سـلول های باکتری، شـست وشو و کروماتوگرافی می باشد. 

4-3-5(پردازش نهایی
 پس از تهیه نمودن مولکول های افی بادی خالص، به منظور جلوگیری از دایمر شدن مولکول ها، سـیستئین 
انتهایی مولکول های افی بادی توسط N-ethyl maleimide (NEM) پوشـیده می شود بدین صورت که 
مولکول های افی بادی با استفاده از DTT، احیا می شوند. با استفاده از روش ژل فیلتراسیون DTT اضافی برداشته 

می شود. )شکل 4-5(.

شکل 4-5: مراحل تولید مولکول افی بادی
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پـس از این مرحله مولکول افی بادی آماده اسـت تا برای هدف مورد نظر اسـتفاده شـود، اما همان طور که 
پیش تر ذکر شـد در برخی مـطالعات برای دسـت یابی به یک مـولکول افی بادی با کارایی بیش تر و مورد نظر، 
جهش هایی هدفمند در موقعیت های خاصی از اسیدآمینه ها ایجاد می کنند. این جایگزینی های اسیدآمینه ای اغلب 
با کم یا زیاد کردن پیوندهای هیدروژنی یا پل های نمکی صورت می گیرد که باعث تغییر در رفتار مولکول مثل 
افزایش یا کاهش هیدروفیلیسیتی1، تحمل دمای باالتر و یا تغییر در اتصال به ایمونوگلوبین ها می شود. در مجموع 
این جایگزینی ها می توان به مولکول های افی بادی اصالح شده ای دست یافت که حتی تا 41 درصد نسبت به 
مولکول افی بادی والد خود دچار تغییر شده اند. با توجه به هدف مورد نظر، انواع جایگزینی ها انجام می شود و نتیجه 
آن بررسی می گردد. به عنوان مثال افزایش هیدروفیلیسیتی باعث افزایش حاللیت، کاهش تجمع و آگریگاسیون، 
نفوذ بیش تر در تومور و حساسیت باالتر در تصویربرداری می شود در صورتی که افزایش هیدروفوبیسیتی2 باعث 
اتصال بهتر به پروتئین و پاک سازی آرام تر و در نتیجه سرعت برداشت کبدی باالتر می شود. بنابراین دست کاری های 

ژنتیکی می تواند بسته به هدف مورد نظر متغیر باشد. 
پس از این که یک مولکول اسیدآمینه جایگزین دیگری شد مولکول حاصل مورد بررسی قرار می گیرد که آیا 
جایگزینی حاصله پاسخ گوی نیاز مورد مطالعه بوده است یا خیر؟ طراحی یک مولکول ایده آل که تغییرات مورد نظر 

را شامل شود، توسط برنامه های نرم افزاری انجام می گیرد.
برای اثبات کارآمدی مولکول افی بادی اصالح شده ی حاصل، از آزمایشات گوناگونی استفاده می شود به عنوان 
مثال جهت اثبات اتصال اختصاصی به مولکول هدف از آزمایش surface Plasmon resonance، جهت اثبات 
پایداری حرارتی از آزمایش CD spectroscopy، برای بررسی شدت واکنش مولکول با مولکول ایمونوگلوبولین 
از آزمایش االیزا3 و آزمایش hydrophobicity plots برای تعیین تغییرات نواحی هیدروفوبیک استفاده می شود.

4-5( کاربرد مولکول های افی بادی
مولکول های افی بادی مولتی مر که با ادغام ژنتیکی دو یا چند مولکول افی بادی به صورت سر به دم به وجود 
آمده اند، مولکول های افی بادی با دو ویژگی با ادغام دو مولکول افی بادی که هرکدام برای هدف خاصی ویژگی 
دارند، ادغام مولکول های افی بادی با توکسین ها و دیگر پروتئین ها و یا اتصال یک مولکول افی بادی با یک 
مولکول آنتی بادی با استفاده از دو رنگ نشانگر متفاوت، همگی در راستای اهدافی است که افی بادی بتواند تمامی 
اثـرات آنتی بادی )به جز اثرات مربوط به قسـمت FC( را داشته باشد. حتی در برخی موارد می توان آنتی بادی و 
افی بادی را در کنار هم در یک تکنیک بیوتکنولوژی به کار برد. تنها باید به این نکته توجه شود که هر دو بر علیه 
یک اپی توپ مشترک آنتی ژن نباشند. با اضافه نمودن یک دنباله ی هیستیدینی یا یک بنیان اسیدآمینه سیستئین 
به انتـهای c- ترمینال مولکول افی بادی، به راحتی می توان با اضافه کردن مواد مختلف به این گروه های آزاد، 

انعطاف پذیری این مولکول را افزایش داد و حتی افی بادی با دو ویژگی متفاوت ساخت )شکل 5-5(.

1. hydrophilicity
2. hydrophobicity
3. enzyme-linked immunosorbent assay
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شکل5-5: انواع طراحی های مولکول افی بادی: با توجه به این که مولکول افی بادی در ساختمان خود تنها یک سیستئین دارد که در 
انتها واقع شده است، این سیستئین انتهایی دارای قدرت اتصال به انواع مولکول های دیگر می باشد که در نتیجه توانایی مولکول را برای 

کاربردهای گوناگون افزایش می دهد. 

با توجه به قدرت باالی مولکول افی بادی جهت پذیرش نشانگرهای گوناگون، افی بادی ها استفاده گسترده ای 
در بیوتکنولوژی دارند )شکل 5-6(.

- استفاده در تکنیک االیزا که افی بادی قادر است همانند آنتی بادی به راحتی به پالستیک کف میکروپلیت 
االیزا بچسبد و حساسیتی در حد Pg/ml دارد.

- استفاده در تکنیک رسوب گذاری و ایمونوپرسیپیتاسیون که با زنجیره های سبک و سنگین آنتی بادی از نظر 
اندازه تداخلی ندارد.

- استفاده در رنگ آمیزی بافتی و ایمونوفلورسانس که نقشی معادل آنتی بادی ایفا می نماید.
- استفاده ی پاتولوژی و کاربرد در ایمونوهیستوشیمی 

- استفاده در فلوسایتومتری 
- استفاده در تکنیک ریزآرایه که می توان به جای آنتی بادی، افی بادی را در سطح جامد قرار داد. 

- استفاده در تکنیک های جدا سازی بر اساس میل ترکیبی مثل کروماتوگرافی میل ترکیبی.
  

   

شکل 6-5: نحوه ی اتصال مولکول افی بادی به سطوح مورد استفاده.
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در این جا بد نیست به این نکته اشاره شود که کاربرد افی بادی ها تنها به تکنیک های آزمایشگاهی خالصه 
نمی شود، استفاده روز افزون در اهداف مونیتورینگ1 در شرایط داخل بدن و اهداف درمانی کاماًل مشهود است. از 
جمله کاربردهای درمانی، اتصال افی بادی بر ضد پروتئین مورد نظر به توکسین ها، مواد رادیواکتیو، داروهای شیمی 
درمانی، آنزیم ها، لیپوزوم ها و حتی قسمت FC آنتی بادی می باشد و سپس تزریق این کونژوگه به بدن باعث 
اثرگذاری ترکیب کونژوگه شده بر روی قسمت مورد نظر هدف می باشد که بر علیه آن افی بادی تولید شده است. 

شکل 7-5 خالصه ای از اهم کاربردهای افی بادی را نشان می دهد.

شکل 7-5: همان طور که در شکل مشخص است مولکول های افی بادی در 3 حیطه ی تصویربرداری ، بیوتکنولوژی و درمانی کاربرد دارد.

1. Imaging
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5-5( مالحظات عملی
انتخاب مولکول افی بادی مناسب بایستی بر اساس یک خاصیت اصلی و ماهیتی این مولکول ها مثل میل 
پیوندی مولکول با گیرنده خودش صورت پذیرد و بر اساس صفات جانبی مثل سرعت تکثیر و یا میزان سطح بیان 
انجام نپذیرد. پس از انتخاب، کلون های جدا شده بایستی به راحتی قادر به تکثیر باشند و به آسانی شناسایی شـوند. 
در شـرایطی که نیاز به اصـالح یک مولـکول افی بادی باشـد باید دقت شـود که هـدف از کاربرد مـولـکول چه 

می باشد.
به طور مثال در داخل بدن نیاز به برداشت سریع یا آرام مولکول در بافت هدف مورد نظر می باشد، در تصویر 
برداری نکته کلیدی مهم اندازه کوچک مولکول می باشد، هنگام کاربرد در روش هایی که مولکول به عنوان 
نشانگر استفاده می شود، مولکول باید قادر به تحمل شرایط سخت نشان گذاری1 باشد هم چنین در تشخیص های 
آزمایشگاهی باید مولکولی طراحی شود تا با انواع روش های موجود سازگاری داشته باشد و حداقل تداخل )پاسخ 

زمینه( را سبب شود. 

6-5( اهداف آموزشی در قالب سئواالت تشریحی
1. محدودیت کاربرد آنتی بادی در تکنیک ها چیست؟ 

Antibody mimic .2 را توضیح دهید. 
3. چند نمونه از Alternative scaffold protein ها را نام برید.

4. مزیت استفاده از مقلدهای آنتی بادی چیست؟
5. افی بادی ها چه مولکول هایی هستند؟

6. افی بادی چگونه سنتز می شود؟
7. تفاوت بین افی بادی و آنتی بادی از نظر نحوه اتصال به آنتی ژن در چیست؟

8. با چه روشی می توان به مولکول های افی بادی اصالح شده دست یافت؟
9. مالحظات عملی در استفاده از مولکول افی بادی چیست؟

10. کاربردهای افی بادی را نام برید. 
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1-1( مقدمه
جمعیت های سلولی بیگانه خوار شامل سلول های ماکروفاژی و گرانولوسیتی عمدتاً نوتروفیل ها، در این فصل 
مورد شـرح و توضـیح قرار می گیرند. بخش عمده مطالب روش های رایج در جداسازی، تخلیص و غنی سازی 
آن هاست. عالوه بر این به بررسی عملکرد آن ها که خاستگاه مهمی را در خدمات آزمایشگاهی ایمونولوژی و نیز 

حوزه پژوهش و تحقیق دارد، پرداخته می شود.

2-1( جداسازی، تخلیص، غنی سازی و کشت سلول های رده مونوسیتی- ماکروفاژی
ماکروفاژها لکوسیت هاي تک هسته اي مشتق از رده ی مونوسیتي هستند که به طور وسیعي در تمام بدن، 
داخل و خارج ارگان هاي لنفوهماتوپوئتیک و در محوطه هاي صفاقي و پلور پراکنده هستند. آن ها به طورقابل 
توجهي از نظر طول دوره ی زندگي و فنوتایپ با یک دیگر تفاوت دارند که بستگي به منشأ تکاملی و شرایط 
محیطی اطرافشان دارد. دسته جات متنوع و هتروژنی از ماکروفاژها در بافت های مختلف بدن حضور دارند چه در 
ارگان های با فعالیت شدید ایمونولوژیک و چه در سایر بافت هایی که به ظاهر پذیرای موقت آن ها به خصوص در 
شرایط التهابی می باشند. برخی از آنان تا به سرآمدن عمر آن بافت یا ارگان مقیم دائمی اند و برخی دیگر در شرایطی 
ویژه به بافت مهاجرت می نمایند. ماکروفاژها شدیداً فاگوسیتیک هستند با طول عمر نسبتاً طوالني که پاسخ هاي 
بیوسنتتیک آن ها با توجه به آنتي ژن ها و محرک هاي میکروبي قابل تغییر است. آن ها از اجداد مونوسیتي واقع در 
مغز استخوان مشتق شده اند و هنگام استقرار در بافت از توان تکثیري بسیار پائیني برخوردارند. نقش ماکروفاژها 
در درون بافت ها، برقراري هموسـتاز و تنظیم محیط براي برقراري امنیت حیات و رشد سایر سلول هاي بافت 
اسـت هر چند که توان میکروب کشـي آن ها از طریق عملکرد پذیرنده هاي غشای پالسمایي و بیگانه خواری، 
آن ها را به عنوان یکي از اصلي ترین سلول هاي مؤثر دفاع ذاتي و اکتسابي معرفي مي نماید. این سلول ها در تولید 

روش هاي بررسی فاگوسیتوز
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و ترشح سایتوکاین ها، آنزیم ها، رادیکال هاي اکسیژن و دیگر فرآورده هاي محلول توانمندند. با فعالیت مستقیم 
سایتوتوکسیک نیز به مقابله با سلول هاي بدخیم مي پردازند. در مجموع آن ها به پیام هایي که رشد، تمایز و مرگ 
سایر سلول ها را تحت تأثیر قرار مي دهند پاسخ داده و خودشان نیز این پیام ها را تولید مي کنند. قادرند سلول هاي 
غیرعادي را شناخته و آن ها را احاطه کنند. ارگانیسم هاي مهاجم یا در برابر آن ها تسلیم شده و یا به گونه اي به درون 
آن ها نفوذ مي یابند زیرا در مواردي از میکروب هاي داخل سلولي پدیده اي به نام خانه ماني1 در ماکروفاژ رخ می دهد.
ماکروفاژها عملکرد مستقل نیز دارند. آن ها را در سطوح پریفرال و یا به صورت عضویت در یک بافت و ارگان 
مهم مي توان جست وجو نمود. پي بردن به چگونگی فعالیت آن ها مي تواند بسیاري از ناشناخته ها را در ایمونوپاتوژنز 
بیماري هاي سیستمیک روشن سازد. بررسی های اخیر و یافته های جدید نشان داده است که جمعیت ماکرفاژی 
در خالل تحریک و پاسخ در عفونت ها به دو زیر جمعیت با عملکرد متضاد گروه بندی می شوند )MI, M2(. در 
واقع تمایز می یابند. گروه اول برحسب نوع پاتوژن به مقابله و دفاع منجر به التهاب می پردازد و عالوه بر بیگانه 
خواری با تولید کموکاین ها و سایتوکاین های التهابی به وقایع ازدیاد حساسیتی هدایت می گردد. گروه دوم با تولید 
مدیاتورهای تنظیمی سعی در فروکشی وقایع التهابی می نماید. در عوض با تحریک آنژیوژنز و تحریک تولید 
کالژن و روند ذخیره فیبرین در بازسازی بافت تخریب شده به فعالیت می پردازد. در واقع این دو جمعیت سلولی 
در کنترل یک دیگر نقش مهمی را ایفا می نمایند. پژوهش هایی نیز به اثبات رسانده که این دو جمعیت می توانند 

به یک دیگر تبدیل شوند.
روش های بسیاري براي مطالعه فعالیت ماکروفاژها در شرایط کشت و آزمایشگاه ابداع گردیده است که بسیار 
مهم و ارزشمند می باشند. طرق بسیاري براي سنجش عملکرد آن ها به خصوص در شرایط مشکوک به نقص ایمني 
و دفاع فاگوسیتیک موجود است. در سیستم انساني مونوسیت هاي در گردش خون تنها جمعیت قابل دسترسي 
و آسان براي انجام مطالعات است. به منظور انجام تحقیقات تجربی عالوه بر روش های استحصال ماکروفاژها از 
مکان های مختلف بدن حیوان به خصـوص محوطه پریتونئال، الین های متعدد مونوسیتی و ماکروفاژی نیز در 
بانک های سلولی قابل دسترس می باشد. در این بخش سعي مي گردد تا با مروري بر روش هاي جدا سازي، با 
توجه به منابع قابل دسترس به شرح چگونگي مطالعه ی این سلول ها در شرایط داخل کشت و نگه داري آن ها 

پرداخته شود.

3-1( منابع قابل دسترس از سلول هاي رده مونوسیتي – ماکروفاژي
در سال هاي اخیر، تحوالت چشم گیري در زمینه قابل دسترس تر بودن منابع مونوسیتي- ماکروفاژي به وقوع 
پیوسته است. از آن جمله الین هاي سلولي دائمي مي تواند به عنوان سلول هایي که براي مدت زمان طوالني مورد 
نیازند، در دسترس قرار گیرند، به خصوص زماني که به تعداد بسیار زیادي سلول احتیاج است. الین هاي سلولي 
دائمي قدرت تکثیر داشته و به خوبي در محیط کشت تقسیم مي یابند. مي توان آن ها را کشت و پاساژ داد. آن ها 
یا از منابع سرطاني اخذ گردیده اند و یا به صورت تیره یاخته مي باشند. بعضي نیز به صورت غیرقابل تکثیر از منابع 

1. Hospitalization
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طبیعي انساني یا به صورت مونوسیت یا ماکروفاژ به دست آمده اند. مثال هایي در این مورد وجود دارد شامل: دو 
+CD بوده و مورفولوژي کامالً مونوسیتي دارد و به منظور تحقیقات 

الین یا تیره سلولي یکي Monomac 6 که 14
مرتبط با محرک هاي ایجاد کننده فعالیت و تکامل ماکروفاژي، مورد استفاده قرار مي گیرد. دیگري الیني به 
نام  THP-1 مي باشد که سلول هایي با مورفولوژي کامل ماکروفاژي هستند با این تفاوت که به صورت شناور 
وجود دارند، به شرطي که در ابتداي کشت با PMA )فوربول میر یستات استات( که بعداً به کاربرد آن در کشت 

ماکروفاژي پرداخته خواهد شد، تحریک شده و چسبنده گردند.
جالب است که این الین کاربرد وسیعي در آنالیز نسخه برداري ژن هاي درگیر در تنظیم رشد سلولي دارد. الین 
سومي نیز به نام J774 وجود دارد که به دلیل منشأ سرطاني قدرت تکثیر بسیاری دارد که آن نیز کاربرد بسیاري 
در تحقیقات به دست آورده است. حال به شرح چگونگي تخلیص و جداسازي مونوسیت هاي گردش خون پرداخته 

می شود.

4-1( منابع تهیه ی مونوسیت خوني انساني
الف-جداسازي و تخلیص از سلول هاي تک هسته اي خون محیطي که توسط روش استاندارد سانتریفیوژ بر 
روي گرادیان غلظتي فایکول / هایپاک به دست آمده است. )در بخش مجزایی توضیح کاملی برای فایکول ارائه 

شده است(. در این جا از خون وریدي بهره جسته می شود.
ب-جداسازي مستقیم یا از بافی کوت یا فرآورده ی سلولي اخذ شده از لکوفرز1: این روش به منظور اخذ مقدار 
باال از سلول، بسیار ایده آل است. مي توان آن را از بانک هاي سلولي یا دپارتمان هاي هماتولوژي به دست آورد. 
به روش استانداردهای رویت نمودن لنفوسیت ها از خون محیطي دقت شود. اگر به این روش مبادرت ورزید باید 

مکش سلولي از اینترفاز به صورت عمقي صورت گیرد.
سطوح باالیي اینترفاز، فاقد مقادیر مناسبي از مونوسیت است. هرچند در عمق اینترفاز، همراهي مونوسیت ها 

با تعدادي گلبول قرمز خواهد بود که اشکالي در کشت و جدا سازي آن ها ایجاد نمي کند.
دهندگان سالم خون، چیزي حدود 5 الي 8 میلیارد سلول تک هسته اي در هر بار اهدای خون دارند )109×5-8( 
که از این بین حدود 109 سلول، مونوسیت – ماکروفاژ مي باشد. شاید بتوان گفت یکي از بهترین مواد شروع کننده 
یا استارتر2، بافي کوت هاي موجود در سرویس هاي بانک خون در شهرهاست که بدون دردسر آن هم به دلیل 
کاربرد رایج گلبول متراکم3 منبع فراواني براي جدا سازي ماکروفاژهاست. البته باید سریع و تازه مصرف شود؛ زیرا 
در اثر ماندگي یا کهنگي دیگر نمي توان سلول هاي مونوسیتي یا ماکروفاژي را از آن تخلیص نمود. دقت شود که 

مواد نگه دارنده ی ضد انعقادي خون در این سیستم، به هیچ وجه نباید هپارین داشته باشد.

ماکروفاژها از مجموعه هاي تک هسته اي خوني حاصل مي گردند. البته روش هاي تخصصي و تکنیکي 

1. Leukapheresis
2. Starter
3. packed cell
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بسیاري مانند FACS یا MACS وجود دارد که در فصول دیگري به آن ها پرداخته مي شود. 
هم چنان که ذکر گردید، گرادیان هاي غلظتي، مواد مناسبي براي تخلیص تک هسته اي ها هستند. فایکول و 
پرکول هر دو مناسب اند. همراهي مونوسیت ها در این روش ها با پالکت هاي خوني، گاهي آزار دهنده است. که 
در این صورت مي توان با مراحل چسبندگي در مرحله اي اضافي پالکت ها را نیز از محوطه ی کشت دور ساخت.

با عمل سانتریفیوژ با دور متوسط نیز می توان پالکت ها را خارج نمود. امروزه کیت های مخصوص جداسازی 
پالکت در بازار موجود است که البته کاربرد دیگری از جمله به دست آوردن پالکت برای اهداف درمانی دارد.

 قبل از شرح روش سنتي و کالسیک جداسازي ماکروفاژها، ذکر این نکته الزم است که احتراز از تکنیک هاي 
گران قیمت، مشکلي براي جداسازي بهتر ماکروفاژها ایجاد نمي کند.

همان طور که اشاره شد، ماده ی ضد انعقاد براي اخذ خون وریدي، باید اجباراً سیترات سدیم %8-3 آن هم به 
میزان 0/11ml براي هر میلي لیتر خون وریدی باشد. 

5-1( تخلیص ماکروفاژها توسط چسبندگي سلولي 
مونوسیت ها و ماکروفاژها، تمایل و اشتهاي دروني و وصف ناپذیري براي اتصال به بستر ظروف پالستیکي 
یا شیشه اي محیط کشت دارند. آن ها عالوه بر چسبندگي به مواد پلي استرن مخصوص ظروف کشت سلول، 
به سایر سطوح مثاًل ظروف مخصوص کشت باکتریال نیز متصل مي شوند. حتي در سطوح مناسب دیگر، مانند 
تفلون نیز قابلیت چسـبندگي دارند. البته ترجیحاً تمایل بیـش تري به مواد پلي پروپیلین یا پلي اتیلن از خود بروز 
مي دهند. مي توان از این خصوصیت بالفطره و بالفعل براي جداسازي و تخلیص آن ها از مجموعه هاي مخلوط 
سلولي بهره جست. توجه شود که توان چسبندگي ماکروفاژها به سطوح فوق، بسیار متفاوت تر از خصوصیات اتصال 

فیبروبالست ها یا سلول هاي الین سرطاني است. به مدت چند دقیقه در C°37  این پدیده به وقوع مي پیوندد.
البته برای اتصال تمامی مجموعه ماکروفاژی، بایستی 2 الی 4 ساعت در انکوباتور قرار داده شود. ولي نه در 

سرما و توسط عمل تریپسیناسیون نیز قابل برگشت نمي باشد.

1-5-1( پروتکل استاندارد براي تخلیص ماکروفاژها به کمک پدیده ی چسبندگي 

 1. مواد و روش انجام کار
- سـوسـپانسـیون سلولي تک هسـته اي که توسـط سـانتریفیوژ به کمک گرادیان غلظتي فایکول /هایپاک(           
g, 20/min× 400 تهیه شده و در محیط کشت سلولي با غلظت سرم انساني2 درصد، سه بار شست و شو 

و به میزان ml 106 ×5 غني سازي شده است. 
- تقریباً 3 میلی لیتر از سوسپانسیون فوق یعنی نیمی )106/3ml×15) از سلول های تک هسته ای، 106×3 
ماکروفاژ دارد که باید کل سلول ها را به پتری دیش 60 میلی متری منتقل کنیم که جنس آن تفلون 

هیدورفیلیک باشد.
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3. کشت در شرایط و انکوباسیون C°37 و CO2 7%. در طي این مدت و به موازات تخلیص فوق، حدودا20ً  
میلي لیتر محیط کشت کامل تهیه و آن نیز در انکوباتور فوق )C°37( نگه داری می شود. طول این مدت30  

الي 45 دقیقه است.
4. توسط میکروسکوپ اینورت )ترجیحاً فاز کنتراست(، بررسی می گردد که پس از سپري شدن دوره انکوباسیون، 
سلول هاي ماکروفاژ به بستر کشت متصل گردیده باشند. در غیر این صورت مي توان، کشت را تا 90 دقیقه 

دیگر نیز تمدید کرد، هر چند در اکثر موارد نیازي به این تمدید نمي باشد.
5. پس از خاتمه، پلیت از انکوباتور خارج و به آهستگي سعي در شناور کردن سلول هاي غیرچسبنده توسط 
تکان دادن مالیم می شود. این عمل باعث مي شود که لنفوسیت ها که بخش اعظم جمعیت غیرچسبنده 
را تشکیل مي دهد از بستر آزاد شده و به حالت شناور درآیند البته پالکت ها نیز موجودند و تمام آن ها باید از 

محیط کشت خارج شوند.
6. پلیت ها به طور کامل، با 3 میلي لیتر محیط از پیش گرم شـده شسـت وشو داده می شود. این عمل به کمک 
پي پت پاستور انجام می گردد. دقت شود که ماکروفاژهاي متصل شده کنده نشوند. دو یا سه بار این عمل 
تکرار گردیده و در تمام طول این مدت محیط کار باید گرم نگه داشته شود. زیرا سرما باعث جدا شدن 

ماکروفاژها از بستر کشت مي شود.
7. مجدداً سلول ها زیر میکروسکوپ، مالحظه شده و از سالمت و حضور آن ها اطمینان حاصل می گردد. در 

صورت باقي ماندن سلول هاي غیرچسبنده در محیط و البه الي ماکروفاژها مرحله 6 تکرار می گردد.
8. اکنون به قدر کافی از خلوص جمعیت ماکروفاژها اطمینان حاصل شده است و سلول ها آماده کنده شدن 

هستند.
9. سه میلي لیتر محیط PBS سرد را روي سلول ها ریخته و مجموعه به مدت 1 ساعت روي یخ قرار می گیرد.

)دقت شود که کلیه ی مراحل فوق باید در شرایط کامالً استریل و در زیر هود المینار صورت گیرد(.
در برخي تجربیات، مرحله ی فوق را به صورت شوک سرمایي ادامه دهنده نیز مي توان انجام داد. با فالش کردن 
محیط سرد آن هم با اندکي فشار، سلول ها زودتر کنده مي شوند. البته باید نگران افت و ایابیلیتي هم بود. زیرا 

پس از این مرحله باید سلول ها مجدداً شمارش و تعیین و ایابیلیتي گردند.
10. براي اطمینان از کنده شدن کامل سلول ها، با پي پت نمودن شدید محتویات به صورت مورب بر سطح بستر 

کشت تمام سلول ها را می توان برداشت. سلول ها براي انجام عملیات آماده هستند.

)مي توان پس از تخلیص ماکروفاژها از سلول هاي غیرچسبنده، آن ها را به همان صورت مرحله 7 و 8  در 
محیط کامل کشت سلول به مدت یک شب نگه داري نمود. آن ها در انکوباتور تا صبح فردا باقي مي مانند ولي بعد 

از آن، قدرت چسبندگي سلول ها، رفته رفته کاهش مي یابد. فقط یک روز حفظ می شوند(.
نکته ی مهم دیگر این که به دلیل این که دیش هاي تفلوني بسیار گران قیمت هستند، پلیت هاي پلي استریني 
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را مي توان به جاي تفلوني استفاده کرد. چسبندگی ماکروفاژها به آن ها خیلي خوب است و سخت مي چسبند ولي 
کندن آن ها بسیار مشکل تر است و در مقایسه با تفلون با افت وایابیلیتي همراه هستند.

استفاده از EDTA نیز به کندن ماکروفاژها کمک مي کند ولي دقت شود که هرچه مواد کم تري براي مراحل 
تخلیص ماکروفاژ به کار رود بهتر است زیرا سلول در حداقل تحریک جداسازي می شود.

حال که روش جداسازي تک هسته اي هاي فاگوسیتیک براساس چسبندگي شرح داده شد، به کشت این سلول 
ها در شرایط آزمایشگاه و چگونگي نگه داري آن ها پرداخته می شود. 

6-1( کشت مونوسیت هاي انساني
براسـاس نیاز و پیروي از یک پروتکل شـخصي آزمایشگاهي در زمینه ها و ابعاد مختلف پژوهشي، کشت 

سلول هاي مونوسیتي به دو روند کشت کوتاه مدت و کشت طوالني مدت طبقه بندي مي شوند.

1-6-1( کشت کوتاه مدت
سلول هاي مونوسیتي، اصالتاً توان بقا را در یک طول مدت مشخص آن هم یک روزه بر سطوح گوناگون 
ترکیبي و در انواع مختلفي از محیط کشت مغذي دارا مي باشند. اگر هیچ سلول مرده اي در زیر میکروسکوپ 
مشاهده نشد نشان دهنده ی این نیست که سلول در حال مرگ وجود ندارد. ماکروفاژهاي در حال مرگ توسط 
سلول هاي اطرافشان به سرعت بلع و حذف مي شوند. تقریباً در خاتمه 24 ساعت کشت اولیه، حداقل30 درصد 
سلول ها به نظر بسیار سالم و سرحال می آیند. محقق نیز در همین طول مدت، فرصت استفاده از آن ها را 
براي اجراي عملیات تحقیق داراست. دقت کنید سلول ماکروفاژ شاداب و سرحال، باید تمامیت غشا و اجزای 
سایتوپالسمیک خوبي داشته باشد. هسته به همان شکل لوبیایي و با تراکم مناسب مشاهده شود. واکوئولیزاسیون 

درون سایتوپالسم و حبابي شدن بخشي از غشای سایتوپالسمي نشانه هایي از مرگ سلولي مي باشند.  

2-6-1( پاهاي کاذب مشخص نیز عالمتي دال بر سالمت سلول است.
محیط مناسب غذایي در این مراحل شامل: محیط کامل کشت با سرم انساني 2 درصد روي بستر کشت 
پالستیکي یا تفلوني آن هم در C°37 و تراکم 7 درصد CO2 مي باشد. سطوح پلي پروپلیني از آن ها توده اي کالمپ 
شده ی سلولي مي سازد که به سختي به هم چسبیده اند. اگر بتوان ماکروفاژها را به صورت غیرچسبنده و زنده در 
لوله هاي پلي پروپلینی به صورت دوار و چرخان روي دستگاه روتاتور مستقر در انکوباتور نگه داري نمود، در طول 
مدت بیش تري حفظ می شوند. در خاتمه ذکر این نکته الزامی است که سلول هایي که در شرایط فوق به صورت 
چسبنده زیر 24 ساعت و یا غیرچسبنده در لوله حفظ گردیده اند، هنوز تکامل ماکروفاژي را به پایان نرسـانده و 
هـنوز مونوسـیت – ماکروفاژ تلقي مي شـوند. این سـلول ها به عنوان منابع ارزشـمندی برای تولید سـلول های 
 ،)IL4, GM-CSF( دندریتیک به شـمار می آیند. با اضـافه نمودن فاکتـورهای رشـد از جـمله سـایتوکایـن ها

به بلوغ و تکامل دست می یابند.
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3-6-1( ایجاد ماکروفاژ تمایز یافته در کشت طوالني مدت
ماکروفاژهاي بالغ بافت انساني، براي آنالیزهاي عملکردي قابل دسترسی نیستند. براي بسیاري از مطالعات، 
ماکروفاژ مشـتق از مونوسـیت در شـرایط in vitro، جایگزیني مناسـب براي آن محسـوب می گردد. اگر 
مونوسیت هاي خون انسان در حضور سرم انساني کشت داده شود، سایز آن ها افزایش یافته و برخي از صور 
پروتوتایپي ماکروفاژ اکوالیي یا بافتي را کسب مي کنند. آن ها توان عرضه آنتي ژن را یافته و قادر به فاگوسیتوز 
خواهند بود. مي توانند با روند سایتوتوکسیسیتي، سلول هاي تومورال را بکشند، فعالیت پیش انعقادي کسب کنند 
ولي لنفوسیت هاي T غیر تحریک شده را فعال نمي نمایند. الگوي تولید و ترشح عوامل التهابي توسط آن ها تغییر 

مي یابد. هم چنین قادرند مقادیر باالیي IL-1 آن هم با کمک محرک تولید کنند.
ماکروفاژهایي که تکامل بیش تري یافته اند، مقادیر زیادي TNF-α ولي نه IL-1 تولید مي کنند. در طول 
کشت بلندمدت، باید مواظب بود که آلودگي به سراغ کشت نیاید. مونوسیت ها و ماکروفاژها به شدت به آلودگي با 
اندوتوکسـین حسـاس اند. حتي براي چند دقیقه در مقیاس چند پیکوگرم در هر میلي لیتر تماس لیپوپلي سارکاید 
آن ها را به شدت دگرگون مي کند. در این حالت آبشار سایتوکایني شامل IL-6 ، IL-1 و TNF- α آغاز خواهد 
شد. یک نانوگرم از LPS مي تواند حداکثر فعالیت تولید سایتوکایني توسط ماکروفاژ را به راه اندازد. باید یک 
سیستم سنجش دقیق براي پي بردن به آلودگي احتمالي با LPS در دسترس باشد. LPS در کشت طوالني مدت، 

ماکروفاژها را از بین می برد. 
تمام تجهیزات و مواد مورد استفاده براي کشت طوالني مدت ماکروفاژ باید عاري از LPS باشد. هر چند در 
برخي مطالعات، همین LPS به عنوان محرک و فعال کننده ماکروفاژ مورد استفاده بسیار دارد. )مثاًل برای تکمیل 

فعالیت سلول های دندریتیک مشتق از مونوسیت ها1(.
 درکشت طوالني مدت ماکروفاژ، محیط کامل کشت سلول ترجیحاً RPMI1640 شامل سرم انساني 2  
  AB+درصد، می باشد که بهترین محیط استاندارد براي تمایز ماکروفاژها از مونوسیت هاست. سرم انساني باید گروه
باشد. حتي نیاز به غیرفعال کردن سرم براي حذف کمپلمان هم نیست ماکروفاژها در کشت طوالني مدت، ظاهر 

گرانوالر پیدا مي کنند.
هرچه قدر غلظت سرم محیط کشت پایین تر باشد، طول مدت حیات و تکامل سلول طوالني ترخواهد بود. 
نیاز به افزودن فاکتورهاي رشد اختصاصي نیست. به خصوص که ماکروفاژها به طور خودبه خود، توسط یک مسیر 

اتوکراینی M-CSF تولید می نمایند زیرا براي بقا و تمایز، به شدت به آن محتاج هستند.

4-6-1( تشکل و سازمان یابي آنتي ژن هاي سطحي در طول مدت کشت سلول هاي ماکروفاژي 
مشتق از مونوسیت

در طول تکامل و حیات سلول هاي ماکروفاژ در شرایط کشت، بیان بسیاري از مارکرها و آنتي ژن هاي سطحي 
آن ها به خصوص در شرایط انتقالي از مونوسیت به ماکروفاژ تغییر مي کند. مارکرهایي که به طور مشخص در این 

1. Monocyte Drived Dendritic Cells (MDDC) 
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فرآیند فـعالند شـامل CD33 ،CD11C و HLA-DR می باشـند که در بین سـایر مارکرها شـاخـص ترند و 
آنتي ژن هاي سطحي شامل کربوکسي پپتیداز CD52 ،CD16 ،CD84 ،M و CD71 می باشند.  

براي بررسي فنوتایپیک سلول نمي توان فقط یک مارکر را مد نظر داشت. آن ها را باید با هم و به کمک 
فلوسایتومتري و میکروسکوپ فلوئورسانس، سنجید. بدون هیچ مشکلي مي توان بیان شاخص ها و آنتي ژن هاي 
فوق را ارزیابي کرد. در سطح سلول هاي ماکروفاژي شاهد فلوئورسانس زمینه اي خواهیم بود که در مقایسه با 

لنفوسیت ها، چشم گیرتر است.
پس باید در انتخاب غلظت کونژوگه ها دقت شود تا کم ترین درخشش زمینه اي به وجود آید. در فلوسایتومتري 
نیز باید دقت کرد که ماکروفاژها سلول هاي درشتي هستند و پراکندگي مستقیم و جانبي1 ماکروفاژها پایین تر از 

مونوسیت هاي تازه اخذ شده از خون مي باشد.

5-6-1( محرك هایي را که در آزمایشگاه کشت سلول مي توان براي فعالیت ماکروفاژي به 
کاربرد

1. فوربول میریستات استات )PMA(: یکي از اعضاي خانواده ی فوربول استرهاست که از عصاره ی گیاه کرچک 
هندي به دست مي آید. آن ها آنالوگ دي آسیل گلیسرول مي باشند. قدرت آن ها در فعال سازي آنزیم هاي پروتئین 
کیناز C مي باشد. پروتئین کیناز C حاصله، به شدت مهارکننده هاي فاکتور نسخه برداري را فسفریله و فاکتور 
  PMA آغاز مي شود اثرات PMA نسخه برداري را آزاد مي سازد. آبشار سایتوکایني متعاقب تحریک ماکروفاژ با
  PMA بر رده هاي مختلف ماکروفاژي متفاوت است. ماکروفاژهاي مشتق از مونوسیت هاي خون در پاسخ به
سریع تر دچار آپوپتوز مي شوند در حالي که ماکروفاژهاي بافتي به خصوص سلول هاي میکروگلیال پریتونئال، از 
این حیث مقاوم ترند. از PMA براي احیاي NBT در تست هاي بررسي فعالیت اکسیداتیو ماکروفاژها استفاده مي 
شود. PMA مي تواند ماکروفاژهاي پریتونئال )به زودي به آن ها پرداخته می شود( را وادار به فعالیت تومورکشي 
کند. تولید لکوترین C4، واسطه ی واکنش بر علیه سلول هاي توموري است )دقت شود که PMA خود نیز یک 
کارسینوژن قوي است(. از PMA براي تمایز الین هاي لوکمیایي نیز استفاده مي شود مثاًل V937، که الین 

مونوبالستیک انساني است و در مجاورت PMA تبدیل به سلول شبه ماکروفاژي مي شود.
2. سایر مواد اگزوژن که به عنوان محرک ماکروفاژ معرفي مي شوند:

الف( لیپوپلي ساکارید که آن هم با فسفوریالسیون تیروزین، سلول را به شدت فعال مي سازد.
ب ( فورمیل متیونین لوسیل فنیل آالنین )fmLp( که سبب انفجار اکسیداتیو و کموتاکسي در سلول مي شود.

ج ( مورامیل دي پپتید که خصوصیات ضد توموري ماکروفاژ را شدت مي بخشد.
د ( زایموزان که سابقاً به عنوان محرک اصلي ماکروفاژها کاربرد بسیار زیادي داشت.

هـ( اگزوتوکسین هاي باکتریال و پپتیدوگلیکان که با تولید سایتوکاین توسط ماکروفاژ، عامل مناسبي براي 
کاربردهاي آزمایشگاهي است.

1. Forward/Side word Scatter
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مواد اندوژن محرک سیستم ماکروفاژي شامل: انواع اینترفرون ها، TNF-α ،M-CSF و IL-2 نیز در 
مطالعات مربوطه به عنوان محرک سیستم مونوسیتي- ماکروفاژي مورد استفاده قرار مي گیرد. 

6-6-1( ارائه یک تکنیک ساده براي جدا سازي سلول هاي مونوسیتي 
- مواد مورد نیاز
1. خون وریدي

2. سیترات سدیم3  تا 8 درصد
3. ظروف کشت چند خانه اي )24گروه(

4. لوله 15 و 50 میلي لیتري کونیکال درپیچ دار
5. فایکول هایپاک

T-500 6. دکستران 6 درصد
7. سالین

 HBSS .8
 RPMI-1640 .9

 )1m MEDTA/0/25% Trypsin( EDTA 10. محلول مخلوط تریپسین
- روش کار

1. خون وریدي تازه. هر میلي لیتر خون با 0/11 میلي لیتر سدیم سیترات 3  تا 8 درصد مخلوط و در سانتریفیوژ 
دماي اتاق به مدت 20 دقیقه 1000g قرار می گیرد. 

2. پالسـماي رویي برداشـته شده و 8 میلي لیتر از آن در لوله اي جدید با همان خصـوصیات قبل سانتریفیوژ 
می گردد.  

3. پنج میلي لیتر دکسـتران 6  درصد به سـلول ها افزوده شده و حجم نهایي به کمک سـالین به 50 میلي لیتر 
می رسد. چند بار هم زده تا خوب مخلوط شود. در آن را بسته و در حرارت اتاق به مدت 30 دقیقه به طور 

عمودي قرار می گیرد.
4. سرم اتولوگوس تهیه شود: به طوري که، پالسماي باقیمانده در شرایط بسیار استریل با 20 میکرولیتر کلرور 
کلسیم به ازاي هر میلي لیتر پالسما مخلوط شود و به مدت یک ساعت در C °37  قرار گرفته و انکوبه شود. 

در هنگام سنجش سرمي به میزان 3 برابر با سالین رقیق می شود.
5. حال مایع رویي1 دکستران را از لوله اي که سلول ها ته نشین شدند برداشته، به مدت 10 دقیقه در g 350 در 

حرارت اتاق سانتریفیوژ می شود. مایع رویي را دور ریخته و سلول ها نگه داری می شوند.

1. Super natant
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6. سلول ها را در سرم رقیق شده )1 الي 4 میلیون در هر میلي لیتر سرم( قرار داده و به کمک گرادیان غلظتي 
فایکول - هیستوپاک، اینترفاز تک هسته اي ها جدا می شود. باید اطمینان حاصل شود که با این روش بخش 
عظیمي از اینترفاز، مونوسیت ها هستند که با هنکس دوبار شست وشو داده می شوند. حال سلول ها براي 

مراحل بعدي که ذکر شد و خالص سازي آن شرح داده شده آماده مي باشند.
 5-10( EDTA-پس از تکامل ماکروفاژي این سلول ها تا مدت 4 روز، حفظ مي شوند. به کمک تریپسین

دقیقه در C°37( می توان آن ها را کنده و در سرما نگه داري نمود تا مورد استفاده قرار گیرند.
تصویر شماره 1 ماکروفاژهای مشتق از مونوسیت MDM در اتصال به بستر محیط کشت را نشان می دهد. 

حال به جداسازی و تخلیص سلول های ماکروفاژی از منابع حیوانی )عمدتاً موشی( پرداخته می شود:

7-1( جداسازي، تخلیص و کشت ماکروفاژهاي پریتونئال
همان گونه که ذکر شد، دسترسي به منابع سلولي رده ی مونوسیتي - ماکروفاژي در انسان، تنها با اخذ خون 
وریدي امکان پذیر مي باشد و بنابراین تحقیقات انساني بر روي این منبع منحصر به فرد بسیار محدود بوده و تنها 

قادر به جداسازي، تخلیص سلولي و کشت طیف محدودي از بررسي ها و مطالعات می باشد.
امروزه با توجه به مشابهت فراوان و نزدیکي بسیار زیاد مکانیسم هاي دفاع ذاتي انسان و جوندگان، یکي از 
  Balb/C منابع بسـیار مناسب و ایده آل کشت سلول هاي ماکروفاژي، محوطه پریتونئال موش به خصوص نژاد
مي باشد که به دلیل طوالني تر نمودن پروسه کشت و نگه داري، قابلیت بالقوه و بالفعلي براي انجام تحقیقات داشته 

و تکنیک هاي نوین کشت سلولي، توانمندي آن ها را به اثبات رسانده است.

8-1( شرایط مربوط به حیوان
موش نر بالغ خالـص نژاد Balb/C )ترجیحاً 6 - 4 هفته( که در شـرایط کامـالً اسـتاندارد بر طـبق قـوانین 
 C57B1/10 و C57B1/6 یا A/J بین المللي نگه داري از حیوانات آزمایشگاهي، قرار گرفته است. موش هاي نژاد

نیز قابل قبول هستند.
- مواد و لوازم

1. الکل و بتادین )الکل70  درصد در بطري افشاننده(
PBS یا RPMI-1640 .2

3. قیچي و پنس استریل در قطع جراحي هاي کوچک
4. سرنگ، پنبه، سوزن )ترجیحاً شماره 18G-16( از 5  میلي لیتر تا 10 میلی لیتری 

5. لوله هاي کونیکال نگه داري و سانتریفیوژ سلول در پیچ دار
6. صفحه مخصوص براي قرباني کردن، جراحي و نمونه برداري از حیوان در قطع مناسب

7. مواد و لوازم براي کشت ماکروفاژهاي پریتونئال پس از اخذ عیناً مانند کشت سلو ل هاي ماکروفاژي دیگر 
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منابع است.
- روش کار

1. حیوان به کمک مرگ شفقت آمیز یا اتانازی قطع حیات مي شود )به روش جا به جایي و قطع نخاع گردني یا 
استنشاق گاز CO2( با لمس آهسته ی حدقه چشم در صورت پلک زدن حیوان، مرگ مغزي به وقوع نپیوسته 

است.
2. پس از اطمینان از مرگ مغزي حیوان، حیوان را به پشت خوابانده به طوری که روي صفحه مخصوص 

فیکس شود.
3. یک بار با آغشته نمودن محوطه شکم توسط بتادین و سپس چند بار با پاشیدن الکل70  درصد، محوطه 
کامالً شست وشو داده می شود. )این مرحله بسیار مهم است زیرا باعث حذف آلودگي هاي با منشاً موي حیوان 

مي شود(.
4. برشي طولي به وسعت یک سانتي متر مربع روي خط وسط آن هم توسط قیچي نوک تیز داده می شود. 
براي این کار پوست را با نوک پنس باال کشیده تا عضالت زیرین  پاره نگردند محوطه ی اینگوئینال بهترین 

مکان است.
5. با دو انگشت سبابه و پنس از هر دو دست، پوست را از دو طرف کشیده تا لبه هاي پارگي کامالً باز و گشاد 
گردند. این عمل در جهت دم و سر حیوان انجام می گیرد. باید در انتهاي این مرحله، محوطه پریتونئال با 

پوشش عضله ظریف رکتوس نمایان شود. مجدداً محوطه با الکل ضد عفوني می گردد.
6. پنج میلي لیتر مدیوم خنک )سرد تا C° 4(  به کمک سرنگ و سوزن وارد محوطه پریتونئال می شود. دقت 

شود که روده ها، کبد و احیاناً طحال پاره نشوند.
7. مایع را پس از 5-4 دقیقه توقف در پریتوئن ظریف محوطه، بیرون کشیده و این عمل در بند 6 و 7 چند بار 

تکرار می گردد. دقت شود تا سوزن بیرون نیاید و فقط با سرنگ و مایع جدید محوطه الواژ شود.
8. تمامي محتویات الواژ شده به یک یا چند لوله ی سانتریفیوژ منتقل می شود. می توان تا 4 بار عمل الواژ را 

تکرارکرد.  
9. سوسپانسیون فوق در g 300  به مدت 10 دقیقه در C° 4 شست و شو و سانتریفیوژ  می گردد.

10. ته نشین نهایي در محیط کامل کشت سلول و 5 درصد FCS نگه داري می شود که اکنون براي کشت آماده 
است.

9-1( کشت سلول هاي پریتونئال
محتویات پریتونئال موش Balb/C حاوي ماکروفاژهاي پریتونئال و لنفوسیت هاي .B1b ،B1a مي باشد. 
در مواردي که حیوان در شرایط ایده آل نبوده و یا کمي مسن باشد، تعدادي ائوزینوفیل و بازوفیل نیز وجود دارد و 
باید دقت شود که این سلول ها از فضاي پریتونئال و نقاط milk spot برداشته شود. تشکیالت اومنتوم حاوي این 



93 بخش اول: روش هاي بررسی فاگوسیتوز                                                                                    دکتر نریمان مصفا

سلول ها در مناطق فوق هستند. حداقل مي توان از هر موش 2 تا 3 میلیون سلول اخذ کرد که 30 الی 40 درصد 
آن ها ماکروفاژ پریتونئال هستند.

با تکنیک کشت و چسبندگي، ماکروفاژها قابلیت اتصال شدید به بسترهاي پالستیکي، شیشه اي و تفلوني 
دارند.

همراهي سلول ها با کمي خون هیچ اشکالي نداشته و پروسه ی کشت را مختل نمي کند. فقط شرایط 
استریلیزاسیون در تمام مدت رعایت شود.

نکته: در برخي منابع اسـتفاده از محیط مایع تایوگلیکوالت پیشـنهاد مي شود که این محیط براي کشت 
باکتري ها در نظر گرفته شده و چون سبب خروج ماکروفاژها از سطوح امنتوم مي شود، محصول نهایي برداشت 

سلولي را تا 3 برابر افزایش مي دهد. بدین منظور:
1.  تزریق 3 میلي لیتر تایوگلیکوالت به صورت داخل صفاقی 3 الي 6 روز قبل از الواژ به حیوان مورد نظر. 

2.  انجام مراحل الواژ پس از طي مراحل فوق که عیناً تکرار مي شود.
امروزه تست هاي انفجار تنفسي را براي ماکروفاژها و نوتروفیل ها توأماً انجام داده و نتایج را گزارش مي نمایند.  
دقـت شـود که تایـوگلـیکوالت سـبب فعـال تر شـدن ماکروفـاژهاي پریتـونئال مي شـود. نـمونه کنترل 
بدون تایوگلیکوالت نیز الزم است. نکات استریلیزاسیون نیز در این حالت باید با شدت بیش تر رعایت شود. شکل 

2-1 مورفولوژی ماکروفاژهای پریتونئال را نشان می دهد. 

 10-1( جدا سازي، تخلیص و غني سازي نوتروفیل ها
دومین جمعیت فاگوسیتیک در دفاع ذاتي و طبیعي سیستم ایمني مهره داران، سلول هاي رده گرانولوسیتي مي 
باشـند که اکـثریت آن ها یعني جمـعیت نوتروفیل ها یکي از اصـلی ترین سـطوح دفـاعي بر علیه ارگانیـسم ها 
علي الخصوص باکتري ها مي باشد. با وجود طول عمر کوتاه این سلول ها و عدم پایداري در بافت پس از به انجام 

رساندن وظایف اجرائي )بیگانه خواري(، نقش بسیار مهمي را در مکانیسم هاي ضد میکروبي به عهده دارد. 
سنجش عملکرد فاگوسیتیک این رده ی لکوسیتي کمک بسیار زیادي به فهم مکانیسم هاي کشندگي در 

سیستم فاگوسیتوز نموده و عالوه بر آن، کاربردهاي بالیني فراواني نیز دارد.
در این بخش به اصلي ترین روش هاي رایج در جداسازي و تخلیص آن ها پرداخته و سپس تکنیک ارزنده 

احیای NBT )نیتروبلوتترازولیوم( به منظور ارزیابي توان کشندگي آن ها به تفصیل شرح داده می شود.

11-1( جدا سازی و تخلیص نوتروفیل ها
آزمون های بررسی توان فاگوسیتیک سلول های مونوسیت ها را می توان در مورد سلول های نوتروفیل نیز 
اعمال نمود. به کمک روش زیر می توان به راحتی مجموعه نوتروفیل ها را جداسازی نمود. این روش کارآیی باالیی 
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داشته و بسیار ساده و آسان انجام می پذیرد. البته برای جداسازی نوتروفیل های 1LDG کارآیی نداشته و تخلیص 
این دسته از نوتروفیل ها از خون بیماران بسیار پردرد سر و گران قیمت است و تنها با روش MACS آن هم توسط 

نوع Negative Selection قابل انجام است.
پس از سانتریفیوژ خون به روش گرادیان غلظتی و به کمک فایکول، ته نشین گلبولی و پلی مورفونوکلئرهای 
این مجموعه با 8 میلی لیتر دکستران T-500 %6 در فسفات بافر سالین مخلوط می گردد و به مدت 1 ساعت در 
دمای اتاق قرار می گیرد. سپس در xg 400 به مدت 10 دقیقه در دمای اتاق سانتریفیوژ شده و گلبول های قرمز 
باقیمانده در مایع رویی توسط لیز هایپوتونیک )ابتدا سالین 0/2% و سپس 1/8% به ته نشین مایع رویی اضافه 
گردد( حذف می شود. سوسپانسیون سلول های حاصله باید به لحاظ خلوص نوتروفیلی حداقل تا میزان 90% تأیید 

گردند )توسط فلوسایتومتری(. 

12-1( انفجار تنفسي نوتروفیل ها
انفجار تنفـسي فعالیت متابولیک اکسـیداتیو همراه با شـناسایي و بلع پارتیکل هاي اپسونیزه شده توسط 
یا fmLp تحریک شده و نشانه اي از فعالیت   PMA این انفجار توسط مدیاتورهایي مانند نوتروفیل هاست 
عملکردي این سلول هاست. آغاز این مسیر با تحریک NADPH اکسیداز شروع مي شود که انتقال الکترون را 
از آنزیم به اکسیژن کاتالیز مي کند. روش هاي بسیاري براي ارزیابي این توان وجود دارد که معروف ترین و قابل 

دسترس ترین آن ها تست احیایNBT است.
آزمون هاي فلوسایتومتري شامل یک نشانگر یا جستجوگر غیرفلوئورسنتي به نام )DCFH( دی کلرو فلوروسئین 
هیدروکلرید که در طول انفجار تنفـسي اکسیده شـده و تبدیل به فرم فلوروسئینه مي گردد، روش خوبي براي اندازه 
گیري دقیق فعالیت انفجار تنفسي نوتروفیل است. این روش بسیار دقیق است ولي ممکن است نتایج سر درگمي 
به دلیل عدم دسترسي سلول ها به آن در طول آزمون داشته باشد. توجه شود که نوتروفیل ها به دلیل شکنندگي و 

طول عمرکوتاه، سلول هاي مناسبي براي انجام روش هاي فلوسایتومتري نمي باشند.

- مواد الزم
1. خون وریدي غیرمنعقد به کمک سدیم سیترات 3/8 درصد در آب مقطر

2. لوله ی سانتریفیوژ کونیکال در پیچ دار مخصوص نگه داري سلول
 PBS .3

 G1/18 4.  سوزن
 1/108 gr/ml 1/105 وggr/ml 5. فایکول هایپاک یا هیستوپاک با وزن مخصوص

6. سرنگ یک بار مصرف 30 میلي لیتري

1. Low Density Neutrophiles
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- روش کار
خون وریدي تازه به حجم 60 میلي لیتر به داخل لوله هاي حاوي سیترات سدیم منتقل می گردد. سپس با 
حجم مساوي از دکستران T-500 % 3 در PBS، مخلوط می شود. به مدت 30 دقیقه در حرارت اتاق قرار داده تا 
ته نشین گلبول هاي قرمز خوني تشکیل شود. پالسماي غني از لکوسیت به لوله هاي سانتریفیوژ منتقل می شود. 
این مرحله بسـیار مهـم اسـت و باید دقت کافی در انجام آن اعمال گردد. نباید داخـل هر لـوله 50 مـیلي لیـتري 
بیشتر از 10 الي 12 میلي لیتر پالسماي غني از لکوسیت ریخته شود. حال فایکول ها را به حرارت اتاق رسانده ابتدا 
 12میلي لیتر از فایکول 1/08 به کمک سرنگ 30 میلي لیتر و سرسوزن 18G به کف لوله حاوي سلول پالسما، 
الیه گذاري می گردد به طوري که در بخش تحتاني لوله فایکول و در بخش فوقاني سلول هاي شناور در پالسما 
قرار گیرند. سپس مرحله دوم اجرا می شود به طوري که 12 میلي لیتر از فایکول 1/105 در زیر الیه فایکول اول به 

کمک همان سرنگ و سوزن روانه می شود.
به این ترتیب سه الیه از حجم 12 میلي لیتري شامل: فایکول 1/108، فایکول1/105 و در باال سوسپانسیون 

پالسما و سلول وجود خواهد داشت. 
این مجموعه در g 1000 به مدت 30 دقیقه در حرارت اتاق سانتریفیوژ می گردد. پس از خاتمه، 2 اینترفاز وجود 

دارد. الیه ی اینترفاز پاییني )بین فایکول 1/108 و فایکول1/105( تماماً و خصوصاً، نوتروفیل است.
الیه زیر را برداشته و به یک لوله ی پر از PBS منتقل و کاماًل یکنواخت نموده و در xg 400  به مدت 12 
دقیقه در حرارت اتاق سانتریفیوژ می شود. ته نشین را خالص و مایع رویي دور ریخته می شود. مجدداً 2 بار به 
همین ترتیب سانتریفیوژ در g 250 به مدت 10 دقیقه انجام می پذیرد. سلول ها براي انجام تست NBT آماده اند.

 NBT 1-12-1( انجام تست

- مواد الزم
1. میکروتیوب 5/ 2 میلی لیتری اپندورف 

PBS 106 در ml ×22. سوسپانسیون نوتروفیلي
3. ماده NBT )پودر زرد رنگ( با حالل سوکروز )محلول NBT 0/3% در سوکروز، محلول سوکروز %0/34 

در آب مقطر(.
4. ماده PMA )500-250 نانوگرم در میلی لیتر(

35mm 5. ظرف تک محفظه اي کشت سلول به قطر
6. متانول سرد به مقدار کافي

نکته : مي توان از حالل 1mg/1ml PBS براي NBT استفاده نمود. البته اضافه نمودن آلبومین در این 
صورت اجباري است. کلیه موارد فوق باید در یخچال نگه داري شود.
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- روش کار
 100 میکرولـیتر از سـوسـپانسـیون نوتروفیلي با 100 میـکرولیتر از محلول NBT تهیه شـده در سـوکـروز 
به عالوه 100 میکرولیتر ماده ی PMA در داخل میکروتیوب ریخته و در آن را محکم بسته و در شرایط انکوباسیون 
C°37 قرار می گیرد. مواد و سلول هاي فوق باید به خوبي با هم مخلوط گردند. پس از خاتمه ی انکوباسیون آن را 
داخل پلیت تک محفظه اي قرار داده و گسترشي به ضخامت 2 میلي متر در داخل ظرف تهیه می گردد 15 دقیقه 
صبر نموده تا سلول ها به بستر ظرف متصل گردند و پس از آن باید صبر کرد تا محتویات ظرف خشک شود. به 
کمک متانول سرد مجموعه ی فوق را فیکس نموده و به سرعت در زیر میکروسکوپ فاز کنتراست سلول هاي 
مثبت از حیث احیای NBT شمارش می گردد. تشکیل بلورهاي فورمازان آبي- بنفش در سایتوپالسم سلول نشان 
دهنده ی توان سلولي در احیای NBT  است که حاصل فعالیت انفجار تنفسي و تولید رادیکال هاي اکسیداتیو است.  
در هر فیلد میکروسکوپي سلول هاي مثبت را شمارش و حداقل 100 × 3 سلول مورد مطالعه قرار می گیرد. 
میانگین حاصله برابر است با درصد سلول هاي احیا کننده NBT که توان فاگوسیتیک سلول هاي نوتروفیل را 

ارزیابي مي کند )شکل 3-1شکل 4- 1(. 

2-12-1( انجام تست NBT بر روي ماکروفاژهاي خون محیطي یا ماکروفاژهاي پریتونئال
عیناً مراحل قبلي براي ماکروفاژهاي چسبنده به بستر فالسک کشت سلول که شرح آن در قبل داده شد 
انجام می گردد. سعي شود تراکم سلول هاي ماکروفاژي در بستر کشت به مقدار الزم موجود باشد. حداقل 30 الي  
 40 سلول در هر شان میکروسکوپي )x 40( وجود داشته باشد. ماکروفاژهاي حاوي بلور فورمازان توانمندي انجام 
فاگوسیتوز و احیای NBT را دارا مي باشند.  شمارش و درصد سلول هاي مثبت عین مراحل قبل انجام می گردد.  
باتوجه به تصاویر شماره 5 می توان چگونگی نتایج تست انفجار تنفسی در ماکروفاژها را مشاهده نموده و موارد 

مثبت را از نتایج منفی تشخیص داد.

     

شکل 1-1: پس از خاتمه انکوباسیون و برداشت سلول های غیرچسبنده MDM مشاهده می شود که متصل به بستر کشت شده اند
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شکل 2-1: ماکروفاژهای پریتونئال موش BALB/C پس از جداسازی، کشت و تخلیص با رنگ آمیزی گیمسا

شکل 3-1: سلول های ماکروفاژی چسبنده با NBT مثبت

شکل 4-1: این تصویر ماکروفاژهای با واکنش مثبت در مقابل ماده NBT را نشان می دهد که توسط متانول فیکس شده اند
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 NBT شکل 5-1: رنگ آمیزی گیمسا برای سلول های ماکروفاژی که بلورهای فورمازان در سیتوپالسم آن ها به دلیل احیای ماده
تشکیل شده است

13-1( آزمون های سنجش فعالیت فاگوسیتیک سلول ها

1-13-1( سنجش و ارزیابی توان بلع باکتری و اندازه گیری قدرت کشندگی سلول های 
سیستم  ماکروفاژی:

در این بخش روش های ساده و قابل اطمینان به منظور بررسی توان اتصال باکتری ها به سلول های سیستم 
ماکروفاژی، میزان دخول و بلع باکتری ها به توسط عمل فاگوسیتوز ماکروفاژها و سپس توان کشندگی آن ها در 

درون سلول مورد ارزیابی قرار می گیرد.
بخش نخست از این پروتکل، توان ماکروفاژها را در بلع باکتری ها مورد ارزیابی قرار می دهد و بسیار اهمیت 
دارد که ارگانیسم های باقیمانده از این فرآیند که به صورت خارج سلولی قرار دارند چگونه برداشت و حذف گردند. 
توسط دو روش متفاوت می توان به تعداد باکتری هایی که توسط ماکروفاژها برداشت و بلع گردیده اند دست یافت: 
روش شست و شو و تکنیک بسیار دقیق تر دیگر که به توسـط آن سـلول ها توسـط گرادیان سـوکروز ته نشـین 
می شوند، بسیار اهمیت دارد که باکتری هایی که توسط فاگوسیت ها بلع داخل سلولی یافته اند به طور دقیق و قابل 
اعتمادی از آن هایی که اتصال یافته اند ولیکن وارد سلول فاگوسیت نگردیده اند، مجزا و متمایز گردند. می توان 
با شمارش اولیه باکتری ها و سپس مشخص نمودن تعداد باکتری هایی که بلع نگردیده و در سیستم کشت باقی 
مانده اند به این نتیـجه گیری مهم و نهایی دسـت یافت. توسط روش های شـمارش کلنی قبـل و بعد از آزمـون 

می توان به راحتی توان بلع سلول های فاگوسیتیک را ارزیابی نمود. 
اجرای عملیات فوق در بسیاری از تحقیقات که برمبنای مطالعه وضعیت فاگوسیتوز به صورت تشخیصی و 
یا حتی مداخله ای اهمیت دارد، کاربرد بسیاری را به خود اختصاص داده است. می توان اثر عوامل و فاکتورهای 
محیطی یا مصنوعی را بر فرآیند قدرت بلع و کشندگی باکتری ها، ارزیابی نمود. به غیر از سلول های فاگوسیتیک 
رده مونوسیتی- ماکروفاژی انسانی، می توان سایر رده های سلولی که از منابع مختلف حیوانی اخذ گردیده اند را با 
همین روش ثابت ارزیابی نمود. سلول هایی که به صورت الین مداوم و ثابت در آمده اند مانند ماکروفاژهای الین 
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J774 موشی و سلول های پریتونئال موشی الین RAW نیز در بسیاری از پژوهش ها به منظور ارزیابی اثرات یک 
ماده مورد مالحظه و دست کاری قرار می گیرند.

معمواًل سلول هایی از سایر بخش های بدن و مجموعه های ارگان هائی مانند بیگانه خوارهای دستگاه تنفس 
و پریتوآن به دلیل اهمیت ویژه آن ها در سالمت و بیماری نیز توسط این روش مورد ارزیابی قرار می گیرند. 
ماکروفاژهای حاصله از الواژ برونکوآلوئوالر، مونوسیت های خون در گردش و سلول های به شدت توانمند محوطه 
صـفاقی، منابع پردازش از مجموعه سلول های بیگانه خوار بدن می باشـند. آن ها توان کشندگی باکتری1 بسیار 

خوبی دارند و می توان با تأثیر عوامل و فاکتورهای بسیاری، توان فاگوسیتیک آن ها را تغییر و یا افزایش داد. 
البته این نکته قابل ذکر است که تمامی جمعیت های فاگوسیتیک در بدن موجودات، توان بلع و کشتن 
تمامی رده های باکتریایی را ندارد. به عنوان مثال نمی توان به سادگی از لیستریا منوسایتوژن برای روش بررسی 
توان کشندگی بهره جست زیرا غلبه بر این باکتری داخل سلولی اختیاری در بدن نیازمند فعالیت و همکاری دفاع 
اختصاصی و آداپتیو با واسطه سلولی است که چنانچه محقق به دنبال ارزیابی این توان دفاعی باشد، می تواند 
وقایع حفاظتی حاصله که توسط سیستم ماکروفاژی دنبال می گردد را با استفاده از این باکتری مورد سنجش قرار 
دهد. زیرا عملکرد سایتوکاینی لنفوسیت های T فقط قادر است این جرم نسبتاً بیماری زا را از سیستم ماکروفاژی 
پاک سازی نماید. بنابراین بسیاری از تجربیات برون تنی با استفاده از قدرت کشندگی ماکروفاژها برای لیستریا 
منوسایتوژن در مورد نمونه هایی صدق می کند که واجد توان دفاعی بوده و تحت تجربه و مداخله ی خاص تغییر 

نموده است.
در این جا روش بررسی توان بلع و کشندگی در مورد ماکروفاژها و سلول های دندریتیک مشتق از ماکروفاژ 
که امروزه کاربرد بسیار فراوانی درتحقیقات ایمونولوژی به خود اختصاص داده است، ارایه گردیده و روش دقیق 

چگونگی سنجش فعالیت های بلع و توان فاگوسیتیک آن ها لیست می شود.

2-13-1( فاگوسیتوز و کشتن باکتریایی توسط فاگوسیت های حرفه ای و سلول های دندریتیک 
سلول های دندریتیک مجموعه ای از سلول های حرفه ای و توانمند در عرضه آنتی ژن به سلول های دفاع 
اختصاصی می باشند. آن هم با عملکرد آماده سازی و انتقال اجزای ایمونوژنیک آنتی ژن ها قادر به راه اندازی و 
شروع فعالیت دفاع اکتسابی در سیستم ایمنی می باشند ولیکن قادر به پاک سازی و نابودی میکروارگانیسم های 
مهاجم نمی باشند. این مجموعه سلولی در شرایطی که هنوز تکامل نیافته و دچار بلوغ کامل نیستند به لحاظ توان 

کشندگی، متفاوت از رده های تکامل یافته و توانمند در عرضه آنتی ژن می باشند.
سلول های دندریتیک نابالغ در هنگام خروج از مغز استخوان و ورود به بافت هدف و در طول اقامت در 
تشکیالت لنفاوی و ایمونولوژیک به خصوص در مکان هایی که امکان ورود پاتوژن های بیماری زا وجود دارد قادر 
به بلع آن ها می باشـند. این توانمندی موجب می شود تا سـلول بتواند تـمامی اجزای آنتی ژنیک جرم بیماری زا، 
فرآورده های آن و سایر تشکیالت باکتریایی را توسط عمل ماکروپینوسیتوز انجام داده و یا حتی سلول آلوده به 

1. Bactericidal
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میکروب را که احتمااًل برای آغاز آپوپتوز آماده می گردد بلع نماید. سپس در طی تکامل و تغییر عملکرد سلول به 
سمت آماده سازی و عرضه آنتی ژن، با نسخه برداری از ژن های سایتوکاینی که حاصل صدور پیام و سیگنال های 
حاصله از گیرنده های دفاع ذاتی که به صورت داخل سلولی و خارج سلولی مستقرند، از فرایند بیگانه خواری دور 
گردیده و به محض تکامل و تبدیل به سلول عرضه کننده آنتی ژن، قدرت بیگانه خواری را از دست داده و آماده 

مراقبت از فرآیند دفاع سلولی با واسطه لنفوسیت های T می گردد.
با توجه به اهمیت روزافزون به کارگیری سلول های دندریتیک در روش های درمانی و استفاده در پژوهش های 
مرتبط با تولید لنفوسیت T کلون شده با پالس مکرر آنتی ژن و ارزیابی مارکرهای فنوتایپیک سطح سلول، روش 
ارزیابی توان بلع سلول های دندریتیک اشاعه بسیار یافته است. در این جا به روش استاندارد پروتکل چگونگی 
جداسازی و بررسی فعالیت فاگوسیتیک سلول های دندریتیک پرداخته می شود تا با اجرای این مراحل بتوان زمانی 

ایده آل و مناسب سلول را برای سنجش فعالیت عرضه کنندگی آنتی ژن مورد سنجش قرار داد.

- روش کار
1. استحصال سلول های مونوسیت و ماکروفاژهای مشتق از مونوسیت: بهترین منبع، مجموعه بافی کوت حاصله 
از کیسه های خون اهدایی از مراکز انتقال خون می باشد. می توان مونوسیت ها را با روش اتصالی )ادهرانس( 
جدا نمود )این امکان نیز اگر فراهم باشد بسیار ایده ال است که به کمک سیستم MACS یعنی جداسازی 
به کمک آنتی بادی کونژوگه با بیدمغناطیس؛ با انتخاب سلول های مونوسیت در مجموعه تک هسته ای ها و 
به کمک ابزار مخصوص و حوزه الکترومغناطیسی اقدام به تخلیص مونوسیت ها نمود.( هرچند بنا به تجربه 
نویسنده استفاده از روش MACS پرهزینه و وقت گیر است. نتایج آن مشابه روش سنتی بر مبنای اتصال 

است و با ایمونوفنوتایپینگ می توان از خلوص آن اطمینان یافت. 
 xg .2. بافی کوت را توسط گرادیان فایکول سانتریفیوژ نموده و مجموعه تک هسته ای ها جداسازی می گردند

400 به مدت 20 دقیقه 

3. ته نشین سلولی پس از 2 بار سانتریفیوژ xg 200 به مدت 5 دقیقه تهیه می گردد.
4. به کمک محیط کامل کشت سلولی، تک هسته ای ها در فالسک های مخصوص کشت سلول به مدت 4 

ساعت در انکوباتور ºC 37 و شرایط عبور CO2 5% قرار می گیرند. 
5. مونوسیت ها و ماکروفاژهای مشتق از آن ها به بستر کشت سلولی اتصال یافته و به کمک بافر PBS محتوی 
5 میلی موالر از EDTA پس از آسپیراسیون مجموعه ی غیراتصال یافته یا همان سلول های شناور، کنده و 

برداشت می شوند. 
6. شست وشوی مجدد سلول ها در در xg 200 به مدت 5 دقیقه و تعیین خلوص آن ها به کمک ایمونوفنوتایپینگ 
و تعیین حداقل %93 از سـلول ها که بیان مارکر CD14 را نشـان می دهنـد. پـس از اطـمینان از خلوص 

سلول ها، غنی سازی در مقیاس 6 10 سلول در هر میلی لیتر صورت می پذیرد.
7. سلول ها مجدداً به مدت 5 روز در محیط کامل کشت سلولی )ترجیحاً تکمیل شده با سرم AB انسانی( به 
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میزان 5% مورد انکوباسیون قرار می گیرند.
8. به منظور ایجاد سلول دندریتیک نابالغ و سپس بالغ، مجموعه ی فوق پس از کنده شدن توسط EDTA در 
پلیت های چند گوده ای به خصوص کشت سلول )ترجیحاً 6 چاهک( و به تعداد 106 در هر میلی لیتر با 1000 
واحد اینترلوکین 4 نوترکیب انسانی و 800 واحد GM-CSF نوترکیب انسانی مورد تحریک و کشت قرار 

می گیرند.
9. هر سه روز یک بار محیط کشت تعویض گردیده و با فاکتورهای رشد به همان میزان بند 8 دوباره مورد کشت 
و انکوباسیون قرار می گیرند. سلول ها مرتباً توسط میکروسکوپ مورد بازدید و از نظر وضعیت مساعد، اطمینان 
حاصل شده و بازرسی می شوند. به گروه مشابهی از این سلول ها محرک رشد سایتوکاینی اضافه نمی گردد. 

)توقف سلول ها در مرحله عدم بلوغ( 
10. سلول های دندریتیک بالغ و نابالغ توسط ایمونوفنوتایپینگ مشخص می گردند. به عنوان مثال سلول های 
نابالغ با عدم بیان مارکر CD83 و بیان مارکر CD14 مشخص می شوند. سلول های بالغ دندریتیک حتماً به 
لحاظ بیان MHC کالس دو قوی تر از سلول های نابالغ دندریتیک می باشند. به کمک فلوسایتومتری بیان 

این مارکرها معلوم می گردد.
- اجرای مراحل سنجش قدرت کشندگی باکتریایی توسط دو مجموعه نابالغ و بالغ سلول های 

دندریتیک تحت کشت
1. کشت باکتریایی: اسـتافیلوکوک اورئوس با شناسه ی AT CC 25923 و باکتری اشرشـیا کلی با شناسه ی 

AT C C 11129 پس از خروج از انجماد، در طول شب در محیط 1TSA کشت داده می شود.

2. پس از اخذ کلونی ها از محیط آگار به محیط مایع 2TSB منتقل می شوند و به مدت 6 ساعت در ºC 37 کشت 
داده شده و به مرز 108×2 تا 109×4 به لحاظ تعداد کلنی در مقیاس CFU/ml حصول می یابند.

3. باکتری ها جمع آوری شده در سالین %0/9 دوبار شست وشو داده می شوند.
4. به منظور فراهم نمودن شرایط اپسونیزاسیون باکتری ها با سرم نرمال انسانی )NHS( تازه به مدت 30 دقیقه 
در ºC 37 و در شرایط دستگاه روتاتور انکوبه می گردند. در خاتمه باید 109 عدد باکتری در CFU/ml قرار 

گرفته باشد.
5. 10 الندا از سوسپانسیون باکتریایی فوق به 106 سلول در میلی لیتر افزوده می شود این مجموعه باید در بافر 
هنکس )HBSS( قرار گیرد تا باکتری ها تکثیر نیابند. سپس به مدت نیم ساعت در ºC 37 قرار گیرند، این 

عمل روی دستگاه روتاتور صورت می گیرد.
6. مجموعه سلول ها و باکتری ها به مدت 4 دقیقه در xg 110 سانتریفیوژ شده و مایع رویی برداشت و حذف 

می گردد. 

1. Tryptic Soy Agar 
2. Tryptic soy Broth
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7. عمل رنگ آمیزی ته نشین سلولی فوق به مدت 1 دقیقه و با غلظت 0/015 %، توسط آکریدین اورنج، صورت 
می پذیرد.

8. مجدداً سانتریفیوژ به مدت 4 دقیقه در xg 110 و دوباره شست  و     شو با هنکس 
9. سلول های رنگ آمیزی شده با دستگاه سایتواسپاین، بر روی الم قرار می گیرند و فیکس می گردند.
10. توسط میکروسکوپ فلوئورسنت تعداد باکتری های فاگوسیت شده در هر سلول شمارش می گردد.

14-1( سنجش میزان کشندگی باکتری ها توسط سلول های بیگانه خوار
باکتری های اپسونیزه شده توسط اپسونین های سرم که در طول انکوباسیون شکل یافته اند به میزان 1/5 
میکرولیتر )با شمارش نهائی 104× 8/9 الی CFU/ml 1/1×106( به 150 میکرولیتر سلول )ml/105 × 5( در بافر 
هنکس که با سرم انسانی به میزان 10% )غیرفعال شده با حرارت( غنی سازی شده باشد، به مدت 0/5 ساعت در 

37ºC در انکوباتور – روتاتور به طور مداوم، اضافه می گردد.

در برخی موارد، سنجش میزان کشندگی توسط افزودن 100 نانوگرم از فرمول 12 استر )فوربول میریسـتات( 
13- اسـتات )PMA( در هر میلی لیتر، صورت می پذیرد. PMA موجب افزایش تحریک واکنش های بلع و 

کشندگی می گردد.
در خاتمه مراحل فوق، تمام نمونه ها به مدت 4 دقیقه در xg 110 سانتریفیوژ می گردند. پس از اتمام مراحل 
فوق، نمونه ها به مدت 4 دقیقه در xg 110 سانتریفیوژ می گردند. مایع رویی به منظور شمارش باکتری های خارج 
سلولی بلع نشده، مورد ارزیابی قرار می گیرد. بدین ترتیب که مایع رویی به میزان 10 و 100 برابر توسط سالین 
نرمال رقیق می شود. سپس 50 میکرولیتر از هر یک از رقت ها بر روی 1TSA کشت داده می شود. پس از 24 
سـاعت انکوباسـیون در ºC 37، کلنی ها مورد شمارش قرار می گیرد2. بدین ترتیب با محاسبـه 3CFU تعداد 

باکتری های بلع شده مشخص می شود. می توان از دستگاه اتوماتیک شمارش کلنی در پلیت نیز استفاده نمود. 

1-14-1( حال چگونگی ارزیابی و شمارش باکتری های داخل سلولی یعنی بلع شده بررسی 

می گردد
 NP-40ته نشین سلولی، دوبار با سالین نرمال شست وشو داده می شود. سلول ها معلق گردیده و در محلول
)0/5%) به مدت 10 دقیقه در حرارت اتاق، قرار می گیرند تا سلول های فاگوسیتیک لیز گردند. سپس به مدت 4 

دقیقه در xg 110 سانتریفیوژ می شوند. بدین ترتیب باکتری های بلع شده آزاد می گردند. 
در این صورت باید مایع رویی و ته نشین هر دو با روش کمکی شمارش کلنی عیناً مانند روش باکتری های 

خارج سلولی مورد محاسبه قرار گیرند. 

1. Triptic Soy Agar
2. Colony Count
3. Colony Forming Unite
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بدین ترتیب باکتری های خارج سلولی و باکتری های بلع شده مشخص می شود. 
نکته: استافیلوکوک اورئوس و اشرشیا کلی در جمعیت باکتریایی مناسب برای انجام محاسبات کشندگی مورد 

استفاده قرار می گیرند.
می توان در زمان های مختلف 2، 4 و 16 ساعت پس از آغاز انکوباسیون، محاسبات را انجام داد و مناسب ترین 
زمان انکوباسیون را در آزمایشگاه تعیین نمود. این آزمون برای ارزیابی و محاسبه قدرت بلع و کشندگی دسته جات 
مختلف سلولی شامل: نوتروفیل ها- مونوسیت ها و ماکروفاژهای مشتق از مونوسیت، سلول های دندریتیک نابالغ و 
سلول های دندریتیک بالغ مورد استفاده قرار می گیرد. آزمون های فلوسایتومتریک خلوص سلول های فوق را تعیین 

می نماید. حداقل 90% خلوص قابل قبول است. 
2-14-1( سنجش بلع باکتری ها و محاسبه میزان کشندگی توسط ماکروفاژها 

این پروتکل، روشی آسـان برای سنـجش توان ماکروفاژها به اتصال، ورود یا فاگوسیتوز باکتری ها را پیشنهاد 
می نماید. باکتری و سلول های اجرایی در یک سوسپانسیون در حال لرزش با یک دیگر مخلوط می شوند تا حداکثر 
شـرایط مناسب برای تداخل با یک دیگر را به دست آورند. باکتری های خارج سلولی توسط شست وشو برداشته 
می شوند. می توان از سوکروز برای شست وشو و سانتریفیوژ آن ها استفاده نمود. میزان باکتری های فاگوسیتوز شده 
توسط مالحظه و مشاهده سلول های رنگ آمیزی شده زیر میکروسکوپ نوری به کمک روغن ایمرسیون، تعیین 

می گردد. 
- مواد مورد نیاز 

1. محلول متعادل نمکی1 
2. سلول های رده مونوسیتی ماکروفاژی: تیره های سلولی رایج، ماکروفاژهای اکسودای پریتونئال موشی و یا 

سلول های تک هسته ای انسانی 
3. کشت شبانه باکتریایی )مانند لیستریا منوسایتوژن- می تواند کشته یا حرارت دیده باشد(

4. سرم طبیعی تازه که روی یخ نگه داری شود.
5. محلول 30% سوکوروز در W/V( PBS(– که توسط فیلتراسیون استریل شده باشد. می توان آن را به مدت 

1 ماه در ºC 4 نگه داشت.
6. محلول PBS شامل V/V( FCS 5%( قرار گرفته شده روی یخ

7. دستگاه سایتواسپایس و لوله های در پوش دار قفل دار2 

1. Balanced Salt Solution
2. Snoyn-top tulu
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- روش کار 
1. نمونه سلول های مونوسیت- ماکروفاژ در 10 میلی لیتر BSS 1 به مدت 2 دقیقه و دور سانتریفیوژ 250xg در 

ºC 4 سانتریفیوژ می گردند. این عمل 2 بار تکرار می شود.
2. سلول ها پس از معلق سازی در BSS و با تغلیظ و غنی سازی به شمارش ml/ 106×2/5 در می آیند.

3 . 100 میکرولیتر سوسپانسیون ماکروفاژی )106×2/5( در لوله ریخته می شود.
4. سـوسپانسیون کشـت باکتریایی لیسـتریا منوسایتوژن به نسـبت  در BSS رقیق و سپس ورتکس می گردد.

5. از باکتری فوق سوسپانسیون 107×2/5 تهیه و مجددا ورتکس می شود.
6. 100 میکرولیتر از سوسپانسیون فوق به لوله حاوی ماکروفاژ اضافه می گردد.

7. 50 میکرولیتر سرم نرمال تازه )گذاشته شده روی یخ( با BSS به حجم 1 میلی لیتر می رسد.
8. سرپوش لوله را گذاشته و با پارافیلم مسدود می شود.

9. نمونه ها را در شیکر قرار داده به طوری که به مدت 30-20 دقیقه با حرکت 8 دور در 37ºC انکوبه گردند.
10. پس از خاتمه انکوباسیون، لوله ها در دور xg 250 به مدت 8 دقیقه و دمای 4ºC سانتریفیوژ می شوند.

11. مایع رویی را برداشته و به مقدار 2 برابر حجم BSS سرد اضافه نموده و مجددا سلول ها توسط پی پت 
پاستور معلق می گردند.

12. سانتریفیوژ در 2 نوبت انجام می گردد تا تمام باکتری های خارج سلولی باقیمانده خارج شوند.
13. سلول ها دوباره و این بار با PBS حاوی FCS %5 معلق می گردند.

 650 RPM 14. 100 میکرولیتر از  سلول ها که حداقل 100/000 سلول داشته باشد در دستگاه سایتواسپاین در
به مدت 5 دقیقه در حرارت اتاق می چرخد.

15. سلول ها توسط گیمسا یا Diff-Quik رنگ آمیزی و سپس زیر میکروسکوپ نوری ایمرسیون روغنی با 
درشت نمائی x 1000 مطالعه و بررسی می شوند.

16. 100 سلول مشاهده گردیده و در درون آن ها تعداد باکتری های اینترنالیزه شده شمارش می شود. از فرمول 
زیر برای محاسبه فاگوسیتوز استفاده می گردد. 

اندکس فاگوسیتوز برابر است با درصد سلول های حاوی حداقل یک باکتری ضرب در میانگین تعداد باکتری 
در هر سلول مثبت.

3-14-1( تفکیک و تمایز بین باکتری های داخل سلولی و خارج سلولی با استفاده از نشان 

1. Buffer Salt Solution



105 بخش اول: روش هاي بررسی فاگوسیتوز                                                                                    دکتر نریمان مصفا

دار کردن با فلوروسئین ایزوتیاسیانات 
در اغلب اوقـات، تمایز بین باکتری های به درون کشـیده شده1 از آن هایی که به دیواره سلولی چسبیده اند با 
به کارگیری میکروسکوپ ایمرسیون روغنی، مشکل است. اگر آن ها به محیط اطراف سلول چسبیده باشند، امکان 
خطا در تعیین داخل سلول بودن آن ها وجود دارد. شاید برخی از باکتری ها، روی سلول فیکس شده باشند یا زیر 
آن، نمی توان دخول آن ها را از اتصال به دیواره تمییز داد. برای افزایش اعتماد و دقت در تست های فاگوسیتوز 
بهتر است از باکتری های گرم مثبت رنگ آمیزی شده با FITC )فلوئورسئین ایزوتیاسیانات( استفاده شود. باکتری 
کونژوگه شده بلع گردیده را می توان از باکتری خارج سلولی که پس از انکوباسیون و وقوع فاگوسیتوز توسط اتیدیوم 
بروماید رنگ آمیزی شده است، تمییز داد. باکتری داخل سلولی رنگ سبز درخشان را نشان داده و باکتری خارج 

سلولی فلوئورسانس قرمز- نارنجی را نشان می دهد. 

- مواد و روش ها
1. باکتری حرارت دیده )کشته شده( مانند لیستریا منوسایتوژن با شماره109/1ml1 سلول 

2. محلول FITC/NaHCo3: 0/1 میلی گرم ماده FITC ایزومر زیگما که در بی کربنات سدیم 0/1Mحل 
 Ph=9/0 ... .شده است

PBS .3 حاوی FCS %5 و 5 میلی موالر گلوکز 
4. اتیدیدیوم بروماید زیگما

  70ºC 5. حمام
6. میکروسکوپ فلوئورسانس مجهز به لنز روغن ایمرسیون 

)هشدار: اتیدیدیوم بروماید به شدت سرطان زاست. از دستکش و ماسک استفاده شود و لوازم کار با آن ها یک بار 
مصرف باشد( 

- روش کار 
1. باکتـری ها به مدت 3 دقیـقه در دور xg 12/000 و دمای اتاق سانتریفـیوژ می شوند. ته نشین سلولی در 1 

میلی لیتر FITC/NaHCo3 معلق سازی می گردد. مایع رویی باید کاماًل برداشت و حذف گردد.
2. مجـموعه فوق به مدت 60 دقیقه در 25ºC انکوبه شده سپس سانتریفیوژ و معلق سازی مانند مرحله 1 انجام 

می گیرد ولیکن در این مرحله باید آن قدر با PBS شست وشو داده شود تا FITC حذف شود.
3. حال از این باکتری لیبل شده برای تست فاگوسیتوز مانند دستور قبل استفاده می شود.

4. سلول ها این بار در 1 میلی لیتر PBS حاوی FCS 5% و 5 میلی موالر گلوکز دوبار معلق می شوند.
5. 100 میکرولیتر از سوسپانسیون فوق با 50 میکروگرم اتیدیدیوم بروماید به حجم 1 میلی لیتر رسانده می شود.

1. Internalized
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6. سریعاً 10 الی 20 میکرولیتر سوسپانسیون فوق را روی الم میکروسکوپی قرار داده و با کاور اسلیب پوشیده 
می شود. اسالیدها تا زمان مطالعه با میکروسکوپ فلوئورسانس در تاریکی نگاه داری می شود ولی بیش تر از 

2 ساعت به طول نیانجامد.
7. با عدسی x 1000 میکروسکوپ، حداقل60 ماکروفاژ حاوی باکتری تک به تک شمرده شده و طبق پروتکل 

قبلی از فرمول تعیین اندکس فاگوسیتوز استفاده می شود.
قابل توجه این که اتیدیدیوم بروماید به مرور زمان وارد سلول ها می شود و باکتری های داخل سلولی را رنگ 

می کند و در شمارش مداخله به عمل می آورد. 
به غیر از لیستریا منوسایتوژن، از استرپتوکوک پنومونیه که آن هم توسط حرارت غیرفعال شده باشد نیز اسـتفاده 
می شـود. عین آزمون ذکر شـده برای پنوموکوک لیبل شـده با FITC نیز قابل انجام است که کـاربردهـای 
فـراوان دارد، به خصوص به منظور تعیین و ارزیابی تیترهای آنتی بادی اپسونیک برعلیه آن، که در افراد واکسینه 
شده و یا بیماران بهبود یافته ظاهر می شود. در این صورت باکتری لیبل شده با FITC در مجاورت سرم حرارت 
دیده بیمار قرار گرفته و در صورت حضور آنتی بادی اپسونیک، با نوتروفیل های تخلیص شده از افراد سالم، تست 

های فاگوسیتوز مطابق آنچه که شرح داده شده است، انجام می گردد. 
مخمرها1 نیز در بسیاری از آزمون های بلع و کشندگی مورد استفاده قرار می گیرند که تقریباً پروتکل اجرایی 

در همه موارد یکسان اجرا می گردد.
همچنین استفاده از روش های میکروفلورومتریک برای مطالعات فاگوسیتوز به کمک پارتیکل های اشرشیا کلی 
سویه K12 لیبل شده با FITC نیز از جمله بررسی های آزمایشگاهی دفاع ذاتی می باشد. از آن جائی که استفاده 

از لیستریا بسیار مرسوم است چگونگی آماده سازی آن شرح داده خواهد شد.

4-14-1( آماده سازی لیستریا منوسایتوژن
لیستریا منوسایتوژن ویروالنت از ATCC )استرین 15313( تهیه می گردد. این سویه مشابه همان سویه ای 
است که از بیمار جدا می شود و در کشت طوالنی در محیط 2Tpb قرار می گیرد. به مدت 6-4 ساعت در حمام 
37ºC شیکردار قرار گرفته و سپس می توان حاصل کشت را در تیوپ های Snap-top در 80ºC- به مدت 1 سال 
ذخیره سازی نمود. هنگام استفاده به محض خروج از فریزر و ذوب آن، از محیط Tpb استفاده کرده و 30 میکرولیتر 
از سوسپانسیون باکتریایی به 5 میلی لیتر این محیط اضافه می گردد و در طول شب انکوبه شده و در انتها 109×2 
باکتری زنده در هر میلی لیتر این محیط اضافه می گردد. به طوری که در انتها 109×2 باکتری زنده در هر میلی لیتر 
وجود داشته باشد. به منظور آماده نمودن باکتری کشته شده در حرارت، باکتری ها به مدت 60  دقیقه در 70ºC حمام 
گرمایی آبی قرار داده می شود. سپس به مدت 20 دقیقه در xg 900 سانتریفیوژ می گردد. مایع رویی دور ریخته شده 

و شست وشو تکرار می شود. تراکم نهایی باید 1010 باکتری در هر میلی لیتر باشد.

1. Yeasts
2. Tryptose phosphate broth 
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تسـت های مولکولی بررسی فاگوسـیت ها تنـها برای ماکروفـاژها طراحی نگردیده اسـت بلـکه در مورد 
نوتروفیل ها نیز کاربرد وسیعی دارد. به خصوص ارزیابی فعالیت های فاگوسیتیک نوتروفیل های با دانسیته پایین1 یا 

همان  LDG که در پاتوژنز بیماری لوپوس نقش به سزایی دارد. 

15-1( اهداف آموزشی در قالب سئواالت تشریحی
1. تفاوت قابلیت چسبندگی ماکروفاژها به سطوح پلی استرن و تفلونی با چسبندگی سلول های فیبروبالست یا 

سلول الین سرطانی چیست؟ 
2. عاملی که باعث جدا شدن ماکروفاژها از بستر کشت می شود چیست؟ 

3. انواع کشت های مونوسیتی انسانی را نام ببرید.
 4. اثرات PMA بر رده های مختلف ماکروفاژی را توضیح دهید.

 5. از PMA در چه مواردی استفاده می شود؟
 6. چند نمونه از مواد اگزوژن که به عنوان محرک ماکروفاژ در نظر گرفته می شوند را نام ببرید.

7. دسترسی به منابع سلولی رده ی مونوسیتی- ماکروفاژی در انسان از چه طریق انجام می گیرد؟ 
8. ماده ای که سب فعال تر شدن ماکروفاژهای پریتونئال می شود چیست؟

9.  چرا نوتروفیل ها جهت فلوسایتومتری مناسب نیستند؟
10. هدف از انجام تست NBT چیست؟

11. ماده محرک در تست انفجار تنفسی کدامست؟

1. Low Density Granolocytes
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1-2( مقدمه 
بررسی و مطالعه جمعیت های منوکلونال T سل انسانی تأثیر بنیادی و عمیق بر دانسته های امروزی بشر داشته 
است. آگاهی از عملکرد، اختصاصیت و مکانیسم های فعالیتی این جمعیت لنفوسیتی مدیون این تکنولوژی نوین 
می باشد. به طور کلی فراوانی لنفوسیت های T مختص به آنتی ژن در خون محیطی بسیار کم است. بنابراین مراحل 
چندی را به منظور تخلیص و غنی سازی طلب می نماید که این مراحل منجر به تولید کلون های منفرد اختصاصی 

بر علیه یک اپی توپ می شود. 
دو روش مختلف بر اساس کلونینگ رقت سازی محدود شونده1 وجود دارد. این 2 روش بر اساس در دسترس 
بودن مواد اولیه و آغاز کننده، تفکیک، طبقه بندی و شرح داده می شوند. پس از تهیه کلون های سلول T، آن ها را 
گسترده ساخته و تکثیر می دهند، سپس برای تعیین اختصاصیت مورد آزمایش قرار می گیرند. حتی می توان برای 
ذخیره سازی، آن ها را منجمد نمود. بدیهی است که این مراحل نیاز به وسایل و تجهیزات پیشرفته و نیز مواد و 
عناصر بسیار دارد. پس تولید آن ها اقتصادی نیست ولی بسیاری از ناشناخته ها را در تجربیات مولکولی و سلولی 

آشکار می سازد. در حال حاضر این تکنولوژی در صدر مباحث و فصول ایمونولوژی مدرن است.

2-2( اصول روش 

بدیهی است که تولید و تخلیص فاکتورهای رشد T سل به کمک تکنولوژی تولید پروتئین های نوترکیب، 
)مانند اینترلوکین 2( گام بزرگی در ایجاد کلون های T سل در in vitro برداشته است. ارتقا و پیشرفت در تعیین 
ساختار مولکولی پپتیدهای آنتی ژنیک هم چنین مجموعه مولکولی TCR و MHC، اجازه داده تا تداخالت مهم 
بین این موارد، به تفضیل مورد تجزیه و تحلیلی قرار گیرد که پیشرفت قابل مالحظه ای در ابداع روش های T سل 
1. Limiting dilution

مروری بر لنفوسیت های 

T منوکلونال  انسانی

بخش دوم
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کلون ایجاد کرده است.
(، تک 

10/000
1 حدوداً به ازای هر ده هزار لنفوسیت T محیطی، یک سلول T تک کلون موجود می باشد )

هسـته ای های تفکیک نشـده در گردش خون با آنـتی ژن مورد نظر انکوبه می گـردند. به این ترتیـب اجازه داده 
می شود تا سلول های T مختص به آنتی ژن گسترش و توسعه یابند. سپس در چند برهه از زمان کشت، تحریک 
مجدد با همان آنتی ژن به همراه IL2 صورت می پذیرد. دراین حال یک جمعیت اولیگوکلونال T سلی حاصل 
می شود. )این مرحله به نام تولید T سل الین معروف است(. وقتی اطمینان حاصل گردید که الین T سل حاصله 
قادر به شناسایی آنتی ژن مورد نظر می باشد که در آزمون سنجش تکثیر لنفوسیتی، این تداخل اثبات می شود، 
جداسازی و تفکیک T سل های کلون شده از T سل های الین از طریق چند روش انجام می پذیرد. تکنولوژی 
کلونینگ به کمک رقت سازی محدود شونده، اولین بار 20 سال قبل شرح داده شد و گام های تکنولوژی نوین به 
جلو برداشته شد، به طوری که توانایی رو به فزونی را در تهیه کلون های اختصاصی که کارآئی مناسب و دقیقی 

داشتند، به اثبات رساند. کم کم روش های مدرن تر و پیشرفته تر ایجاد گردید.
در مرحله اول مخلوط غذا رسـانی1 به منزله ی محرک لنفوسیت های T برای رشـد و تکثیر، طراحی و آماده 
می گردد این مخلوط شامل: سلول عرضه کننده آنتی ژن که در معرض تشعشع قرار گرفته باشد به همراه آنتی ژن 
در غلظت مناسب )که قباًل تعیین شده است(، اینترلوکین 2 و یک مایتوژن می باشد. یک مجموعه متشکل از 
تعدادی سلول T مختص به آنتی ژن به این مجموعه غذا رسان اضافه می شود آن هم قبل از این که، سلول ها به 
داخل چاهک های پلیت کشت سلول و بافت منتقل گردند. این شرایط اقتضا می کند که بعداً بتوان T سل ها را به 

صورت سلول های تکی برداشت، به طوری که هر یک سلول در یک چاهک قرار گیرد.
قبل از هرگونه توضیح در مورد تولید لنفوسیت T کلون شده الزم است در مورد تکنیک رقت سازی محدود 
شونده یا کلون شده مختصری شرح داده شود. زیرا اصلی ترین مرحله در تفکیک جداسازی به منظور خالص سازی 

سلول های اختصاصی برای آنتی ژن مورد هدف است.

- Limiting Dilution چیست؟

)B یا T این عمل در شرایط کشت یک مجموعه مخلوط از سلول های تک هسته ای )معمواًل لنفوسیت ها
به منظور استحصال یک جمعیت خالص منوکلونال از سلول هایی صورت می پذیرد که واجد کلون های متعدد و 
متنوع از لنفوسیت های پلی کلونال می باشد. بدین صورت که با طراحی یک سیستم رقت سازی مکرر از کشت اولیه 
لنفوسیت های حاضر در مجموعه هتروژن و یا اصطالحاً پلی کلونال اخذ شده از تک هسته ای های خون محیطی 
که از فرد مورد ایمونوتراپی اخذ گردیده اسـت؛ با تهیه سوسـپانسـیون رقیق شده و دل خواه، با افزودن آنتی ژن 
)اپی توپ مورد نظر( کلون مختص به آن که همانا جمعیت هدف برای تکثیر منوکلونال است انتخاب شده و سایر 
سـلول های غیروابسـته در مجـموعه حذف می گردند. تـنها کلون مختص به آن اپی توپ باقی می مـاند و در 
کشت های بعدی در چاهک های واجد محرک آنتی ژن اختصاصی تکثیر حاصل می نماید. چنانچه مراحل فوق به 

1. feeding Mixture

مروری بر لنفوسیت های 

T منوکلونال  انسانی
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درستی اجرا و خالص سازی گردد، تک کلون سلولی به تکثیر منوکلونال ادامه می دهد. 

T 3-2( روش های جداسازی و غنی سازی لنفوسیت های
روش A برتری هایی نسبت به روش B دارد به خصوص وقتی مجموعه تک هسته ای های خون در گردش، 
تازه، اتولوگوس و به راحتی قابل دسـترسی باشد. )منظور از اتولوگوس اینسـت که از همان تک هسـته ای ها و 
دهنده ی مربوطه، الین T سل به مرحله ی تولید کلون T سل پیش برود( این روش نیاز کم تری به رآژنت ها دارد. 

. )l20 ul/wel( زیرا سلول ها به داخل پلیت های ترازاکی1 منتقل می شوند
روش B در صورتی استفاده می شود که تک هسته ای های خون در گردشPBMC( 2( به صورت اتولوگوس، 
محدود بوده و دسترسی کمی به دهنده آن باشد. مانند سلول عرضه کننده آنتی ژن )B ،)APC سل ترانسفورمه 
شده با EBV، که به همراه PBMC آلوژنیک از 2 نفر دهنده با هم مخلوط شده تا اطمینان حاصل گردد که 
تحریک همراه هم مناسـب و دل خواه توسط انواع مختلف APC صـورت گرفته اسـت. از ذکر این روش پرهیز 
می شـود چرا که امکان پیش برد آن در شرایط فعلی آزمایشگاهی وجود ندارد. به هر صورت در طول انتقال 

لنفوسیت های T اختصاصی به آنتی ژن، الزم است تحریک مجدد با آنتی ژن صورت گیرد.

1-3-2( به طور خالصه مواد و عناصر مورد نیاز برای تولید کلون T سل عبارتند از: 
1. محیط پایهRPMI 1640 :3 که با 2 میلی موالر ال گلوتامین غنی شده باشد. )تکمیلی(

2. محیط AB: محیط پایه به همراه اضافه نمودن %10-5 سرم انسانی گروه خونی AB )با غلظت 10-5% در 
محیط پایه( که الزم است غربالگری شده باشد.

3. سرم جنینی گوساله4: که در محیط پایه به میزان %10 اضافه شده و الزم است قباًل در حرارت غیرفعال شده 
باشد. سرم را می توان در C° 70- منجمد نمود.

4. محیط مخلوط برای انجماد سلولی: شامل FCS و DMSO به ترتیب با مقادیر 85%  و %15 
5. فایکول هایپاک 

6. سلول های تک هسته ای خون در گردش که تفکیک نشده باشند. می توان آن را تازه اخذ نمود یا در فریزر 
نگه داری کرد. آن هم فقط در نیتروژن مایع. 

7. اینترلوکین II نوترکیب 
8. آنتی ژن )برطبق دستور کارخانه تهیه و نگه داری شود( 

9.  فیتوهماگلوتینین 

1. Trazaki
2. Peripheral Blood Mononuclear Cells
3. Basal Medium
4. Fetal calf Serum
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2-3-2( لوازم و مواد مورد نیاز برای تست های تکثیر T لنفوسیتی
1. [H3] تیمیدین 

2. سل هاروستر، پلیت β کانتر
3. ظرف ترازاکی، پلیت 96 خانه ای و 24 خانه ای کشت بافت و سلول، کرایوویال، فالسک کشت سلول 

- روش پله به پله ی تولید کلون T سل 
1. مرحله الین یک صفر )line 10 ( که حاصل انکوباسیون PBMC با آنتی ژن مورد نظر می باشد. 

2. مرحله الین2 صفر )line 20( ادامه مرحله قبلی آن هم مواجهه ی مجدد با یک بار تحریک آنتی ژن با 
PBMC اتولوگوس تشعشع دیده است، که آنتی ژن و IL2 نیز اضافه می شود. در این جا احتمال افزایش پیش 

سازهای سلول های T اختصاصی آنتی ژن افزایش می یابد.
3. در این مرحله الزم است که ماهیت مجموعه T سل اختصاصی و پاسخ دهنده به آنتی ژن مشخص شود، که 
آیا تولید آن به حداکثر رسیده است یا خیر؟ برای این کار باید تست تکثیر لنفوسیتی انجام شود. آیا به قدر کافی 
سلول T مختص به آنتی ژن ایجاد شده است. الزم است برای مرحله ° 3 حتماً انجام شود آن هم با استفاده از 
یک میزان افزایش یابنده ای از غلظت های مختلف آنتی ژن. اجرای این مرحله سبب می شود که اطالعاتی 
در زمینه غلظت مناسب و ایده آل آنتی ژن به دست آید، که می تواند برای تجربیات بعدی و استحصال نهائی 

با کیفیت باال، مورد استفاده قرار گیرد.
الزم است همواره کنترل منفی )APC+T cell( وجود داشته باشد. زیرا امکان دارد که T سل های خود 
واکنشگر1 حاضر در PBMC در مراحل کشت و شرایط فعالیت زائی in vitro قد علم کرده و فعال شوند. هنگامی 
که اختصاصیت به آنتی ژن مشخص گردید، تکثیرسلولی آغاز می گردد. حداقل در مرحله 3° الین T سل برای 
کلون کردن آماده است. الین T سل باید استراحت کند. 7 روز بعد از تحریک مجدد اختصاصی آنتی ژن و 3-4 

 .IL2 روز بعد از اضافه نمودن آخرین مرحله

3-3-2( حال جزء به جزء این پروتکل پرهیجان تشریح می شود
)قباًل مخلوط غذا رسـانی آماده می شـود و با محیط حاوی سـرم AB به حجم نهایی 23 میلی لیتر رسانده 

می شود.(
PBMC .1 اتولوگوس، تازه و اشـعه دیده به میزان 3000 راد با شـمارش ml/106 × 0/5 تهـیه می شـود. 
آنتی ژن با غلظت مناسب قباًل تعیین شده به همراه 10 نانوگرم در میلی لیتر اینترلوکین دو )IL2( به محیط 

اضافه می گردد.
2. تهیه و آماده سازی T سل ها: لنفوسیت های T از فریزر خارج می گردند و دوباره احیا شده 2و به یک ظرف 

1. Auto reactive
2. Recovering
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 21 °C 160، در حرارت g سپس در دور )RPMI مناسب منتقل می گردند. سلول ها شسته شده )ترجیحاً با
به مدت 10 دقیقه سانتریفیوژ می شوند. محیط رویی را برداشته، رسوب سلولی ته نشین شده در لوله را تکان 

داده تا دوباره معلق گردد. لوله را از RPMI پرکرده و دوباره سانتریفیوژ می شود.
3. پس از آخرین بار سـانتریفیوژ، T سل ها مجددا در 5 میلی لیتر محیط AB دار، معلق می شوند. سپس این 
سلول ها شمارش شده و به مقیاس 106×2-106×1 در میلی لیتر می رسند. سوسپانسیون T سلی با احتیاط 
کامل بر روی حجم مناسبی از فایکول در لوله ی مخصوص )کونیکال 15 میلی لیتری( الیه گذاری می گردد. 

سپس در دور g 280، به مدت 10 دقیقه و دمای C° 21 سانتریفیوژ می شوند.
T .4 سل ها از الیه ی بین فایکول برداشت می شوند. 2 بار با RPMI شست وشو داده می شود.

5. لنفوسیت های دارای حیات به آرامی و با دقت شمارش می گردند )به کمک تریپان بلو( 106×3/6 سلول به 1 
میلی لیتر محیط AB دار اضافه می گردد. اولین مرحله رقت آماده است )رقت 1(. 3 سری رقت های سریال 
پشت سرهم از T سل ساخته می شود. یعنی 0/1 میلی لیتر از مرحله 1 به 0/9 میلی لیتر محیط AB دار اضافه 
می گردد که سبب می شود رقت نهایی به T 3/6×102 سل در هر میلی لیتر برسد. این سلول ها به مخلوط 
غذا رسان اضافه شده به طوری که حجم نهائی به 24 میلی لیتر برسد. محاسبه ی ریاضی نشان می دهد که با 
این شرایط 15 سلول T در هر میلی لیتر محیط وجود دارد. امکان وجود یک عدد T سل در هر گروه کشت 

وجود دارد. 
6. مخلوط را در پلیت های ترازاکِی برداشت، منتقل کرده به طوری که در هر گروه 20 میکرولیتر قرار گیرد. هفت 

الی ده روز در انکوباتور CO2 نگه داری می شود. 
7. محتویات چاهک هایی که کلون های T سل در آن ها گسترش و توسعه یافته اند به میکروپلیت های 96 
خانه ای با بستر مسطح منتقل می گردد. آن ها در حضور PBMC اتولوگوس اشعه دیده )تازه یا فریز شده( 
که 105×1 سلول در 200 میکرولیتر به هر چاهک اضافه شده کشت داده می شوند. آنتی ژن درحد غلظت 
 10 ng/ml ًافزوده می شود. 3 الی 4 روز بعد مجددا  IL2 مناسب اضافه می شود و 10 نانوگرم در میلی لیتر
از IL2 به محیط اضافه می شـود محیط کشت AB دار به سـرعت زرد می شود و این نشان دهنده تکثیر و 
گسترش سریع کلون هاست. می توان در این هنگام سلول های هر چاهک را به دو چاهک جدید منتقل نمود 
)بین دو چاهک تقسیم کرد( بدین صورت که 100 میکرولیتر از سوسپانسیون سلولی به همراه 100 میکرولیتر 
از محیط تازه AB دار جهت تجدید قوا به داخل یک چاهک جدید اضافه نموده و در هریک از چاهک های 

جدید کشت شروع می گردد. 
8. هفت روز پس از انتقال به پلیت های 96 خانه ای، T سل های گسترده شده به پلیت های 24 خانه ای منتقل 
 APC می گردد. حضور مخلوط غذا دهنده به همان صورتی که در باال شرح داده شد به همراه 106×1 سلول

در هر چاهک، اجباری است. باید حجم هر خانه ی این پلیت نهایی 2 میلی لیتر باشد.
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 T 4-3-2( گسترش و پایداری سلول های
وقتی که سلول های T کلون شده در مرحله 24 خانه ای به رشد و پایداری رسید، می توان از ثبات و گسترش 
آن ها اطمینان حاصل نمود. هر هفته باید دوره ی تغذیه آن ها تجدید شود. APC اتولوگوس اشعه دیده )106×1 به 
ازای هرچاهک(، آنتی ژن و IL2 )ng/ml 10( اضافه می شود. می توان APC آلوژنیک اشعه دیده، فیتوهماگلوتینین، 
آنتی ژن و IL2 را تا حجم 2 میلی لیتر در هر چاهـک اضافه نمود. 4-3 روز پـس از تحریک آنتی ژن، IL2 به 
تمام چاهـک ها اضـافه می شـود. کلـون های T سل به سرعت رشـد می کنـند. به طـوری که می توان مجدداً 
آن ها را تقسیم نمود. در خاتمه روز هفتم از دوره تغذیه، وقتی کاماًل T سل ها ثبات یافتند و به مرحله استراحت 
رسیدند )توقف نسبی تکثیر( می توان اقدام به انجماد و نگه داری طوالنی مدت آن ها نمود و نیز برای سنجش های 

عملکردی آن ها را تحت آزمون و سنجش قرار داد.

5-3-2( سنجش تکثیر لنفوسیت های T برای تعیین اختصاصیت به آنتی ژن
وقتی تعداد کافی از T سل ها استحصال شد و نهایتاٌ 106×5 سلول به دست آمد. باید آن ها را برای تست های 
بررسی اختصاصیت آماده نمود. آزمون تکثیر لنفوسیتی و به کار گرفتن یک کنترل زمینه ای1 در غیاب آنتی ژن، 

ضروری است. سلول های T در انتهای روز هفتم آماده ی این آزمون اند.
1. سلول APC اشعه دیده اتولوگوس آماده و به صورت سه تایی2 در پلیت های 96 خانه ای با بستر محدب به 

ازای هر چاهک104×2/5 کشت داده می شود3.  
2. آنتی ژن به چاهک ها در حد غلظت مناسب اضافه می شود.
3. به هر یک از چاهک ها 104×2/5 سلول T اضافه می شود.

4. حجم چاهک ها به 200 میکرولیتر رسانده می گردد )محیط AB دار اضافه شود(.
5. به میزان یک میلی کوری یا  mCi/1 ml 1 تیمیدین نشاندار به هر چاهک اضافه و 72 ساعت انکوبه می شود.
6. سلول های مربوطه را به کمک دستگاه سل هاروستر برداشته و پس از جداسازی توسط β کانتر شمارش 

ایزوتوپ می شوند.
7. چاهک هایی که سلول های آن ها به طور معنی داری در مقایسه با کنترل زمینه ای، پاسخ تکثیری ندارند 

خارج می شوند.
)رعایت شرایط استریلیزاسیون و پرهیز از هرگونه آلودگی اجباری است. فاکتورهای محیطی به خصوص عناصر 
و فرآورده های میکروبی قادر به اختالل در پاسخ های لنفوسیتی بوده و وقوع موارد مثبت کاذب اعتبار این پروسه 

را مختل می نماید(.

1. Back ground control
2. Triplicate
3. round botton
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در خاتمه سلول هایی که از اختصاصیت آن ها به آنتی ژن مربوطه  اطمینان کامل وجود دارد نگه داری و در 
انجماد ذخیره سازی می گردند.

6-3-2( خالصه ای ازمبانی و اصول روش تهیه T سل کلون انسانی 
1.  انکوباسیون تک هسته ای های تفکیک نشده خون محیطی با آنتی ژن مورد نظر 

2.  سپری شدن مرحله گسترش و توسعه T سل های مختص به آنتی ژن 
 IL2 3.  تحریک مجدد در مقاطع مختلف کشت با همان آنتی ژن به همراه

)T سلی )الین سلولی T 4.  استحصال یک جمعیت اولیگوکلونال
5.  اطمینان از پاسـخ تکثیری جمعیت تولیدی الین T سلی که قادر به شناسایی آنتی ژن مورد نظر است 

)سنجش های تکثیر لنفوسیتی(
 Limiting Dilution سل های الین به کمک تکنولوژی T سل های کلون شده از T 6.  جداسازی و تفکیک
)این مرحله برای تولید الین اولیه و نیز تفکیک کلون های هرچه اختصاصی تر به Ag توسط کشت در پلیت 

ترازاکی و پلیت 96 خانه ای تکرار می شود(
7.  تهیه کلون های اختصاصی که کارآئی مناسب و دقیق داشته باشند.

7-3-2( مراحل تفکیک شده در طی سپری نمودن دوره کلونینگ T سلی
PBMC .1 اتولوگـوس، تازه و اشـعه دیده )rad 3000( هـمراه با غلـظت مناسـب آنتی ژن و 10 نانوگرم در 

 )Ag در جوار Ag بلوغ سلول های عرضه کننده( . rIL2 میلی لیتر
 rIL2 و مایتوژن و Ag اتولوگوس تفکیک شده در تحریک با PBMC .2

3.  مواد زیر همیشه باید آماده در دسترس باشد
- محیط پایه ترجیحاً RPMI که با L گلوتامین غنی شده باشد 

 AB با غلظت 10-5% سرم انسانی RPMI که همان AB محیط -
- سرم جنین گوساله به مقدار 10% به محیط پایه )به مجموعه فوق Feeding Mixture می گویند( 

همیشه باید تازه باشد. 
- تمام تست ها باید در مقایسه با کنترل زمینه ای انجام شود )غیاب آنتی ژن( 

8-3-2( مراحل تهیه کلون T سل 
1. کشت PBMC تازه تفکیک نشده با آنتی ژن و اینترلوکین 2 نوترکیب به همراه فیتوهماگلوتینین )این مرحله 
به نام مرحله تهیه ° line1 می باشد( = الین صفر 1.  این T سل ها طی رقت سازی محدود شونده )پلیت 

ترازاکی- پلیت 96 خانه ای(، تعیین اختصاصیت می شوند.
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2.  سنجش تکثیر لنفوسیت ها به کمک روش های دل خواه )تیمیدین نشاندار- MTT .....( )می توان مجموعه 
مربوطه را در فریزر نگه داری کرد( 

3. مواجهه مجدد لنفوسیت های مرحله قبل با PBMC اتولوگوس تشعشع دیده به همراه آنتی ژن. اینترلوکین 
2 نیز اضافه شود. در این جا پیش سازهای T سل های اختصاصی به آنتی ژن افزایش می یابند. )الین صفر 2 

 )line2 ° یا
4. انجام آزمون تکثیر لنفوسیتی و اطمینان از این که آیا مجموعه T سلی اختصاصی پاسخ دهنده به آنتی ژن، 

گسترش یافته است. در این مرحله غلظت مناسب آنتی ژن مشخص می شود.
5. کشت چند روزه ی الین 2 صفر که پاسخ تکثیری آن به اثبات رسیده که به آن الین ° 3 اطالق می شود.

6.  مرحله Limiting Dilution: الین ° 3، به مدت 7 روز استراحت داده می شود. سپس کشت 3 الی 4 روزه 
 . rIL2 با اضافه نمودن

7.  تقسیم هر چاهک به 2 گروه جدید. ) دوپلیکه نمودن هر مجموعه لنفوسیتی(
8.  به مجموعه فوق باید محیط AB سرم دار اضافه شود

9.  سلول ها به پلیت های 96 خانه ای منتقل شوند.
10.  مجدداً به پلیت 24 خانه ای منتقل شوند )تا جا برای تکثیر داشته باشند( 

11.  مخلوط غذا دهنده مرتبا باید تعویض شود 
12. اطمینان از ثبات گسترش آن ها به کمک تست های تکثیری لنفوسیتی

13. اضافه نمودن APC آلوژنیک + IL2 + آنتی ژن + مایتوژن )حجم 2 میلی لیتر( 
14. برداشت نمونه مجدد برای آزمون تکثیر لنفوسیتی 

15. انتخاب بهترین کلون 

4-2( آشنایی با فایکول
به نظر می رسد که استفاده از  این ماده ارزشمند در آزمایشگاه کشت سلولی به منظور تحقیقات ایمونولوژی 
امری اجتناب ناپذیر می باشـد. درحـالی که یکی از پرمصـرف ترین مواد الزم در تکنیـک های ارزیابی فـعالیت 
سلول های ایمنی به خصوص لنفوسیت ها می باشد ولی اکثر استفاده کنندگان آن با ماهیت و ساختار این محصول 
صـناعی ناآشـنا می باشـند. به همین دلیل ارایه مطالبی درباره آن در بخـش های روش های بررسـی فعالیت سلول 

های تک هسته ای شامل لنفوسیت ها وسایر رده های سلولی خالی از لطف نمی باشد.

1-4-2( خصوصیات فایکول )400( 
این ماده پلی مری با شاخه های وسیع و متعدد است که توسط کوپلی مریزاسیون سوکروز و اپی کلرهیدرین 
ساخته شده است. فایکول 400 به طور کامل غیریونیک است زیرا شاخه و گروه های متعدد و فراوان هیدروکسی 
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دارد و به شدت هیدروفیلیک است و به سختی محلول در آب. این ماده یک محیط1 حد واسط گرادیان غلظتی 
است که کاربردهای فراوانی دارد و به منظور جداسازی و تفکیک سلول های یوکاریوتی مورد استفاده قرار می گیرد. 
 l/2  gram/m ارگانل ها و سلول های باکتریایی نیز توسط این ماده قابل جداسازی هستند. محدوده دانسیته آن تا

قابل استفاده می باشد. البته کاربردهای دیگری نیز دارد.
برخالف سـوکروز، محلـول های فایکول نسبتاً اسمواللیتی پایینی دارند. با این وجود، دانسیته فایکول در 
محلول های آبی با محلول سوکروز مطابقت دارد. به دلیل باال بودن وزن مولکولی و محتویات کم مواد قابل دیالیز، 

فایکول نفوذپذیری کم تری برای غشاهای سلولی در مقایسه با سوکروز دارد.
سلول های مختلف در دانسیته پایین تر از گرادیان های فایکول، قابل جمع آوری می باشند. تا توسط گرادیان های 
سوکروز به دلیل نفوذپذیری غشایی پایین فایکول و فشار اندک اسموتیک، سلول های تحت جداسازی در این 
سیستم نگه داری سالمی و نیز عملکرد و مورفولوژی خوبی را به دست بیاورند. دقت شود پودر فایکول فقط در دمای 
محیط نگه داری شود. )تاریخ مصرف فایکول 400 فقط 5 سال است( پرهیز شدید از نور صورت پذیرد. فایکول در 
محلول های قلیایی و خنثی، واجد ثبات خوبی می باشد. می توان فایکول را اتوکالو نمود )در PH خنثی( در درمای 
C° 110 به مدت نیم ساعت. از اکسیداسیون شدید و کاهش حجم آن باید به شدت پرهیز نمود. )غلظت %50 

فایکول با دانسیته 1/2 گرم در میلی لیتر(. 
این ماده برای سانتریفیوژ گرادیانی )شیب سرعتی( در تمام موتورهای سانتریفیوژ برای جدا سازی و تفکیکی در 
یک سیستم گراویتی واحد قابل استفاده است. هر دو نوع گرادیان Discontinuous, Continuous امکان پذیر 
است. می توان غلظت های مختلف فایکول )برحسب وزن مخصوص( تهیه و به صورت ادامه دار، بر روی یک دیگر 
قرار داد و می توان الیه های سلولی را در باندهای شارپ حاضر در مرز بین دوالیه گرادیانی حاصل دانسیته های 
مختلف، مشاهده و برداشت نمود. توسط پی پت، نمونه ها برداشته می شود. سلول های با تفاوت های زیاد، قابل 
تفکیک در مرزهای بین الیه های مختلف که حاصل دانسیته های متفاوت است می باشد. باید دانسیته های مناسب 
انتخاب شود که مانع حرکت سلول ها با انواع مختلف به سمت فاز پایین تر گردد و فقط سلول با دانسیته کم تر از 
الیه زیرین در اینـترفاز باقی بماند. جدول زیر برای تخـمین دانسـیته های مورد نیاز برای برخی کاربردها مفـید 

می باشد.
جدول 1-2: دانسیته مورد نیاز برای جداسازی برخی مواد

با دور سانتریفیوژ xg 100/000 )16 ساعت( 1/05غشاها 

با دور سانتریفیوژ xg 195/000 برای )36 ساعت( 1/07کروماتوفورها

با دور سانتریفیوژ xg 6000 برای )2 ساعت( 1/15-1/10هپاتوسیت ها

با دور سانتریفیوژ xg 8000 برای )2 ساعت( 1/05فیبروبالست ها

با دور سانتریفیوژ xg 1/400 برای )45 دقیقه( 1/07سلول های آسیت

1. Medium 
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- گرادیان discontinuous چگونه ساخته می شود؟
بسته به غلظت مورد نظر فایکول 400  در سوکروز ایزوتونیک )M 0/25( حل می گردد. ماده مورد نظر با دقت 

بر روی آن الیه گذاری1 می گردد. ولی فایکول هایپاک به طرز دیگری تهیه می شود.
)Ficoll - Hypaque Density Media )Histopaque ← مخلوط فایکول و سدیم دی آتروزوآئیت. 

شرکت های معروف و پرطرف دار، معمواًل 3 نوع دانسیته مختلف با نام های زیر تولید می کنند: 
 Histopaque 1077 -

 Histopaque 1083 -

 Histopaque 1119 -

2-4-2( سایر کاربردهای پودر فایکول
1. هیبریداسیون اسید نوکلئیک ← آنالیزهای بالت ← فایکول مانع اتصال مواد به غشای نیتروسلولزی 

می گردد.
2. کاربردهای ایمونولوژیک ← در سیستم هاپتن +کریر که می تواند به دی نیتروفنیل DNP و TNP متصل 
شود. در پاسخ های ایمنی اولیه در موش باعث افزایش شدت پاسخ به کمک FITC می شود و اصاًل توکسیتی 

ندارد.
3. در محیط های کشت سلولی که به صورت شیمیایی تعریف می شوند یا فاکتورهای رشد مشتق از سرم یا بدون 

سرم که سبب حفاظت کشت اولیه، بافت و سلول و نیز الین های با ثبات سلولی می شود. 
4. دیالیز غلظتی ←  فایکول به دلیل وزن مولکولی باال از غشاهای دیالیز عبور نمی کند پس مناسب برای این 
کار است. آب عناصر و مواد را تخلیه می کند زیرا فشار اسموتیک از مجموعه آبی به سمت بیرون و عبور از 
غشا موحب حرکت آب به سمت محلول فایکول می گردد و بدین ترتیب به طور مؤثری مواد حساس را تغلیظ 

می نماید.
5. الکتروفورز ← فایکول موجبات ثبات در الکترولیت ها شده و جریان الکتروفورز را مداوم می نماید.

phaseparitoning .6: منظور از جداسازی سلول ها نه براساس دانسیته بلکه براساس خصوصیات سطحی 
است. فایکول 400 همراه PEG )پلی اتیلن گالیکول( در سیستم های 2 فازه، همراه دکستران و PEG در 

سیستم 3 فازه.
7. پرفیوژن های فیزیولوژیک و محلول های ثابت کننده سلولی: مونیتورینگ عروقی از حیث ترشح پروتئین های 

پرفیوژن کلیدی، انجماد شیشه ای جنین. آن هم در صورت اضافه نمودن فایکول به سالین فیزیولوژیک. 

1. Layered 
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3-4-2( فایکول پاك پالس
ساخت شرکت امرشام است و می تواند لنفوسیت ها را از خون محیطی انسان و سایر منابع سلولی در مقیاس 
مختصر یا حجیم جداسازی و تخلیص نماید1. دانسیته این محلول عاری  از هر توکسین و آماده مصرف، 0/001 ± 

1/077 می باشد. جداسازی سلول ها با حصول مقادیر و درصدهای زیر صورت می گیرد: 
%20 ± 60 لنفوسیت های خون محیطی 

%5 ± 95 سلول های تک هسته ای 

%90>  وایابیلیتی سلول های جدا شده 

%2 ± 5 اریتروسیت ها

% 2 ± 3 گرانولوسیت ها
% 0/5< پالکت های خون مرجع 

4-4-2( برای تهیه 100 میلی لیتر فایکول 
- 5/7 گرم پودر فایکول 

 paque = )9 گرم سدیم دی آتروزوئیت )به نور بسیار حساس است -
 EDTA 231% گرم کلسیم دی سدیک -

Na Cl %1 100 توسط ml حجم تا -
می توان خود فایکول را در سوکروز ایزوتونیک 0/25 موالرحل نمود. سدیم دی آتروزوئیت سبب می شود 

محلول فایکول ویسکوزیتی پایین و دانسیته باال داشته باشد.

- طریقه کار
1. بطری فایکول را تکان داده، برگردانده و با سرنگ استریل به مقدار مناسب )3 میلی لیتر برای هر لوله فالکون 

15 میلی لیتری( برداشت می شود.
3/2 میلی لیتر فایکول در لوله قرار دارد. با احتیاط بسیار 4 میلی لیتر خون رقیق شده )که باید قباًل در حرارت اتاق 
اخذ گردیده و با ماده ضد انعقاد}سیترات سدیم یا هپارین{ آغشته شده باشد( در محلول هنکس را، بر روی 
الیه فایکول قرار داده، دقت شود که خون با فایکول مخلوط نگردد. خون به نسبت 1 : 1 یا 2:1 رقیق شود.

 18-20 °C 400 به مدت 40-30 دقیقه در دمای xg 3. سانتریفیوژ در دور
4. بخش اینترفاز )بین پالسما و فایکول( به کمک پی پت پاستور برداشت می گردد. )الیه فایکول برداشته شود( 
5. سلول ها را به لوله شست وشو انتقال داده )دقت شود که برداشت فایکول خطر همراهی با نوتروفیل ها را که 
در این بخش فراوانند به همراه دارد. برداشت سوپ پالسمایی نیز خطر همراهی با پالکت ها را به دنبال دارد(. 

1. Small or Large Scale Isolation
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 Don’t Remove Excess Ficoll
 Don’t Remove Excess Suppernatant

6. سعی شود سلول ها سه بار شست وشو، Resuspend ← Pellet ← suspend گردند. پیکره و ذرات 
فایکول 400 )وزن مولکولی 100/000 ± 400/000( که ویسکوزیتی داخلی دارد با قطر )Radius( 10 ناتومتر 
می باشد. سلول های RBC در تماس با فایکول مجتمع1 شده و آب سلول گرفته می شود. به شرطی که 
در حرارت اتاق باشد C° 20-18-16. بدین ترتیب افزایش ته نشین شدن RBC صورت می پذیرد. لرزیدن 
سانتریفیوژ خیلی خطرناک است و خطر همراهی با نوتروفیل ها و ایجاد حالت اسفیروئیدال را در سلول ها 
سبب می گردد. با عمل رقیق کردن خون، از تجمع لنفوسیت ها که امکان دارد در دام کالمپ های RBC قرار 
بگیرند، جلوگیری به عمل می آید. کالمپ های RBC در حرارت های باال موجب به دام انداختن لنفوسـیت ها 
و عبور آن ها از الیه فایـکول می گردد. در حالی که لنفوسـیت ها و منوسیت ها آن چنان دانسیته باال ندارند 
که از الیه فایکول عبور کنند. در ضمن پس از عبور نوتروفیل ها و افزایش زمان سانتریفیوژ، امکان ته نشین 
شدن L و M ها وجود دارد که در این هنگام دستگاه را متوقف کرده که مانع ته نشین شدن آن ها می شود. 
)فراموش نشود که نوتروفیل ها با هسته غیرسگمنته و مختل در بیماری SLE )لوپوس اریتماتوزسیستمیک( 

در این الیه می مانند(.
می توان تک هسته ای های بافتی )کبد، روده، ریه و رحم( را نیز توسط فایکول یا پرکول جداسازی نمود: 

- طریقه کار
1. لنفوسیت های هپاتیک از کبد موش: فقط بیهوشی عمیق توسط متوکسی فلوران و وارد نمودن یک سوزن به 
درون ورید پورتال. کبد توسط 20 میلی لیتر Ph=0/7( PBS( پرفیوژ گردد. سپس به پتری دیش منتقل گردد.

2. کبد به قطعات کوچک تقسیم بندی شده و از مش استیل با سوراخ gauge-200 عبور داده شود. سپس 
محتوای عبور داده شده از مش، در محیط RPMI حاویFCS %10، معلق سازی2 شود. 

3. سوسپانسیون سلولی فوق در دور 1/500 سانتریفیوژ گردد. مجدداً رسوب تشکیل شده در پرکول 40% حاوی 
u/ml 100 هپارین معلق شود. سپس روی محلول پرکول %70 الیه گذاری گردد. و در دور 2000 به مدت 

20 دقیقه در حرارت اتاق سانتریفیوژ شود.
4. سـلول ها از اینـترفاز پرکول برداشـت شـود و 2 بار با HBSS حـاوی FCS 50 m/l شـست وشـو گردد. 
می توان لنفوسیت های روده ای یا همان IEL3s را با روش هضم آنزیمی + شرایط مکانیکی طبق دستور 

فوق جداسازی و تخلیص کرد.

1. Aggreggate
2. Resuspend
3. Intea epitelial lymphocyte
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5-2( اهداف آموزشی در قالب سئواالت تشریحی
 Limiting Dilution .1 چیست؟

2. جداسازی لنفوسیت ها به روش B در چه شرایطی انجام می پذیرد؟
3. مراحل تهیه کلون سلول T را به اختصار شرح دهید.

4. مخلوط غذارسان حاوی چه موادی می باشد؟
5. کاربردهای فایکول را شرح دهید.

6. فایکول بر اساس کدام مکانیسم باعث جداسازی سلول می گردد؟
7. افزایش زمان سانتریفیوژ چه اثری در جداسازی با فایکول دارد؟
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1-3( مقدمه
در طبیعت و محیط زندگی موجود ات، بسیاری از فرآورده های میکروارگانیسم ها و نیز تعداد کثیری از مواد 
کانی دارای ساختارهایی می باشند که قادرند به صورت اختصاصی و یا غیراختصاصی موجب برانگیختن فعالیت 
لنفوسـیت های T گردند. این ادعا که این مجموعه بسـیار هتروژن و پیچیده در بدن موجودات عالی، قادر است 
به صورت ستون ها و دستجات پاسخ دهنده به انواع متنوعی از آنتی ژن ها و اپی توپ ها تا مقیاس ده ها میلیون 
ستون طبقه بندی شود بر مبنای همین توانمندی هاست. این مجموعه های متنوع لنفوسیتی اساس پاسخ های دفاع 

اختصاصی بر علیه عوامل بیماری زا را تشکیل می دهد.
 امروزه ثابت گردیده که در بسیاری از عوارض و ناهنجاری های مصرف دارویی، این لنفوسیت های T می باشند 
که قدرت تکثیر و بالنتیجه وقوع حاالت ازدیاد حساسیتی را در مقابل داروها به مرحله اجرا می رسانند. هم چنین 
در بسیاری از بیماری های شغلی از جمله تماس با کانی ها و به خصوص غبار بریلیوم، وقایع پاتولوژیک ناشی از 
عملکرد T سل، موجب وقوع بیماری و عالئم شدید آلرژی و ازدیاد حساسیت می گردد. از این روست که ارزیابی 
و سـنجش فعالیت لنفوسیت های T در شرایط آزمایشگاه و پاسخ تکثیری آن ها در مقابل هرگونه ماده ای که 
بتواند  به صورت یک آنتی ژن موجب تکثیر سلول ها و ترشح سایتوکاین ها گردد، تبدیل به یکی از آزمون های رایج 
در مراکز تحقیقاتی و خدماتی ایمونولوژی بالینی گردیده است. بسیاری از پژوهش های مرتبط با کشف عملکرد 
گیرنده های آنتی ژنیک مرتبط با وقایع فوق، چگونگی ارسال پیام برای فعالیت سلولی، نسخه برداری از ژن های 
سایتوکاینی و کموکاینی مدیون پیشرفت هایی است که در ارزیابی هرچه دقیق تر فعالیت های لنفوسیتی پایه ریزی 
گردیده و ابداع ابزار و تجهیزاتی که بتواند به نحو بسیار دقیق و مستدلی، نتایج حاصله از این آزمون های تکثیر 

سلولی را ارزیابی نماید، امری اجتناب ناپذیر می باشد. 

آزمون های

 تکثیر لنفوسیتی

بخش سوم



ایمونولوژی عملی/ فصل دوم: تکنیک های تشخیصی سلولی122

ذکر این نکته ضروری است که، پاسخ تکثیری یک واقعه مؤثر، اجرایی و عملکردی اختصاصی آن هم به 
تنهایی و به صورت مستقیم نیست، بلکه موید اختصاصیت بخشی از فعالیت یاری رساننده لنفوسیت های T کمک 
کننده برای وقوع مکانیسم های اجرایی همانند ساخت آنتی بادی توسط لنفوسیت های B و یا سایتوتوکسیستی 
برای سلول های اجرایی کشنده می باشد. در دو صورت اخیر می توان در صورت اثبات وقوع رخدادهای فوق به 

فرایند تکثیر لنفوسیت های T در شرایط آزمایشگاه اطمینان داشته و به آن اعتماد نمود.
یک آزمون بررسی وقایع تکثیری لنفوسیت های T، باید ساده و آسان باشد تا بهترین نتیجه نهایی را مورد 
سنجش قرار دهد و نیز بتواند نشان دهنده صالحیت واقعی لنفوسیت های T در تکثیر درون لوله ای باشد. 
توان ایمنی موجود تحت بررسی را در شرایط آزمایشگاه ارزیابی و به نمایش درآورد. یکی از دستاوردهای بسیار 
خوب اجرای فعالیـت های تکـثیری لنفوسـیت های T، تولید جمـعیت های محـدود به یک اپی توپ تحت عنوان 
لنفوسیت های T کلون شده و نیز هیبریدوماهای لنفوسیتی T همانند آن چه که در تکنولوژی تولید آنتی بادی 
منوکلونال موجود است که در مجالی دیگر، به صورت عمده به روش های منتج به ایجاد آن ها به کمک کشت 
طوالنی مدت و محدودسازی رقتی )Limiting Dilution( و نیز کاربردهای اساسی در علوم بالینی پرداخته 

خواهد شد.
روش های سنجش تکثیر لنفوسیتی به دو گروه عمده طبقه بندی می شوند، یکی براساس این که سلول ها 
به صورت اولیه تیمار شده توسط آنتی ژن در شرایط invitro تکثیر می یابند و یا این که لنفوسیت های T پس از 
خاتمه مراحل ایمونیزاسیون، بالفاصله پس از خروج از گردش خون و یا اعضای لنفاوی به طریق غیرتیمار شده 

مورد سنجش تکثیری قرار می گیرند.
در روش اول، چگونگی استـفاده از مواد مختـلف که توان فعال نمودن لنفوسـیت های T را در شرایط داخل 
لوله ای دارند، از اهـمیت ویژه ای برخوردار اسـت. این مـواد یا مایتـوژن اند، یا آنتـی ژن و گاهـی اوقات هم 
سوپرآنتی ژن به خصوص برای افزایش پیام های انتقالی و در نهایت محرک های فعال سازی و تحریک سلولی مانند 
فوربول اسـترها. درحالت دوم مجموعه های لنفوسـیتی موجود در ارگان های لنـفاوی حیوان تحت تزریق آنتی 
ژن، در صورت تحریک درون تنی، قادر است پس از خروج و قرارگیری در شرایط کشت سلولی به فعالیت و تکثیر 
درون لوله ای ادامه دهد که نشان دهنده موفقیت در امر ایمنی زایی است. حتی در صورت مواجهه مجدد با آنتی ژن، 
در درون لوله، پاسخ افزایش یافته ای بروز می نماید. در هر دو وضعیت فوق اساس سنجش پاسخ ها، ارزیابی قدرت 

تکثیر و ازدیاد تعداد لنفوسیت ها به کمک روش های گوناگون است. 
در ذیل به شرح دو روش رایج در بررسی میزان تکثیر لنفوسیت ها پرداخته می شود.

2-3( آزمون تکثیر لنفوسیتی به کمک مواد نشان دار رادیواکتیو 
همان گونه که قباًل اشاره گردید، ارزیابی و تعیین فرایند تکثیر سلولی، شاید بتوان گفت که رایج ترین و 
کاربردی ترین تکنیک ها را در ایمونولوژی سـلولی تشـکیل می دهد. فعالیت مایتوژنیک یا شناسـایی اختصاصی 
آنتی ژن توسط لنفوسیت ها، سبب آغاز و تحریک سلسله وقایعی در سلول می شود که سیکل حیات سلولی و تقسیم 
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آن را تحت تأثیر قرار می دهد. گاهی اوقات سایتوکاین ها و عوامل تحریک رشد سلولی یا همان فاکتورهای رشد 
قادرند لنفوسیت های از قبل فعال شده و یا گونه های مختلف الین های سـلولی را نیز وادار به تکثیر نمایند. گـاهی 
اوقات عالوه بر دو مورد فوق، آزمون های تکثیری در بررسی وقایع سایتوتوکسیسیتی نیز به کار آمده و در واقع عمل 

تکثیر یعنی مرگ و میر و یا توقف فاز تکثیری سلول را نیز نشان می دهد. 
اگرچه تکثیر سلولی می تواند توسط تعیین افزایش در تعداد سلول های دارای حیات نیز مشخص گردد ولیکن 
این کار بسیار وقت گیر بوده و مستلزم دقت و پی گیری بسیار است. امروزه از 2 روش عمده بررسی تکثیر سلولی 
شامل: نفوذ و دخول تیمیدین نشان دار [3H] به درون تشکیالت تازه سنتز شده DNA که اساساً یک آزمون 
رادیواکتیو است و نیز احیای رنگ های تترازولیوم مانند: 3- [ 4 و 5 دی متیل تیازول--yl]2 2 و 5 دی فنیل 

تترازولیوم بروماید یا همان ماده MTT که توسط میتوکندری فعال شده است. 
در این جا ابتدا روش اول شرح داده می شود:

 ،S سیکل حیات و رشد سلولی به محض ورود به فاز ،DNA 1. استفاده از تیمیدین نشاندار و نفوذ آن به درون
هم زمان با دوتایی شدن کروموزوم صورت می پذیرد. این تست می تواند پاسخ های لنفوسیتی را به نحو احسن 
و بارزی به آنتی ژن و مایتوژن بزرگ نمایی کند. در این آزمون، سلول های تقسیم شده تحت انکوباسیون و 
پالس توسط تیمیدین نشاندار )3H( یا همان ماده رادیواکتیو تریتیوم برای چند ساعت قرار می گیرند. پس از این 
که به قدر کافی این ماده نشان دار کوپل شده به داخل DNA در حال تکثیر نفوذ نمود، توسط هاروست نمودن 
)محصول برداری( سلول ها روی فیلترهای فیبری شیشه ای مخصوص، شمارش فاز محلول سنتیالسیون 

آغاز می گردد.

- مواد و روش ها:

- سلول )می تواند کشت اولیه سلولی باشد و یا حتی سل الین های مختلف( 
- محیط کشت )بستگی به نوع سلول تحت کشت دارد(. برای بسیاری از کاربردها، محیط کشت انتخابی اگر 
ترجیحاً RPMI1640 باشد، بسیار بهتر است که با FCS 10% ، 100 واحد پنی سیلین در میلی لیتر و 100 
میکروگرم استرپتومایسین در میلی لیتر، کامل شده باشد. افزودن 2 میلی موالر ال- گلوتامین و 50 میکروموالر 

مرکاپتواتانل نیز الزمست. 
- ماده استریل [3H-methyl] تیمیدین )حدوداً 20 تا ci 50 / میلی موالر( ترجیحاٌ کمپانی امرشام 

-  پلیت ته مسطح 96 چاهکی مخصوص کشت سلول 
 )37°C+5% جریان( CO2 انکوباتور -

- سمپلر چندکاناله یادیس پنسر تکرار ریز
- هاروستر سلول 

- کاغذ مخصوص با ماده فیبر شیشه ای فیلتری 
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- ویال های سنتیالتورهای مایع 
- کانترسنتیالسیون فاز مایع )دستگاه بتاکانتر(

- روش کار

- سلول ها را در گوده های پلیت 96 خانه ای قرار داده در حجم 100 الی 200 میکرولیتر، برای هر انتخاب کشت 
)منـظور رقت های مختلف سلولی است(، 3 بار تست در نظر گرفته می شود. سه بار تکرار بر موفقیت کار 
می افزاید. حتماٌ باید چاهکی شامل کنترل تکثیر زمینه ای که در آن سلول ها فقط با محیط کشت به تنهایی 

همراهند نیز، استفاده شود.
- می توان قبل از مرحله آغاز کشت سلول ها را مجدداً با آنتی ژن تیمار نمود. یعنی شرایط invitro وجود 
داشته باشـد. اکثر مواقع، سـلول ها به صورت Exvivo تحت مطالعه و بررسی اند. به خصوص برای تشخیص 

بیماری ها )عفونت، آلرژی یا غیره ...(. در این صورت نیازی به پالس آنتی ژن نیست. 
- تیمیدین نشان دار رقیق سازی می شود و همیشه به صورت استوک نگاه داری می گردد و برای استفاده، توسط 
محیط کشت رقت سازی انجام می شود تا به غلظت 50µci/ml برسد. توسط سمپلر چند کاناله 20 میکرولیتر 
از محلول رقیق شده به هر چاهک اضافه می شود. این موجب می شود تا در نهایت 1µci در هر چاهک 

موجود باشد.
دقت شود، حجم سلولی در تمام چاهک ها یکسان باشد. تراکم سلولی متفاوت است و بستگی به نظر فرد 
آزمایش کننده دارد. پیشنهاد می شود، رقت های هندسی از 106 شروع و به 104 بیانجامد و اثر زمینه ای در گروه 

کنترل دقت شود.
یا همان   PhA یا موشی، ماده انسانی  لنفوسیت های  برای کنترل تست تکثیر در  از موارد،  در بسیاری 
فیتوهماگلوتینین به منظور کنترل تست مثبت انجام آزمون تکثیر لنفوسیتی مورد استفاده قرار می گیرد، تا بر صحت 
آزمون بیافزاید. می توان میانگین اعداد محاسبه شده برای چاهک های یکسان، که یقیناٌ تفاوت اندکی دارد را برای 

حصول نتیجه نهائی مورد استفاده قرار داد.
فرمول زیر، الگوی بسیار مناسبی برای مطالعه وضعیت تکثیری سلول ها با رفرانس های قابل قبولی مانند 

تحریک مایتوژن و حذف اثر زمینه ای می باشد. 
دقت شود برای ارزیابی اثر هر محرکی )آنتی ژن- دارو- آلرژن و غیره ...( این فرمول باید تکرار شود. در 
 هر مجموعه آزمون تکثیر لنفوسیتی با توجه به مداخالت مختلف، می بایستی کنترل مثبت و منفی تکرار شود. 

A2=مربوط به آنتی ژن cpm

 A1= مربوط به ماتیوژن cpm

 
𝑆𝑆𝑆𝑆 =  

𝐴𝐴2 − 𝐴𝐴0
𝐴𝐴1 − 𝐴𝐴0
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اثر زمینه ای و cpm کنترل =A0 )تکثیرخودبه خود بدون محرک(
5. پلیت ها به انکوباتور بازگردانده شده، به مدت 18-4 ساعت بستگی به روند کار، انکوباسیون ادامه می یابد. )4 
الی 6 ساعت ایده آل برای سلول های به سرعت در حال تقسیم است و 18 ساعت برای سلول هایی که تقسیم 

بسیار کند دارند( 
6. سلول ها را توسط دستگاه هاروستر روی فیلتر شیشه فیبری انتقال داده و روی آن آب مقطر اضافه می شود.

7. اجازه داده شود تا فیلترها توسط جریان هوا خشک شوند. هر یک دایره فیلتر را به داخل ویال فاز مایع 
سنتیالتور قرار داده و 2 الی 3 میلی لیتر کوکتیل سنتیالسیون اضافه می شود تا فیلتر به کلی در آن غرق شود.
8. در دسـتگاه شـمارش کننده ایزوتوپ1 اعداد شـمارش می شوند اطالعاتی که دستگاه ارایه می دهد، براساس 
[)cpm counts ]counts per minute (cpm[  یا dpm (disintegrations per minute) می باشد در 
هر سیستم کشت. به این اطالعات stimulation Index یا SI اطالق می نمایند که نشان دهنده شمارش 

تعداد ایزوتوپ هایی است که در داخل سلول نفوذ یافته است. 

3-3( آزمون تکثیر سلولی به روش استفاده از مواد غیر رادیواکتیو
یکی از ساده ترین و کارآمدترین روش های بررسی تکثیر سلولی که به صورت غیررادیواکتیو می تواند قدرت 
 MTT حیات2 سلول ها و در نتیجه توان گستردگی آن ها را در محیط کشت نشان دهد، سنجش به کمک ماده
است. به دنبال خطرات جدی متعاقب استفاده از مواد رادیواکتیو در آزمایشگاه بسیاری از محققان ترجیح دادند از 
مواد شیمیایی که توان برآورد فعالیت های سلولی و بیولوژیک را در سیستم کشت مشخص نماید، بهره جویند. این 
تکنیک براساس شکست ماده زرد رنگی به نام تترازولیوم می باشد. نام شیمیایی آن )3 - [ 4 و  5 دی متیل تیازول -2 ] و 5 
دی فنیل تترازولیوم بروماید، MTT( می باشد که متعاقب فعالیت آنزیم میتوکندریایی به نام سوکسینات دهیدروژناز 
در میتوکندری فعال و سلول در حال تکثیر به فرم غیرمحلول بنفش رنگ به نام فورمازان در می آید. در این آزمون، 
محلول MTT به سلول های زنده و در حال تقسیم اضافه می شود، ورود ماده محلول به سایتوپالسم سلول و تغییر 

آن به صورت فورمازان کریستالی در سایتوپالسم، از طریق اسپکتروفتومتری ارزیابی شود. 
مواد آزمایشگاهی مورد نیاز

- سلول )می تواند کشت اولیه و یا الین سلولی باشد(، لنفوسیت یا سایر سلول های بافتی
- محیط کشت کامل ترجیحاً )FCS %10 + [RPM + آنتی بیوتیک، 2 میلی موالر L گلوتامین و 50 

میکروموالر 2 مرکاپتواتانل( 
- پلیت ته مسطح 96 چاهکی کشت سلول 

 CO2 انکوباتور -
- پی پت با کانال های متعدد

1. Liquids cintillation
2. Vitality
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- رنگ متیل تیازول تترازولیوم بروماید )محلول غلیظ آن را به میزان 5 میلی گرم در یک میلی لیتر تهیه نموده 
سپس فیلتر شود(

- ایزوپروپانول اسیدی  )0/04 اسید کلریدریک نرمال در الکل(
 ELISA وسایل برای خوانش -

روش کار 
- سلول ها در پلیت 96 خانه ای مخصوص کشت قرار می گیرند )در مورد سلول های شناور و چسبنده دقت 
شود( در ضمن هر مجموعه تست و کنترل باید به صورت سه گانه1 در نظر گرفته شوند. موارد کنترل مثبت و منفی 
تست نیز همین طور و سه چاهک نیز مختص آزمون بررسی اثر زمینه ای رنگ مشخص می شود )محیط کشت 

به تنهایی(
- با پی پت چند کاناله، به صورت هم زمان، 10 میکرولیتر محلول رنگی MTT آماده شده در 90 میکرولیتر 

محیط کشت مخلوط شود )غلظت نهایی mg/ml 5/0 می شود(
- به مدت 4 ساعت در C° 37 قرار می گیرد.

- اگر سلول ها شـناورند، 100 میکرولیتر ایزوپروپانول اسـیدی مستقیماً در چاهک حاوی سلول و رنگ اضافه 
می شود. اگر چسبنده اند محیط برداشت و سپس ایزوپروپانول اسیدی اضافه می شود )در این صورت حجم 

محیط سنجش نصف مورد سلول های شناور است(
- خوب تکان داده شود و در حرارت اتاق به مدت 10-5 دقیقه قرار گیرد تا کریستال ها حل شوند.

- خوانش با دستگاه Elisa Reader، طول موج مرجع630 نانومتر و طول موج سنجش 570 نانومتر در نظر 
گرفته شود. )پلیت ها بیش تر از 1 ساعت در انتظار نمانند( 

چند نکته
1. اگر سلول های لکوسیتی )لنفوسیت یا غیره( به گلبول قرمز آغشته اند، از لیز کننده ها ابداً استفاده نشود. ایرادی 

ندارد در هر میلی لیتر حداکثر 2 میلیون گلبول قرمز باشد.
2. دقت شود که حداقل سلول 104×2/5 و حداکثر سلول 105×2/5 عدد باشد تا محدوده ی مشخصی را برای 

سنجش تکثیر در بر داشته باشد.
3. رسم منحنی رشد برای ادامه روند کنترل تکثیر سلول ها اجباری است.

سایر روش های سنجش تکثیر سلولی مانند برم دزوکسی یوریدین،که آنالوگ تیمیدین می باشد نیز از اعتبار 
خوبی برخوردار است، ولی تهیه کیت اختصاصی آن مقرون به صرفه نمی باشد.

 اگر روش MTT به درستی انجام شود و استاندارد با تراکم های باالی رونده سلولی از 104 تا 105×5 را شامل 
شود می توان از نتایج آن بهره جست، این روش مقرون به صرفه و قابلیت تکرارپذیری بسیاری دارد. مخاطرات کار 

1. Triplicate
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با مواد رادیواکتیو را نیز به دنبال نخواهد داشت.

 MTT 4-3( چند نکته اساسی در رابطه با افزایش کارائی تست
چنانچه بتوان از سایر آزمون های بررسی فعالیت تکثیری لنفوسیت ها مانند برم دزوکسی یوریدین در آزمایشگاه 
کشت سلولی ایمونولوژی استفاده نمود، بسیار ارزشمندتر خواهد بود. زیرا در مورد سلول های شناور، امکان دسترسی 
به یافته های صحیح، بسیار مشکل است. امکان شست وشوی سلول ها حتی توسط سیستم روتور پلیت وجود ندارد 
زیرا تمامی سلول ها در بستر مولتی پلیت ته نشین نمی گردند و به خصوص امکان حضور ذرات و مواد معلق در 

هنگام افزودن ماده MTT، دقت واکنش را مختل نموده و نتایج کلریمتری را ناهماهنگ می نماید.
 Triplicate چنانچه امکان پذیر باشد عالوه بر اعمال روش استفاده از سه چاهک برای هر نمونه یا همان
موارد بیشتری از جمعیت های سلولی تحت بررسی را در پلیت جاگذاری نموده تا قبل از شروع آزمون، مناسب ترین 

چاهک ها را به لحاظ وضعیت پراکندگی سلول ها و مالحظه ذرات و مواد معلق، انتخاب نمود.
برای سلول های چسبنده، البته با رعایت دقیق اصول شمارش و یکسان بودن تمامی موارد تحت بررسی، 
آزمون MTT، نتایج بهتری را ارایه می نماید. زیرا که می توان قبل از افزودن ماده MTT، با PBS گرم به خوبی 
سطح سلول ها و چاهک ها را از ذرات معلق و مواد اضافی پاک سازی نمود. در ضمن در چنین حالتی نیز می توان با 
تعدد موارد تست و کنترل بیش تر برای انجام آزمون نهایی، بهترین چاهک را به لحاظ هماهنگی و یکسان بودن 
سیستم کشت و عدم مشاهده ذرات و احیاناً پیکره ی متالشی شده سلول ها که برای ادامه کار مشکل ساز هستند، 

انتخاب نمود و سپس اقدام به افزودن ماده MTT به همراه محیط کشت نمود.

5-3( اهداف آموزشی در قالب سئواالت تشریحی
1. یک آزمون تکثیر لنفوسیتی چه شرایطی باید داشته باشد؟

2. معایب و مزایای تست MTT چیست؟
3. آزمون های تکثیر لنفوسیتی به چند صورت انجام می پذیرد؟

4. اساس کار در آزمون تکثیر لنفوسیتی با استفاده از مواد رادیواکتیو نشان دار را توضیح دهید.
5. آزمون تکثیر لنفوسیتی چه وقایعی را بررسی می کند و چه کاربردهایی دارد؟
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1-4( مقدمه 
در هر موردی که ماده ی محلول )دارو، سم، فرآورده گیاهی، شیمیایی( و یا سلول صالحیت دار ایمنی اجرایی1 
قادر باشد تا با صدمه ی سلولی از طریق تخریب غشا اهداف کشندگی را تحمیل نماید و به طور فعال موجب مرگ 
)نکروز( سلول هدف2 و یا آغاز آپوپتوز گردد، می توان با اندازه گیری فعالیت الکتات دهیدروژناز )LDH( آزاد شده 
در مایع رویی کشت سلولی، پی به توان فعالیتی سایتوتوکسیسیتی برد و از این طریق اثربخشی آن ماده و یا توان 

کشندگی سلول اجرایی سایتوتوکسیک را مورد سنجش قرار داد.
روش اندازه گیری فعالیت 3LDH یک مسیر ارزیابی بسیار اختصاصی است که نیاز به مواد رادیواکتیو که سابقٌا 
به طور معمول مورد استفاده قرار می گرفت مانند آزمون با تیمیدین نشان دار یا سنجش رهاسازی کرومیوم4 ندارد. 
این روش با تکنولوژی رنگ سنجی5 اجرا می گردد تا بتواند به صورت کمی مرگ سلولی و لیز سلولی را مشخص 
نماید. مراحل اجرایی این روش منجر به اندازه گیری فعالیت LDH خروج یافته از سایتوزول سلول های تخریب 
شده به داخل مایع رویی کشت، می گردد. زیرا هر عاملی که سبب صدمه به غشای سلولی گردد، LDH فعال را 
آزاد ساخته که بعداً نشانگر بسیار خوبی از مرگ سلولی است. )روش دیگریعنی Brdu یا برم دزوکسی یوریدین در 
بخش آزمون های تکثیر سلولی شرح داده می شود(. قبل از توضیح روش، مختصری ازچگونگی حضور آنزیم فوق 

در سیستم سلولی شرح داده می شود.

1. Effectors cells
2. Target cell
3. LDH Released Activity          
4. ]3H] – thymidin release and chromium (51Cr) release assay
5. Colorimetric

سنجش میزان 

سایتوتوکسیسیتی

بخش چهارم
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LDH )4-2 چیست؟
 LDH به صورت 4 کالس آنزیمی مجزا در سلول های جانداران موجود می باشد.

2 کالس از 1LDH وابسته به سایتوکروم می باشد که روی L یا D الکتات اثر می گذارد و هیدروژن آن را 
برداشت می نماید.

2 کالس دیگر وابسته به NAD 2 می باشد که عملکرد مشابه نوع قبل را دارد. LDH کاتالیزور تبدیل الکتات 
به پیروات می باشد که محصول گلیکولیز سلولی است. در غلظت باالی الکتات، LDH فعالیت مهاری پس 
نوردی3 به دست می آورد و میزان تبدیل پیروات- الکتات را کاهش می دهد. )پیروات منبع تولید انرژی سلول( در 
تخریب سلولی و بافتی، LDH افزایش می یابد که اندیکاتور بسیار خوبی از همولیز می باشد. در سرطان، مننژیت، 
آنسـفالیت، پانکراتیت حاد و عفونت ایدز نیز افزایش می یابد. به صـورت عادی نیز LDH به طریق خودانگیز از 
سلول های تک هسته ای خون محیطی رها می شود. عموماً سطح سرمی باالیی در سرطان ها به خصوص لنفومای 
غیرهوچکینی )NHL( دارد. اندازه گیری LDH در مایع پلورال افیوژن و نیز در مایع افیوژن پریکاردیال در تشخیص 
تفریقی اکسودا )مایع ترشح شده فعال به دنبال التهاب( از ترانسودا )مایع غیرفعال یا پاسیو ترشح شده به دلیل 
افزایش فشـار هیدرواسـتاتیک یا اونکوتیک( مهم و قابل اعتماد می باشـد. اشک انسانی حاوی LDH می باشد. 
 LDH که می تواند بر اثر مصرف قطره چشمی افزایش یابد. به منظور کنترل داروی چشمی، تعیین میزان تولید
توسـط داروها خیلی اهمـیت دارد. HLDH )قلبی( و MLDH )عضـله ای( دو فـرم از این آنزیم در سلول های 

پستان داران می باشد.
 HMMM, MMMM, HHHM( ایزوفرم  آنزیم 5  این  دارد.   H و  M زنجیره یا  ایزوتایپ  دو   LDH
HHMM, HHHH( دارد که در بافت های مختلف ایزو آنزیم های متفاوت موجود هستند. LDH یک ایزوآنزیم 
آلوستریک است )عالوه بر اتصال سوبسترا، واجد جایگاه برای مولکول های دیگر نیز می باشد(. LDH یک مارکر 
متابولیک نیز می باشد و همانند سوکسینات دهیدروژناز میتوکندریایی رفتار می کند. LDH یک تترامر است )مفاهیم 

.)Mو H فوق در مورد
تعیین LDH در مایع رویی کشت سلول های تحت تخریب به همان اندازه ی روش کرومیوم ارزش دارد. 
دی متیل سولفوکساید )DMSO( ماده محافظ انجماد، که کاربرد بسیاری برای نگه داری طوالنی مدت سلول ها 
دارد، نیز سبب تولید LDH فعال شده می گردد. در تمام تکنولوژی های کشت سلول، بافت و نیز در بیورآکتورهای 
فرمانتاتور، اندازه گیری LDH اهمیت بسیاری دارد. اندازه گیری فعالیت این آنزیم بیانگر کیفیت حیات سلول های 

یک مجموعه بانک سلولی است.
اندازه گیری LDH فعال ترشح شده واجد خصوصیات دقت4 و صحت و اعتمادپذیری5 باال می باشد و بهترین 
1. Cytochrome- Dependent
2. NAD (P) Dependent
3. Feedback
4. Accuracy
5. Reliability

سنجش میزان 

سایتوتوکسیسیتی
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سیستم ارزیابی مرگ سلولی  است.
LDH در اکثر کیت های تجاری توسط یک واکنش دوتایی آنزیماتیک، مورد اندازه گیری قرار می گیرد.

در مواردی که دارویی یا سمی بر سیستم سلولی اثر گذارد و یا سلول فعال شده ایمنی بر علیه یک الین توموری 
فعال گردد تا آن را از پای درآورد نیز، سـوژه های خوبی برای ارزیابی میزان ترشـح LDH فعال شـده می باشد.

به هرحال LDH activity released بهترین و مطمئن ترین روش ارزیابی مرگ سلولی است. و بدین وسیله 
خاتمه ی گلیکولیز سلولی را نشان می دهد. غشای سلول صدمه دیده LDH بیکار مانند از سیکل تولید انرژی 

سلولی )تبدیل الکتات به پیروات( را به بیرون ترشح می کند.
3-4( در آزمون LDH activity released assay به چه عوامل، مواد و سیستم هایی نیاز است؟

1. سیستم کاتالیزور یا کاتالیست1 شامل مخلوط +Diaphorase/NAD یا Hydrogen acceptor که معمواًل 
به صورت لیوفیلیزه و با ثبات آماده مصرف است.

)دیافورزها از کالس آنزیم های flavin-bound می باشند. به طرز یوبی کوئیتوس عمل نموده )یعنی همه 
جا حاضر( که موجب احیای رنگ های بسیاری می شوند و به منزله کاتالیزور احیای رنگ هایی مانند نمک های 
تترازولیوم می باشند. آن ها مکانیسمی مانند قبول هیدروژن از فرم احیا شده دی و تری  فسفوپیریدین نوکلئوزیدازها 
مانند NADH و NADPH را دارا می باشند. این مجموعه از Hydrogen acceptor موجب احیا و سپس تغییر 

رنگ )ایجاد رنگ( نمک تترازولیوم می گردند.
دیافورزها را ابتدا از سلول عضله قلب استخراج کردند. سپس مالحظه نمودند که بسیاری از باکتری ها گیاهان 
و سلول های جانداران نیز آن را دارند. کلوستریدیوم ها نیز واجد تعداد زیادی دیافورز هستند. دیافورز نیز یک انتقال 

دهنده هیدروژن است.
 * اطالعات در مورد دیافورزها: یوبیکوئیتوس هستند و در گروه آنزیم های Flavin Bound می باشند که سبب 
احیا شدن رنگ های بسیاری در سیستم سلولی می شوند. این که رنگ در مجاورت سلول باشد، به خصوص 
رنگ هایی که گیرنده ی هیدروژن می باشند. این توانایی را ایجاد می نماید که هیدروژن را از NADH، برداشت و 

آن را به NAD تبدیل می کنند. 
 NAD+ ترشح شده، دیافورز به همراه یک قبول کننده دیگر هیدروژن یعنی LDH در تست ارزیابی فعالیت
به صورت یک Mixture reaction، کاتالیزور دوتایی واکنش است و در صورت رها شدن LDH و با انتقال 
هیدروژن سبب تغییر رنگ INT )یدوتترازولیوم( به فورمازان آجری زرد رنگ می شود. INT نیز گیرنده H است. 
دو مرحله واکنش آنزیمی2: در محوطه آزمون ابتدا در اثر عملکرد LDH آزاد شده از سلول های صدمه دیده 
در مایع رویی کشت، +NAD حاضر در ویال حاوی مخلوط کاتالیست و دیافورز3 تبدیل به +NADH گردیده و 

سپس آن را به INT اعطا می نماید.
1. Catalyst
2. Couple Enzymatic Reaction
3. Regent
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2. محلول رنگ Dye Solution )مخلوط INT= یدوتترازولیوم کلرید و سدیم الکتات( که به عنوان یک 
کروموژن نهایی برای خاتمه واکنش و افزایش visibility به کار برده می شود. )دقت شود که تا خاتمه مهلت 
مصرف، مجموعه های فوق باید در 15- تا 25- درجه انجماد قرار گیرد( می توان ماده لیوفیلتره دیافورز را در 
C° 8 - 2 ثابت نگه داشت. چنانچه این کاتالیست حل شود و به صورت محلول در آید، می توان برای چند 
هفته در یخچال C° 8 - 2  نگه داری نمود. محلول رنگ در صورت ذوب، برای چند هفته قابل نگه داری 

در دمای C° 8 - 2 می باشد.
در شکل زیر مراحل وقوع دو مرحله از عملکرد آنزیمی به طور شماتیک آورده شده است. در واقع آن چه که در 

محیط سنجش فعالیت LDH باکمک کاتالیست و رنگ رخ می دهد.

شکل 1-4: شمایی از واکنش  آنزیمی دوتایی در ارزیابی وقایع مرگ سایتولیتیک

مرحله اول واکنش در حین عملکرد ماده سایتوتوکسیک یا حمله سایتولیتیک سلول اجرایی به وقوع می پیوندد 
که منجر به رها شدن آنزیم در مایع رویی کشت می گردد. در مرحله دوم که هدف اصلی این سنجش می باشد 
دو اتم هیدروژن روی NADH منتظر است تا INT را احیا نماید. بدین معنا که نمک زرد توسط کاتالیزور یعنی 
دیافورز احیا و تغییر رنگ می دهد. دیافورز شبیه LDH عمل می نماید و البته برعکس. دیافورز باندهای SH را از 

NADPH برداشته و آن را روی تترازولیوم که گیرنده اتم هیدروژن است متصل می نماید.

3. محیط سنجشAM( 1( )محیط حاوی 1% سرم یا 1% سرم آلبومین گاوی( دقت شود فقط BSA یا سرم 
خیلی شفاف گاوی باشد زیرا سرم انسانی و یا سایر حیوانات مقادیر متفاوتی از LDH را دارند که سبب افزایش 
جذب نور سیستم زمینه ای می شوند2 و سنجش را دچار اختالل می نمایند. پس غلظت پایین سرم به افزایش 

.)BSA W/A( دقت سنجش کمک می نماید

1. Assay Medium
2. Background effect
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Triton X-100 .4 )به میزان 2% در Assay medium( این محیط سبب می شود که حداکثر میزان قابل 
ترشح آنزیم LDH در محیط آزاد شود زیرا سبب لیز تمامی سلول ها در یک مجموعه کنترل مثبت با حداکثر 
تولید LDH می شود. در غلظت Triton X-100 به میزان 1% ، اثری روی فعالیت LDH گذاشته نمی شود.

5. محلول توقف دهنده فعالیت 1LDH که همان HCL یک نرمال است. محصول واکنش بدون اضافه کردن 
SS، اندازه گیری می شود. واکنش آنزیمی توسط اضافه کردن 50 الندا اسید کلریدریک 1 نرمال در هر چاهک 

متوقف می شود. 
6. تهـیه نمودن LDH اسـتاندارد بر اسـاس U/ml: محلول LDH استاندارد در سیستم سایتوتوکسیسیتی 
آزمون ها برای کنترل ماده ی مورد آزمایش برای فعالیت سایتوتوکسیسیتی می باشد. این که آیا این ماده در 
عملکرد LDH مداخله می کند نکته مهمی است ممکن است ماده مورد تست خود واجد خاصیت توکسیسیتی 
باشد پس بنابراین به یک استاندارد یعنی LDH معینی نیاز است تا تست را کنترل کند به همین دلیل پیشنهاد 
می شود که یک محلول LDH مناسب، به منزله استاندارد تهیه گردد. اگر ماده ی مورد تست در فعالیت 
LDH در مرحله بعد، تداخل ایجاد می کند، جذب نوری نشان داده نمی شود. باید LDH استاندارد به حرکت 

آنزیمی خود و مرحله بعد هدایت شود. مگر ماده تست جلوی آن را بگیرد.

4-4( کاربردهای سنجش فعالیت LDH ترشح شده
1. این روش سریع، دقیق و ساده ی کلریمتریک، قادر است به طور کمی سایتوتوکسیسیتی و سایتولیز را براساس 

اندازه گیری میزان فعالیت LDH ترشح شده از سلول های تحت آسیب، سنجش نماید.
این روش برای بسیاری از سیستم های سلولی به صورت in vitro و Exvivo قابل اجراست. هرجایی که 

صدمه غشای پالسمایی به وقوع می پیوندد اندازه گیری LDH ارزش می یابد.
∗	 T لنفوسیت های  توسط  شده  ایجاد   )Cell Mediated Cytotoxicity  CMC( کمی  تعیین  و  ارزیابی 

سایتوتوکسیک )CTL(، سلول های کشنده طبیعی )NK( و LAK و یا مونوسیت ها.
تعیین سایتولیز ناشی از انواع مدیاتورها	∗
اندازه گیری ADCC و CDCC و هرگونه سایتولیز ایمنی 	∗
تعیین توان سایتوتوکسیک مواد، ترکیبات، سموم، عصاره ها، عناصر شیمیایی در محیط و پژوهش های پزشکی 	∗

در مورد غذاها، محصوالت صناعی آرایشی بهداشتی فارماکوسوتیکال2
تعیین مرگ سلولی در بیورآکتورها و فرمانتاتورهای تجاری 	∗

در طول فرمانتاسیون در بیورآکتورها، اندازه گیری فعالیت آنزیم LDH سایتوپالسمیک بسیار مهم است آن 
هم در محیط کشـت سلول ها. ارتباط مثبت، دقیق و آماری مستدلی بین این روش و آزمون رها شدن کرومیوم 

نشان دار وجود دارد.
1. Stop Solution

2. قسمتی از فارماکولوژی که به بررسی خصوصیات دارو می پردازد.
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CMC انسانی و موشی در یک سیستم effector -target شامل CTL ،NK و Mφ به منزله سلول های 
اجرایی دفاعی ایمنی خوب جواب می دهد.

طول مدت انجام این روش از برداشت مایع رویی کشت سلولی تا واکنش آنزیم – سوبسترا، بین نیم تا یک 
ساعت است. هرگونه هم کشتی بین سلول های اجرایی و سلول هدف سرطانی انجام می پذیرد. سپس مایع رویی 

مورد سنجش LDH قرار می گیرد.

نکته
دقت کنید: مایع رویی برداشت شده یا مربوط به انکوباسیون سلول های هدف با ماده سمی، دارو، شیمیایی و 
یا هر محرک صدمه می  باشد یا مربوط به Effector- target Mixture است که باید E:T Ratio های مختلف 

را محاسبه کرد. 

5-4( چگونه و چه طور تست انجام می پذیرد؟

1-5-4( قبل از شروع چه کار باید انجام داد.
مایع رویی مورد آزمایش1 ← مایع رویی کشت سلولی که تحت تأثیر دارو یا ماده توکسیک قرار گرفته که 
بایستی عاری از سلول اجرایی سایتوتوکسیک باشد. این عمل باید توسط سانتریفیوژ پلیت های کشت سلولی )قباًل 
سلول هدف با ماده ی مورد تحقیق یا با سلول اجرایی ایمنی روبرو گردیده است( صورت گیرد در xg 250 این 
عمل به خوبی انجام می شود. می توان سوپ ها را در C° 8-2 بدون کاهش فعالیت LDH برای چند روز نگه 

داشت.

2-5-4( چگونه محلول های کار آماده می شود.
1. کاتالیسـت: محتوی را در 1 میلی لیتر آب مقطر 2 بار تقـطیر ریخته و برای 10 دقیقه به شـدت تکان داده 

می شود. )می توان محلول را چند هفته در  C° 8-2 نگه داری نمود(.
2. محلول رنگ، آماده برای مصرف )می توان محلول را چند هفته در C° 8-2 نگه داری نمود(.

RM( :Reaction Mixture .3( برای 100 تست، قبل از استفاده به سرعت، 250 الندا از بطری کاتالیست با 
11/25 میلی لیتر از بطری محلول رنگ مخلوط می گردد. )این مخلوط بالفاصله باید استفاده شود. نباید نگه 

داری شود. به سرعت آماده و سپس مصرف شود(.
4. کنترل ها: برای شمارش درصد سایتوتوکسیسیتی، 3 کنترل الزمست که باید در هریک از ست آپ های 

تجربی مورد استفاده قرار گیرد.
* Back ground Control ← یعنی همان Assay Medium. شاید AM واجد LDH باشد. ارزش جذب 

نوری اخذ شده از این کنترل باید از تمام OD های دیگر تفریق شود.

1. Sample Material
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* Low control ← یافته ی حاصل از فعالیت LDH ترشح شده از سلول های غیرتماس یافته با ماده افکتورها 
 Spontaneous LDH Release که این نوع کنترل تحت عنوان )untreated normal cell( به دست آورده
نامیده می شود. بدین معنا که سلول های غیرمجاور شده با سم یا غیر هم جوار با سلول افکتور سایتوتوکسیک 

است.
* High Control ← یافته حاصل از حـداکثر میزان قابل ترشـح فعالیت LDH در سـلول ها به دسـت آورده 

)triton 100 x به توسط( Maximum LDH release .می شود

 3-5-4( دو کنترل دلخواه را می توان برای تست ها طراحی کرد
* Substance control 1 ← درباره فعالیت LDH موجود در ماده مورد آزمایش، اطالعات به دست می دهد. 
نبایستی که ماده مورد آزمایش خود واجد فعالیت LDH باشد و در نتیجه دچار مشکل خوانش جذب نوری 

گردید.
اگر CMC مورد اندازه گیری است، این کنترل برای فعالیت LDH ترشح شده از سلول های افکتور معنا و 
مفهوم می گیرد. که به آن Effector cell control اطالق می شود. چه بسا ممکن است سلول های اجرایی دچار 

مرگ گردیده باشند!!
* Substance control 2 ← در این باره که آیا ماده تست خود در فعالیت LDH دخالت می نماید یا خیر 
اطالعات به دست می دهد )این که آیا یک قبول کننده هیدروژن است یا خیر(. برای طراحی این سیستم کنترل، 
اعمال زیر انجام می گیرد. شاید هم عمل انتقال هیدروژن از NAD را خود ماده تست انجام می دهد. شاید داروی 

اضافه شده شبیه دیافورز رفتار نماید.
در هر چاهک 50 میکرولیتر، محلول ماده مورد آزمایش ریخته می شود. )باید در AM رقیق شده باشد( دقت 
شود این تست به صورت سه تایی1 صورت می گیرد. کار در پلیت 96 خانه ای انجام می شود. سپس 50 الندا محلول 
 OD ریخته و Reaction Mixture 0/5( و به دنبال آن 100 الندا U/ml( در هر چاهک ریخته می شود LDH
اندازه گیری می گردد. LDH استاندارد هرگونه فعالیت ماده مورد تست را به لحاظ امکان فعال سازی مسیر نشان 

می دهد. نبایستی هیچ واکنش مثبتی رخ دهد. 
 )0/50 U/ml( LDH ارزش جذبی اندازه گیری شده با ارزش جذبی اخذ شده با کنترل حاوی 50 الندا محلول
در هر چاهک مقایسه می شود، 50 الندا AM در هر چاهک و 100 الندا RM در هر چاهک. دقت شود که 

LC ،B.GC و HC باید در هر مجموعه ی تجربی مشخص شود. طبق جدول زیر عمل می شود.

1. Triplicate 
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جدول 1-4: میزان مورد نیاز مواد جهت کنترل

کنترل زمینه محتویات ول
BG.C

 Low
control

 High
controlI کنترل مادهII کنترل مادهExp Setup

Assay Med200λ100λ--100λ----

100λ100λ----100λ--سلول 

TritonX-100----100λ------

Test sub------100λ50λ100λ

(Effector)------100λ50λ100λ

 LDH 50--------استانداردλ--

*دقت شود که test substance solute باید در Assay Medium رقیق شود. 

Calculation 6-4( شمارش
برای محاسبه درصد سایتوتوکسیسیتی، میانگین ارزش جذبی را در 3 چاهک همسان محاسبه نموده و برای 
هر کدام از این نمونه ها، این عدد  از کنترل زمینه )BGC( تفریق می شود. سپس ارزش های حاصله در این معادله 

قرار می گیرد.

=% سایتوتوکسیسیتیOD-Low control تجربه100×
High Control-Low Control

برای CMC، میانگین جذب چاهک های سه تایی تعیین و از BGC تفریق می گردد. این OD در معادله زیر 
قرار می گیرد.

×100
 (E:T mix – E control) Low control

CMC %= High Control-Low Control

7-4( تعیین تراکم سلولی

انواع مختلف سلول ها، ممکن است حاوی مقادیر مختلفی از LDH باشند. بنابراین، تراکم ایده آل سلولی برای 
یک گونه خاص سلولی باید در تجربیات قبلی و پایه ای مشخص شود. به طور کلی این تراکم سلولی که در آن 
اختالف بین محدوده کنترل Low وکنترل High را شامل می شود، در حداکثر قرار می گیرد. یعنی این که حداکثر 
تراکم سلولی باید جذب ارزشی را نشان دهد که از محدوده Low تا High تجاوز ننماید و همین تراکم است که 
باید برای سنجش های بعدی مورد استفاده قرار گیرد. برای بیش تر سل الین ها، تراکم ایده آل سلولی بین 104 × 
2-0/5 سلول در هر چاهک آن هم در λ 200 محیط می باشد. شمارش )106×1-0/25( نیز بر اساس نوع سلول 
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قابل قبول است. 

- روش کار 
1. تمام چاهک های MP با 100 الندا از AM پر می شود.

2. سلول ها با AM شست وشو داده می شود
3. تراکم سلولی به میزان ml 106×2 سلول در میلی لیتر تنظیم می گردد.

توسـط تکـنیک Bold( Serial Dilution 2( در طـول پلیـت، توسـط پی پت چند کاناله سـلول ها پخـش 
می گردند )تیتره نمودن سلول ها(

4. کنترل ها 
     triplicate    Add      

   200λفقط AM →   Back Ground Contorl
  

    Low Control  
 + λ 100 AM + 100 λ cells  →  )Spontant LDH(

           
پلیت کنترل:

    High Control  
+                triton + 100λ  →       Max LDH R

5. میکروپلیت در nm 250 برای 10 دقیقه سانتریفیوژ می گردد )به خصوص برای سلول های چسبنده(
6. با نهایت دقت 100 الندا از مایع رویی سلول ها برداشته )بدون صدمه به پلیت سلول( و به چاهک های مربوطه 

در MP ته مسطح 96 تایی منتقل می گردد تا OD در مرحله بعد خوانش شود. 
7. برای تعیین فعالیت LDH در این سوپرناتانت ها، 100 الندا، RM تازه به هر چاهک اضافه کرده و به مدت 

نیم ساعت در C° 25-15 نگه داری می گردد )MP از نور محافظت گردد( 
8. نمونه ها طبق دستور االیزا ریدر در 490 یا 492 نانومتر خوانش می شوند. Reference wave length باید 

بیش از nm 600 باشد.
دقت شود که برای ارزیابی عملکرد سایتولیتیک یا سایتوتوکسیک یک ماده و یا یک مدیاتور باید سلول های 
هدف این تست را شب قبل، )در طول شب( کشت داده تا سلول ها محکم به بستر کشت متصل شوند تا برای 
برخورد با ماده مـورد آزمـایش آماده گردند. برای آماده سـازی ماده مورد نـظر، درسـت قبل از برخورد آن ها با 
سـلول های هدف، در همان زمان آغاز تست رقت سازی سریال آن انجام می گیرد. هیچ گاه بر مبنای µg رفتار 

 37°C ، 5% Co2 انکوباسیون
 humidity 90%

نگه داری تا زمان تعیین سنجش نهائی 
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نشود. بلکه از غلظت اولیه Serial dilution اسـتفاده گردد. معمواًل شـرایط آماده سازی ماده مورد تحقیق باید 
ایده آل باشد و دوز مؤثر آن قباًل تعیین شده باشد.

می توان مقیاس فوق را تغییر داد )10 برابر یا 20 برابر ایجاد رقت(. گاهی نیز آماده شود. )یعنی چاهک اولیه 
100 الندا ماده AM(. با استفاده از تجربیات قبلی مقادیر حدس زده می شود.

در مورد وقایع سایتوتوکسیسیتی با واسطه سلولی، سلول های هدف می توانند معلق1 و یا چسبنده2 باشند.

- نکته
زمانی که سـلول ها در طول شـب کشت داده می شوند برای انجام آزمون نهایی، حتماً مایع رویی دور ریخته 
می شود زیرا در طول شب امکان تولید LDH توسط سلول های غیرتیمار شده با ماده تست وجود دارد. پس از 
برداشت مایع، fresh A.M به تمام چاهک های حاوی سلول اضافه گردیده تا محیط تازه در کنار ماده تست قرار 
 ،CMC گیرد. پس در نهایت 100 میکرولیتر ماده تست + 100 میکرولیتر سلول باید در کنار هم قرار گیرند. در مورد
سوپ حاصله از E:T Mixture که در نسبت های متفاوت با هم مخلوط شده اند، به عنوان محیط نهائی حاوی

 LDH )در اثر صدمه سایتوتوکسیک E به T( مورد ارزیابی LDH activity released قرار می گیرد.

- چند نکته
 Cytotoxicity Substance 

	 استریل آن هم در رقت های سریال، حل شود. رقت AM باید مواد آزمایش )مدیاتور- ماده سمی- دارو ...( در
سریال خیلی بهتر از رقت های وزنی است. 

	 )سلول های چسبنده باید طی یک شب3 کشت شوند تا به سطح پلیت اتصال یابند )با سختی و چسبندگی
	موجود باشد subs cont I,II و  BGE هیچ سلولی نباید در
	  MP در یک AM بالفاصله قبل از انکوباسیون انجام می گیرد. آن هم در test substance عمل تیترکردن

 )final volume 200 λ( جداگانه، توسط رقت سریال
	 تولید شده در طول شب حذف LDH پس از پایان مرحله چسبندگی سلول ها، سلول ها برداشت می شوند تا

شود و سپس λ 100 از fresh assay medium را اضافه کنید.
	 رقیق شده در چاهک های مربوطه حاوی سلول های چسـبنده اضافه test substance سپس 100 الندا

می شود.
	 )شامل 100 الندا از ماده در چاهک )حداکثر غلظت برآورد شده در تجربیات قبلی Substance control

در سه چاهک تکراری، حاوی 100 الندا AM در چاهک، SC100 + AM100 بستگی به نتایج تجربیات  
قبلی دارد. مدت زمان انکوباسیون بین 2 الی 24 ساعت می باشد سلول ها در انکوباتور Co2 %5 ، %90 رطوبت 
1. Suspend
2. Adherent
3. Over night
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قرار می گیرند. 
:CMC نکته های -

	 .مناسب در شرایط استریل، سریال دایلوشن شوند AM در )CTL, NK, LAK( سلول های
	 براساس E:T Ratio .تارگت ها شست وشو داده شوند و بر اساس تجربیات قبلی تراکم آن ها مشخص شود

تجربیات قبلی مشخص شود.
Low control در Spontaneous LDH Relase( CMC( باید تارگت سل باشد.

  Spontaneuse LDH باید افکتور باشد که آیا رها شدگی )Triton X-100( CMC در High control
دارد یا خیر. برای هر تراکم افکتور باید Spontaneous release وجود داشته باشد.

1-7-4( معرفی چند سیستم برای بررسی آپوپتوز، نکروز در جمعیت های سلولی
 Ab آنتی بادی آشکار کننده1 برای وقایع زودرس آپوپتوز در سلول و بافت. این ← M30 cyto Death .1

اپی توپ های اختصاصی مربوط به سایتوکراتین 18 را که توسط کاسپاس کلیداژ یافته نشان می دهد.
 Caspase 3 activity assay .2

 Anti-Poly (ADP-Ribose) Polymerase .3
 Cell Death Detection Elisa .4

 Annexin-V-Fluos .5
 Annexin –V- Alexa 568 .6

 Apoptotic DNA- Ladder Kit .7

2-7-4( مروری بر وقایع آنزیمی در این آزمون

1. مرحله اول: 

NADH/H+
احیا شود

 NAD+

LDH تبدیل الکتات به پیروات توسط    

در مرحله دوم دیافورز +H/H را از +NADH/H به نمک تترازولیوم +N انتقال می دهد و آن را به فورمازان 
آجری رنگ تبدیل می کند )چون ید دارد(

NAD احیا می شود یعنی H را می گیرد و تبدیل به +NAD+H می شود. این H را از تبدیل الکتات به 
پیرووات به دست می آورد که LDH سبب آن شده است. 

1. Detector
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در مرحله اول LDH ترشـح شده +NAD را تبدیل به +NADH+/H نمـوده یعنی این گیـرنده H را احیا 
می کند یعنی H ی که از الکتات گرفته است تا تبدیل به پیرووات نماید را به NAD می دهد. LDH الکتات را 

اکسیداسیون نموده، H آن را می گیرد و تبدیل به پیرووات می کند. 
در مرحله دوم، H2 از +NAD1+H به نمک زرد +N توسط دیافورز یا همان کاتالیت فورمازان آجری قرمز 
انتقال داده می شود طیف جذب تا حداکثر nm 500 را دارد. در حالی که +N هیچ جذبی را در این محدوده ندارد. 

به شمای طراحی شده در آغاز این فصل توجه شود.

 DH 2-7-4( اجزای مهم در بررسی
 Determination of Optimal T cell Concentration

این که سلول های تارگت را در مجموعه SRLDH )بدون هیچ محرکی برای رگ( و MRLDH )مخلوط 
با TritonX100( قرار داده و OD گرفته شود. در هر دو مورد حداکثر تعداد سلولی که حداکثر مرگ را نشان 

می دهد، تراکم نهایی می باشد.
 X100 اندازه گیری قدرت سایتوتوکسـیک یک ماده سمی مانند یک دترجنت مجهول در مقایسه با تریتون
به عنوان مثال بر روی سلول توموری P815 از یک تجربه قبلی، 104 عدد سلول در نظر گرفته شده ولی غلظت 

دترجنت تغییر کرده است. 
 

 Working Solutions

 )BSA %1( A-M درست کردن -
1. برداشت مایع رویی سلول ها ← حذف LDH شب تا صبح 

 AM 2. اضافه کردن 100 الندا
3. اضافه کردن 100 الندا T-S رقیق شده )این عمل سریعاً و قباًل بالفاصله باید انجام گیرد(

- تیتراسیون سلول ها
* Sample Material چیست؟ مایع رویی کشت سلول که با ماده تست، 24-2 ساعت انکوبه شده است.

 :Sub 1. رقیق سازی تست
چاهک اولیه = 100 در تست + 100 الندا /AM 100 الندایی از T در AM رقت تهیه می کنیم.

- خالصه ای از آن چه که باید در مورد سایتوتوکسیسیتی دانست:
گام اول این که LDH چیست؟

کاتالیست 

محلول رنگ

 



ایمونولوژی عملی/ فصل دوم: تکنیک های تشخیصی سلولی140

1. ایزوآنزیم آلوستریک 
2. یک مارکر متابولیک 

3. مارکر تخریب غشای سلولی 
4. افزایش آن نشان دهنده خاتمه گلیکولیز سلولی است

5. مهم در تشخیص اکسودا از ترانسودا
6. در سلول هایی که تحت فشار در انجماد، راکتورهای فرمانتدر )بیوراکتور(   ها هستند

7. متعاقب اثر داروها بر سلول ها ایجاد می شود 
8. از سلول های تک هسته ای لکوسیتی آغاز می شود

9. در اشک به صورت عادی وجود دارد
 )NHL 10. افزایش در سرطان ها )به خصوص

11. اندیکاتور بسیار خوب در همولیز
12. افزایش در مننژیت، آنسفالیت، پانکراتیت حاد

 AIDS 13. افزایش در
14. رفتار LDH مانند سوکسینات دهیدروژناز میتوکندری 

15. واجد کالس های متعدد
• دو کالس وابسته به سیتوکروم C ← اثر روی L یا D الکتات

NADP دو کالس وابسته به •
16. نقش کاتالیزوری قوی برای تبدیل الکتات به پیرووات )منبع تولید انرژی سلول(

17. عملکرد negative feed back در صورت افزایش غلظت داخل سلولی روی عملکرد کاتالیزوری
18. عملکرد در غلظت باالی الکتات، 

LDH .19 در تمام سلول های بدن یافت می شود و در مسیر گلیکولیز فعالیت دارد
20. در صورت صدمه ی سلول، واکنش تبدیل الکتات به پیرووات به صورت معکوس صورت می گیرد. یعنی 
پیرووات در اثر گلیکولیز تبدیل به الکتات می شود. با افزایش مقدار الکتات، LDH به دلیل feed back مهار 

می شود و عمل نمی نماید و دچار افزایش غلظت می گردد و به خارج سلول رها می شود. 
LDH .21 در نوزادان و شیرخواران باالست 

در تست آزمایشگاهی تعیین فعالیت LDH ،LDH اندازه گیری نمی شود بلکه فعالیت آن توسط فراهم نمودن 
یک محیط مشابه در لوله آزمایش، ارزیابی می شود. LDH خارج شده از سلول در شرایط مشابه برای فعال شدن 
قرار می گیرد. LDH رها شده، NAD موجود در R.M را هیدروژنه می نماید و تبدیل به NADH می نماید. سپس 
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دیافورز حاضر در H ،R.M را از NADH گرفته و آن را به INT می دهد و آن را احیا می نماید.
جدول 4-2
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 or Effector
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باید در همین 
مرحله 100 
الندا اضافه 

  OD شود و
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اخذ شوئد

دقت شود: st یا دارو )سم( است یا مایع رویی کشت E:T است- E:T Rathio قباًل محاسبه شده است. 
MP انکوباسیون مخصوص کشت سلول 

MP خوانش مخصوص ریدر

MP شفاف کامل 

8-4( اهداف آموزشی در قالب سئواالت تشریحی
LDH .1 چیست؟

2. انواع ایزومرهای LDH را توضیح دهید.
3. مزایای روش اندازه گیری فعالیت LDH نسبت به روش های قبلی کدامست؟
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4. در این آزمون محلول های کار چگونه آماده می گردد؟
5. مراحل انجام آزمایش را نام برید.

6. در این آزمایش از چه کنترل هایی استفاده می شود؟
7. چه سلول هایی و در چه شرایطی LDH را رها می سازند؟
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1-5( مقدمه
سلول هاي دندریتیک گروهي از لکوسیت هاي مشتق از مغز استخوان هستند که مسئول جذب، انتقال، 
فرآوري و ارائه آنتي ژن به سلول هاي T مي باشند. این سلول ها به شکل نابالغ به عنوان سلول نگهبان در بافت هاي 
محیطي عمل مي کنند و به صورت مداوم آنتي ژن هاي محیطي را برداشته و مورد بررسي قرار مي دهند. در غیاب 
عفونت هاي میکروبي و سیگنال هاي خطر وابسته به آن میزان بسیار کمي از این سلول ها به صورت نابالغ یا نیمه 
بالغ وارد غدد لنفاوي محیطي شده که باعث تحمل )تولرانس( سلول هاي T به آنتي ژن هاي خودی مي گردند. 
عفونت میکروبي، التهاب و صدمات بافتي همگي سلول هاي دندریتیک را فعال و بالغ نموده و میزان مهاجرت این 
سلول ها به بافت هاي لنفاوي را افزایش مي دهد. در این مکان سلول هاي دندریتیک به سلول هاي T اختصاصي 
آنتي ژن پیغام آغاز پاسخ ایمني را ارسال می کنند. از آن جائي که سلول هاي دندریتیک همان گونه که آنتي ژن هاي 
بیگانه را به غدد لنفاوي حمل مي کنند، آنتي ژن هاي خودي را نیز به این غدد حمل مي کنند، بنابراین عالوه بر القای 

پاسخ ایمني، القای تحمل ایمنی را نیز بر عهده دارند. 

2-5( زیر گروه هاي سلول هاي دندریتیک
سلول های دندریتیک عالوه بر واکنش با لنفوسیت های T، با سایر سلول ها از قبیل سلول هاي B و سلول هاي 
NK نیز در بافت هاي لنفاوي بر هم کنش دارند. این سلول ها همچنین مي توانند به جاي مهاجرت به غدد لنفاوي 
در بافت هاي محیطي باقي بمانند و به عنوان واسطه التهابي عمل کنند. نقش هاي متفاوت و گه گاه متناقض این 
سلول ها نمي توانند تماما توسط یک نوع سلول دندریتیک انجام پذیرند. بنابراین بایستي انواع متفاوتي از سلول هاي 
دندریتیک وجود داشته باشد که عملکردهاي متفاوتي را انجام دهند. انواع متفاوت سلول هاي دندریتیک ممکن 
است مراحل مختلف فعالیت و تمایز یک رده واحد از این سلول ها باشند )از یک منشاً ولی در مراحل مختلف بلوغ( 

سلول های دندریتیک
بخش پنجم
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و یا از رده هاي کاماًل متفاوتي به وجود آمده باشند )از منشاٌ متفاوت(. با این حال واقعیت این است که پیچیدگي هاي 
گیج کننده اي درهر دو مدل وجود دارد.

1-2-5( سلول هاي دندریتیک موش
 CD86 ،CD80 و مولکول هاي کمک محرکي از قبیل CD11c ،سلول هاي بالغ دندریتیک در موش شاخص
و CD40 و میزان متوسـط تا زیادي از MHCII را بیان مي کنند. میزان بیان این شـاخص ها در خالل پدیده 
فعال سازي مي تواند افزایش پیدا کند. سلول هاي دندریتیک موش شاخص های سلول هاي T یعني CD4 و 
CD8 را نیز بیان مي کنند که از این شاخص ها جهت تعیین زیر گروه هاي سلول هاي دندریتیک موش استفاده 
αβ مي باشد ولي در سلول هاي دندریتیک موش به صورت  مي گردد. CD8 در سلول هاي T به صورت هترودایمر

αα است. هومودایمر
شاخص CD4 در سلول هاي دندریتیک انساني نیز بیان مي گردد ولي CD8α روي سلول هاي دندریتیک 
انساني بیان نمي گردد. هیچ شاهدي مبنی بر نقش و اهمیت شاخص هاي CD4 و CD8 در عملکرد سلول هاي 

دندریتیک وجود ندارد. 
از شاخص های دیگري که جهت تقسیم بندي زیر گروه هاي سلول هاي دندریتیک موش استفاده مي گردد، 
CD11b و CD205 یا DEC205 را می توان نام برد. براسـاس این شاخـص هاي سـطحي 5 زیر گـروه براي 

سلول هاي دندریتیک متعارف موش در نظر گرفته مي شود.
طحال موش حاوي 2 زیر گروه از این 5 زیر گروه سلول هاي دندریتیک مي باشد که عبارتند از: سلول هاي 
دندریتیک +CD8 و -CD8. سلول هاي دندریتیک +CD8 به عنوان سلول هاي دندریتیک لنفوئیدي و سلول هاي 
 CD8+ به عنوان سلول هاي دندریتیک میلوئیدي در نظر گرفته مي شوند. سلول هاي دندریتیک CD8- دندریتیک
در نواحي سلول هاي T طحال قرار دارند و سلول هاي دندریتیک -CD8 در نواحي حاشیه ای )مارژینال( طحال 
حضور دارند اما پس از تحریک شدن با فرآورده هاي میکروبي به نواحي سلول های T مهاجرت مي کنند. سلول هاي 
دندریتیک لنفوئیدي )+CD8( میزان باالیي CD205 را بیان کرده ولي CD11b را بیان نمي کنند. حال آن که 
سلول های دندریتیک میلوئیدی )-CD8( شاخص CD11b را بیان نموده و CD205 را بیان نمی کنند. زیر گروه 
+CD11b سـلول های دندریتیک موش فاقد شـاخص CD8 بوده و به جز تیمـوس در تمام بافت های لنـفاوی 

غالب ترین سلول های دندریتیک سـاکن می باشند. دسته دیگری از سلول هاي دندریتیک موشي به سلول هاي 
دندریتیک میلوئیدي طحال شباهت دارند ولي CD205 را نیز بیان مي کنند این دسته از سلول هاي دندریتیک 
اکثراً در غدد لنفاوي حضور دارند. سایر زیر گروه هایي که در طحال وجود دارند به میزان متوسطي در غدد لنفاوي 
نیز حضور دارند. زیر گروه +CD8 سلول های دندریتیک متعارف، 20 تا 40 درصد سلول های دندریتیک طحال و 
غدد لنفاوی را تشـکیل می دهند در صـورتی که اغلب سـلول های دندریتیک تیموس از نوع +CD8 می باشند. این 

سلول ها میزان زیادی Flt3 را بیان می کنند و در پاسخ به Flt3L تکثیر می شوند.
 گروه دیگری از سلول هاي دندریتیک در موش که فقط در پوست و غدد لنفاوي وابسته به آن یافت مي شوند 
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میزان باالیي النگرین را بیان مي کنند که شاخص اختصاصي سلول هاي النگرهانس مي باشد. این سلول هاي 
 CD205 را بیان مي کنند و بیان CD11b دندریتیک بعضی از شاخص های سلول هاي دندریتیک میلوئیدي شامل
در سـطح آن ها بسـیار باال اسـت. این سلول ها همچنین مقادیر کمي از CD8α را بیان مي کنند. سلول های 
النگرهـانس 3 تا 5 درصد سلول های اپی درم را تشکیل می دهند )700 سلول در میلی متر مربع اپی درم(. این 
سلول ها از سلول های دندریتیک متعارف به دلیل منشأ پیدایش و خصوصیات هموستاتیک منحصر به فرد در 
جایگاه مجزایی قرار گرفته اند. در مقایسه با سلول های دندریتیک متعارف پوست، سلول های النگرهانس از نظر 
 C لکتین نوع( CD207 و مقدار بسیار زیاد CD11c میزان متوسط بیان ،MHCII فنوتایپی با مقدار بیان کم تر
النگرین( مشخص می شوند. النگرین در تشکیل گرانول های بیربک که از مشخصه ی سلول های النگرهانس 
می باشند نقش دارد. سلول های النگرهانس بر خالف اغلب سلول های دندریتیک بدون هیچ گونه وابستگی به 

Flt3 و Flt3L تکامل می یابند.

اخیرأ یک زیرگروه از سلول های دندریتیک با ظاهری شبیه سلول های پالسماسل )سلول های دندریتیک 
پالسماسیتوئید( کشف شده است. این سلول ها در تحریک با عفونت های ویروسی مقادیر زیادی اینترفرون آلفا 
تولید می کنند. به طور کلی از زمانی که سلول های دندریتیک پالسماسیتوئید شناسایی شده اند به سلول های 

دندریتیک غیر از پالسماسیتوئید و النگرهانس، سلول های دندریتیک متعارف )cDC(1 اطالق می گردد.
بر طبق آخرین طبقه بندی صورت گرفته، سلول های دندریتیک متعارف )cDC( در بافت های غیرلنفاوی را 
نیـز بر اسـاس خصـوصـیات تکاملی و عـمـلکردی و نحـوه بیـان شـاخـص هـای CD103 و CD11b به زیر 
گروه هایی تقسیم بندی می نمایند. در بافت های غیرلنفاوی، سلول های دندریتیک 1 تا 5 درصد سـلول های بافـت 
را بسـته به نوع ارگـان تشـکـیل می دهـند و به دو زیر گـروه عمـده تـقسـیم مـی گـردنـد. که عـبارتنــد از: 
سلول های دندریتیک -CD103+ CD11b و سلول های دندریتیک +CD103- CD11b . سلول های دندریتیک
 -CD103+ CD11b از لـحاظ منشـأ تکـاملی و عملکرد با سـلول های دندریتیـک لنـفوئیدی +CD8 مشـترک 
می باشند. این سلول ها بیش تر در بافت همبند وجود دارند. نسبت سلول های -CD103+ CD11b  به کل سلول های 
دندریتیک موجود در بافت غیرلنفاوی به ندرت از 20 تا 30 درصد تجاوز می کند. این سلول ها فاقد شاخص های 
ماکروفاژها از قبیل F4/80 ،CD172a ،CD115 ،CD11b و CX3CR1 می باشند. در مقایسه با سلول های 
دندریتیک +CD11b، سـلول های دندریتیک -CD103+ CD11b میزان باالتری Flt3 بیان می کنند و در پاسخ 
 Csf-2 به محیط بافت بسـتگی دارد و با تولید سـایتوکین CD103 تکثیر بیش تری دارند. بـیان Flt3 به لیگاند
)GM-CSF( تنظیم می گردد. سلول های دندریتیک +CD11b اغلب اینتگرین CD103 را بیان نمی کنند ولی 
 cDC را بیان می کنند. این سلول ها در الیه عضالنی و آستر مخاط، از پیش سازهای اختصاصی CD11b اینتگرین
و مونوسـیت ها به وجود می آیند اما شاخص های شناسائی کننده این دو زیر گروه در بافت های مختلف متفاوت اند. 
 CD103 برای تشخیص این دو زیر گروه مناسب است در صورتی که از FCγR1 به عنوان مثال در عضالت، بیان

برای تشخیص این دو زیر گروه سلول های دندریتیک +CD11b در الیه آستر مخاط روده استفاده می گردد. 

1. Conventional dendritic cells
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دسـته ای از سـلول های دندریتیک مسـتقر در غدد لنفاوی محیطی سـلول های مهاجر از بافت های مجاور 
می باشند. این سلول ها به عنوان سلول های دندریتیک غیرلنفاوی که از طریق عروق لنفاوی آوران به غدد لنفاوی 
مهاجرت کرده اند در نظر گرفته می شوند. مهاجرت سلول های دندریتیک به غدد لنفاوی به واسطه ی گیرنده 
CCR7 انجام می گیرد. پدیده ی مهاجرت منجر به تغییرات عدیده ای در فنوتایپ سلول های دندریتیک متعارف، 
از قبیل افزایش بیان MHCII و مولکول های کمک محرک می گردد. مجموع این تغییرات را بلوغ سلول های 
دندریتـیک می گویند که در شـرایط طبیعی و التهاب رخ می دهد. بر خالف شـرایط عادی، در شرایط التهابی 
سلول های دندریتیک مهاجرت کننده از بافت مقادیر زیادی سایتوکاین های التهابی نیز ترشح می کنند که باعث بر 
انگیختن پاسـخ ایمنی شـدید در غدد لنفاوی ناحیه ای می گردد. عواملی که در وضـعیت عادی باعث بالغ سازی 

سلول های دندریتیک می گردند شناسایی نشده اند. )جدول 5-1(

جدول 1-5: خصوصیات سلول های دندریتیک موش و زیر رده های آن را به اختصار نشان می دهد.
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2-2-5( عملکردهاي تخصصي سلول هاي دندریتیک موش
زیر گروه هاي متفاوت سلول هاي دندریتیک موش ظرفیت مشترکي در ارایه آنتي ژن ها به سلول هاي T و 
پیش برد تکثیر سلولي دارند. با این حال از لحاظ سایر جنبه های برهم کنش DC-T که سرنوشت فعالیت سلول 

T را مشخص مي کند متفاوتند.
مهم ترین تفاوت بیولوژیک کشف شده، توانایي سلول هاي دندریتیک +CD8 در القای تولید سایتوکاین هاي 
TH1 توسط سلول هاي +TCD4 مي باشد. در صورتي که سلول هاي دندریتیک -CD8 تمایل به القای پاسخ  هاي 
TH2 دارند. مهم ترین عامل در این تفاوت تولید بیش تر IL-12 توسط سلول هاي دندریتیک +CD8 مي باشد. اما 
سایر عوامل ممکن است درگیر باشند و ممکن است یک سیگنال اختصاصي براي القای الگوي سایتوکاین هاي 

TH2 نیز وجود داشته باشد. 

سه دسته سلول دندریتیک موجود در طحال موش غیرآلوده توانایي متفاوتي در تولید سایتوکاین هاي مختلف 
 IL-12 تولید کنند و مقادیر زیادي β و α مي توانند مقادیر کمي اینترفرون CD8+ دارند. سلول هاي دندریتیک
تولید مي کنند. در مـقابل سـلول هاي دندریتیک -CD4- CD8 بیش ترین مقدار IFN-γ را در مقایسه با سایر 
سلول هاي دندریتیک طحال موش تولید مي کنند )در پاسخ به IL-16 و IL-18 خارجي(. سلول هاي دندریتیک 

-CD4+ CD8 از لحاظ تولید سایتوکاین IFN-γ ضعیف ترین گروه مي باشند.

عالوه بر اثراتي که سلول هاي دندریتیک بر روي نوع سایتوکاین تولید شـده توسـط سـلول هاي T دارند، 
زیرگروه هاي سلول هاي دندریتیک بر روي مقادیر سایتوکاین هاي تولید شده توسط سلول هاي T نیز تأثیر 

مي گذارند.

3-2-5( سلول هاي دندریتیک انسان
 این سلول ها به عنوان سلول هایی که فاقد شاخص های مربوط به سایر دودمان های 1گلبول های سفید از قبـیل 
گلیکوفورینLin-(  CD3, CD19,CD14,CD20,CD56, KA 2( بوده و به طـور دائم MHCII را بیان می 
کنند؛ شناسائی می گردند. همان طور که قباًل ذکر شد، به تمام سلول های دندریتیک غیرپالسماسیتوئیدی و 
Lin- ،)cDC( النگرهانس، سلول های دندریتیک متعارف اطالق می گردد. درخون محیطی انسان این سلول ها
+MHCII+CD11c می باشند و خود به دو دسته تقسیم می شوند. دسته ای از سلول های دندریتیک متعارف، 

شاخص )CD1c )BDCA1 را بیان می کنند و فراوان ترین سلول های دندریتیک خون محیطی می باشند. 
دسته دیگری از سلول های دندریتیک، شاخص )CD141 )BDCA3 را بیان می کنند که بخش کوچکی از سلول های 
 Lin- )pDC( دندریتیک خون محیطی را شامل می شوند. در صورتی که سلول های دندریتیک پالسماسیتوئیدی
 + )MHCII+ CD11cLow CD303 )BDCA2( + CD304 )BDCA4 هستند. قابل توجه است که در انسان 

CD11c در اغلب مونوسیت ها و ماکروفاژها نیز بیان می گردد. همانند سلول هاي دندریتیک موش، سلول هاي 

1. Lineage
2. Glycophorin A
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دندریتیک النگرهانس انساني نیز به عنوان دسته جداگانه ای از سلول هاي دندریتیک با شاخص های خاص خود 
طبقه بندي مي شوند. از این شاخص ها مي توان به گرانول های بیربک و بیان النگرین و CD1a بر روي سطح 
این سلول ها اشاره کرد. سلول هاي پالسماسیتوئید انساني به خوبي و بسیار قبل از مشابه آن در موش شناسایي 
گردیدند. این سـلول ها در ابتدا به واسـطه ظاهر شـبیه به سـلول هاي پالسماسل و فنوتایپ سطحي منحصر به 
فرد -CD4+ IL3-receptor+ CD11c شناسائی شدند. این سلول ها در خون و بسیاري از بافت های لنفوئیدي 
یافت مي شوند و از طریق وریدچه های با اندوتلیال بلند وارد غدد لنفاوي مي گردند. سلول هاي  پالسماسیتوئید به 
 CD154 ،IL-3 اینترفرون پاسخ مي دهند. این سلول ها وقتي با I تحریکات ویروسي و میکروبي با تولید کالس
یا با تحریکات میکروبي نظیر CPG میکروبي یا ویروسي هرپس سیمپلکس کشت داده شوند، بدون این که تکثیر 
شوند، بالغ مي گردند. سلول هاي DC حاصل، DC2 نامیده مي شود. که میزان کمي CD11c بیان مي کنند و فاقد 
شاخص های میلوئیدي هستند )به مانند پیش سازهایشان( اما خصوصیات سلول هاي دندریتیک بالغ را نشان 

مي دهند. تولید سلول هاي DC2 در in vivo ممکن است نیازمند عفونت میکروبي باشد.

4-2-5( زیر گروه هاي سلول هاي دندریتیک انساني در محیط کشت
اکثر بینش بشر در زمینه زیر گروه هاي سلول هاي دندریتیک انساني و منشأ تکاملي آن ها از مطالعات تکاملي 
در کشت این سلول ها از سلول هاي دندریتیک نابالغ )iDCs(1 و یا پیش سازهاي سلول هاي دندریتیک به دست 

آمده است. این مطالعات منجر به فهم مسیرهاي متفاوت تکاملي سلول هاي دندریتیک انساني شده است.
معمواًل دو نوع سـلول پیش سـاز برای تولید سـلول هاي دندریتیک در محیط کشت استفاده می شود. اولین 
پیش سـاز که اسـتفاده شده است، سلول هاي +CD34 مغز اسـتخوان یا بندناف می باشـد. این سـلول ها حاوي 
پیش سازهاي متعهد به سلول هاي دندریتیک بوده که مي توانند کلني هاي خالص سلول هاي دندریتیک را در 

محیط هاي نیمه جامد ایجاد کنند.
کشت مایع این سلول ها در محیط حاوی GM-CSF و TNF-α منجر به ایجاد سلول هاي دندریتیک شبیه 
سلول های النگرهانس و سلول های دندریتیک مشابه cDC مستقر در پوست مي گردد. مونوسیت هاي خوني که به 
آن ها PDC1 اطالق مي گردد، دومین و معمول ترین سلول هاي پیش ساز براي ایجاد سلول هاي دندریتیک انساني 
 GM-CSF این سلول ها تولید ماکروفاژ مي نمایند. اما در حضور M-CSF در محیط کشت مي باشند. در حضور
و IL-4 سلول هاي دندریتیک +CD1a مشابه سلول های دندریتیک متعارف مستقر در پوست به وجود مي آیند. 
 CD14- CD80+ بالغ سازي نهایي سلول های حاصله و تبدیل آن ها به سلول هاي دندریتیکي با خصوصیت
+CD86 و میزان باالي MHCII سطحي، با تحریک سایتوکاین  هاي پیش التهابي نظیر TNF-α و فرآورده هاي 

میکروبي نظیر LPS انجام می گیرد. اضافه نمودن TGF-β به محیط کشت سلول های پیش ساز در هر دو 
مورد یاد شده باعث راندن تمایز سـلول ها به سمت سلول های مشابه سلول های النگرهانس می گردد. عالوه 
بر این، کشت سلول های پیش ساز +CD34 در حضور Flt3L و ترومبوپوئیتین باعث تولید سلول های دندریتیک 

پالسموسیتوئیدی و سلول های دندریتیک متعارف +BDCA1 و +BDCA3 می گردد.
1. Immature DC 



149 بخش پنجم: سلول های دندریتیک                                                                  دکتر سید محمد موذنی- امیر دشتی

5-2-5( عملکردهاي تخصصي در سلول هاي دندریتیک انسان
درست همانند زیرگروه هاي سلول هاي دندریتیک در موش، به علت گستردگي عملکردي سلول هاي دندریتیک 
انساني،  پیش بینی عملکرد واحد و مشخصي براي یک رده خاص سلولي دندریتیک وقتي که در معرض سایتوکاین ها 
و یا پاتوژن های متفاوت قرار مي گیرند، بسیار مشکل می باشد. به عنوان مثال توانایي سـلول هاي DC1 در تولید 
IL-12 و در نتیجه ایجاد پاسخ هاي TH1 به جاي TH2، در شرایط مختلف و محرک هاي متفاوت بسیار متغیر 
است. در معرض قرار دادن چنین سلول هاي دندریتیکي با پاتوژن هاي متفاوت، الگوهاي بیان ژني متفاوت و وسیعي 

را باعث می شود که سازگاري بسیار زیاد سلول هاي دندریتیک را نشان مي دهد.
سلول هاي پیشتاز پالسماسیتوئیدي PDC2 در پاسخ به تحریکات میکروبي خاص به سرعت INF-α و 
INF-β تولید مي نمایند در صـورتي که سـلول هاي TNF-α ،PDC1 و IL-6 تولید مي کـنند. این دو نـوع 
پیش ساز یعني PDC1 و PDC2 الگوي متفاوتي از گیرنده های شناساگر را بیان مي کنند و پاسخ هاي متفاوتي در 
برابر ترکیبات مختلف میکروبي نشان مي دهند. سلول هاي TLR5 ،TLR4 ،TLR2 ،PDC1 و TLR8 را بیان 
مي کنند و به لیگاندهاي متفاوتي از قبیل پپتیدوگلیکان، لیپوتیکوئیک اسید و LPS متصل مي شوند در صورتي که 
سلول هاي TLR9,TLR7,PDC2 را بیان مي کنند و به الیگونوکلئوتیدهاي CPG پاسخ مي دهند. سلول هاي 
نابالغ دندریتیک موجود در خون که +CD11C هستند انواع متفاوتي از TLR را بیان کرده و پاسخ متفاوتي ایجاد 
 PDC1 ها درTLR دو رشته اي پاسخ مي دهند. بیان RNA را بیان کرده و به TLR3 مي کنند به طور مثال آن ها

و PDC2 وقتي که این سلول ها بالغ شدند، کاهش مي یابد.

3-5( هدف و اساس کار
به منظور شناخت خصوصیات و عملکرد سلول های دندریتیک و از آن جائی که این سلول ها نقش بسیار مهمی 
در آغاز و تداوم پاسـخ های ایمنی ایفا می کنند، جداسـازی این سلول ها از بافت های مختلف و یا تولید آن ها از 
سلول های پیش ساز بسیار مهم است. همچنین استفاده از این سلول ها در مطالعات ایمونوتراپی پاسخ های حائز 
اهمیتی در پیش گیری یا درمان بسیاری از انواع سرطان ها نشان داده است. با توجه به خصوصیات این سلول ها از 
قبیل وجود شاخص های سطحی ویژه در سطح آن ها می توان این سلول ها را از بافت های مختلف جداسازی نمود. 
همچنین می توان با استفاده از فاکتورهای رشد این سلول ها را از سلول های پیش ساز آن ها تولید نمود. در ذیل 

نمونه هایی از روش های جداسازی و تولید این سلول ها در موش و انسان به اختصار بیان می گردد. 

1-3-5( تولید سلول های دندریتیک  از مغز استخوان موش
 موش از نژاد مورد نظرکشـته شده و در الکل º 70 غوطه ور می شود. سـپس با قرار دادن حیوان روی سـطح 
ثابت، پوسـت ناحیه اسـتخوان سـاق و ران کنده می شود. با بریدن ماهیچه های اطراف استخوان های مذکور، 
استخوان آزاد شده و پای موش از ناحیه مفصل هیپ از بدن موش جدا می گردد. این کار برای هر دو پای موش 
انجام می شود. استخوان های فمور و تیبیا بعد از بریدن تاندون های اطراف آن، از محل مفصل زانو جدا می شود. از آن 
جایی که جدا کردن ماهیچه های اطراف استخوان ها در کاهش آلودگی و همچنین افزایش تعداد سلول های به دست 
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آمده از اسـتخوان ها اهمیت دارد، استخوان های جدا شده به مدت چند دقیقه در هوای زیر هود قرار داده می شوند 
تا گوشت اطراف آن ها خشک شود. با استفاده از گاز استریل ماهیچه های اطراف استخوان ها کامالً تمیز می گردد 
و در الکل º 70 به مدت 2 الی 3 دقیقه قرار داده شده تا میکروب زدایی شوند. سپس استخوان ها به لوله حاوی بافر 
 RPMI فسفات استریل انتقال داده می شود تا اثر الکل از بین برود. بعد از این مرحله استخوان ها در محیط کشت

)بدون FBS( استریل قرار می گیرد. 
جهت خارج کردن سلول های مغز استخوان، استخوان ها یکی یکی به پلیت استریل حاوی محیط کشت 
منتقل می شود. دو انتهای استخوان ها با سر سوزن g 27 سوراخ شده و با اسـتفاده از سر سوزن سرنگ انسولین 
)g 27( و سـرنگ 5 سـی سـی محیط کشت به داخل استخوان ها تزریق می گردد. این کار را آن قدر باید ادامه 
داده تا استخوان ها کاماًل سـفید شوند )2-4 مرتبه(. بعد از این که سلول های تمامی استخوان ها خارج شدند، 
سوسپانسیون حاوی سلول ها در یک لوله فالکون 50 میلی لیتری جمع آوري می شود، سپس سوسپانسیون سلولی 
به مدت 5 دقیقه سانتریفیوژ می گردد. محیط رویی رسوب سلولی را خالی کرده و برای حذف گلبول های قرمز از 
محلول کلرید آمونیوم M NH4Cl, 1/0 mM KHCO3/0/1Mm EDTA 1/5 استفاده می شود بدین ترتیب 
که 1 سی سی از این محلول را به رسوب سلولی افزوده و سلول ها کاماًل در آن غوطه ور می شـوند. پس از گذشت 
2 دقیقه که گلبول های قرمز لیز شدند 1 سی سی از FBS و 5 سی سی از محیط کشـت و یا بافر فسفات استریل 
به سلول ها افزوده شده و به مدت 5 دقیقه سانتریفیوژ می گردد. در این مرحله پس از دور ریختن مایع رویی، رسوب 
سلول ها در 1 یا 2 سی سی از محیط کشت کامل به صـورت سوسـپانسیون درآمده و تعداد و بقای سـلول ها با 
اسـتفاده از تریپان بلو 5% و الم نئوبار تعیـین می شـود. 105×3 سلول پیش ساز جدا شده از مغز استخوان موش به 
همراه 1 سی سی محیط کشت کامل حاوی سایتوکاین به هر کدام از چاهک های پلیت 24 چاهکی منتقل می شود.

مقدار سایتوکاین موجود در محیط کشت سلول های دندریتیک 20  نانوگرم )100واحد بین المللی( در میلی لیتر   
GM-CSF و 10 نانوگرم )100واحد بین المللی( در میلی لیتر IL-4 می باشد. در نهایت پس از اتمام مراحل کشت، 
پلیت در انکوباتورC° 37 و CO2  5% قرار داده می شود. روز سوم 50% محیط سلول ها با همان مقدار محیط تازه 
حاوی نصف غلظت اولیه IL-4  و GM-CSF [)10 نانوگرم )100واحد بین المللی( در میلی لیتر GM-CSF و5 
نانوگرم )100واحد بین المللی( در میلی لیتر IL-4] تعویض می شود. روز پنجم مراحل تعویض محیط همانند روز 
سوم تکرار شده و 50% محیط سلول ها با همان مقدار محیط جدید سلول های دندریتیک حاوی نصـف غلظت 
اولیه GM-CSF, IL-4 تعویض می شـود. در روز هفتم سـلول های دندریتیک نابالغ جهت بررسی های فنوتایپی، 
بارگذاری آنتی ژن و یا بالغ سازی سلول ها با استفاده از عواملی همچون TNF-α ،LPS یا CpG قابل جـمع آوری 
و اسـتفاده می باشند. روش فوق الذکر یک روش معمول تولید سـلول های دنـدریتیک موش می باشد و هر محققی 
می تواند جهت بهینه سازی آن را به دل خواه تغییر دهد. به عنوان مثال جهت افزایش خلوص سلول های دندریتیک 

می توان روش زیر را به کار برد.
106× 5 سلول پیش ساز جدا شده از مغز استخوان موش به یک پلیت کشت میکروبی با قطر 10 سانتی متر 

حاوی محیط کشت RPMI کامل، 20 نانوگرم در میلی لیتر GM-CSF و 10 نانوگرم در میلی لیتر IL-4 منتقل 
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و در انکوباتور C°37 و CO 25% قرار داده می شود. روز سوم مجدداً 20 نانوگرم در میلی لیتر GM-CSF و 10 
نانوگرم در میلی لیتر IL-4 به پلیت های کشت اضافه می شود. روز ششم نیمی از محیط سلول ها برداشته می شود 
و به همان مقدار محیط جدید حاوی 20 نانوگرم در میلی لیتر GM-CSF و 10 نانوگرم در میلی لیتر IL-4 اضافه 
می شود. در روز هشتم پلیت حاوی سلول ها را به آرامی و به صورت دورانی تکان داده سپس سلول های رویی و 
کنده شده از کف پلیت به آرامی به یک پلیت جدید کشت میکروبی منتقل می شود. پس از بررسی مورفولوژی و 
میزان بقا، سلول های دندریتیک تولید شده آماده ی استفاده می باشند. چنانچه در روش به کار گرفته شده خلوص 
سلول های دندریتیک کم تر از میزان مطلوب بود می توان آن ها را با استفاده از محیط گرادیان نایکودنز1 که مطابق 
دسـتورالعمل ذیل تهیه می شـود، غنی سازی نمود. برای این منظور سلول های دندریتیک مشتق از سلول های 
پیش ساز، در 2/5 میلی لیتر محیط کشت RPMI یا بافر PBS حل شده و به آرامی روی 2/5 میلی لیتر محلول 
نایکودنز 12/2 درصـد ریـخته می شـود و در دور g 550 در دمای 4 درجه سانتی گراد با ترمز صفر سـانتریفیـوژ 

می گردد. سلول های حد واسط دو فاز تشکیل شده، سلول های دندریتیک می باشند. 

2-3-5( جدا نمودن سلول هاي دندریتیک از طحال موش
با توجه به این که در موش حجم خون محیطی بسیار کم می باشد، لذا در غالب موارد از طحال به عنوان منبع 
مناسب جهت جداسازی سلول های دخیل در پاسخ های سیستم ایمنی استفاده می گردد. بیش از بیست سال از 
اولین جداسازي سلول هاي دندریتیک از طحال موش مي گذرد و این سلول ها یکي از مورد مطالعه ترین سلول هاي 
دندریتیک مي باشند. با این که این سلول ها درصد کمي از سلول هاي طحال را تشکیل مي دهند )1%) ولي با توجه 
به سایز بزرگ طحال نسبت به سایر بافت هاي لنفاوي تعداد بیش تري سلول دندریتیک از طحال به دست مي آید.
روش هاي متعددي جهت جداسازي سلول هاي دندریتیک طحال موش وجود دارد. لیکن در جداسازي این 
سلول ها 2 نکته مهم بایستي مدنظر باشد اول این که روش هاي مختلف جداسازي ممکن است به نفع جداسازي 
زیر گروه خاصي از سلول هاي دندریتیک نسبت به کل سلول هاي دندریتیک باشد، دوم این که سلول هاي 
دندریتیک ممکن است در طي پروسه جداسازي از نظر فنوتایپي و عملکردي تغییر کنند بنابراین بسیار اهمیت دارد 

که محققین روش جداسازي سلول هاي دندریتیک را با توجه به نوع نیاز خود و به دقت انتخاب کنند.
 از آن جایي که سـلول هاي دندریتیک درصـد کمي از سـلول هاي طحال را تشـکیل مي دهـند و جـهت 
آزمون های عملکردي سلول های دندریتیک نسبتاً خالص مورد نیاز است، لذا سلول هاي دندریتیک مي بایست غني 
گردند. یکی از روش های جداسـازی سـلول ها استفاده از محیـط های گرادیان غلـظت می بـاشـد که سـلول ها را 
براساس اختالف در وزن حجمی از هم دیگر جدا می کند. چندین نوع گرادیان مختلف جهت غني سازي سلول هاي 
دندریتیک تاکنون مورد استفاده قرار گرفته است. متریزاماید2، نایکودنز  و پرکول3 از جمله این محیط ها مي باشند. با 
استفاده از این گرادیان ها مي توان به خلوص حدود 40 تا 60 درصد از سلول هاي دندریتیک دست یافت. استفاده 

1. Nycodenz
2. Metrizamide
3. Percol
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از نایکودنز به دلیل این که اثرات متابولیک اندکي نسبت به سایر گرادیان ها روي سلول هاي میلوئیدي دارد ترجیح 
داده مي شود. چگالي مورد استفاده نایکودنز حدود 1/065 تا 1/068 مي باشد )نایکودنز 12/2 تا 13%(. در این 
چگالي گرانولسیت ها و اغلب لنفوسیت ها و سلول هاي RBC ته نشین مي گردند و در الیه حد واسط سلول هاي 

دندریتیک، تعداد کمي لنفوسیت و تعدادي سلول هاي مونوسیتي قرار دارند.

3-3-5( روش ساخت نایکودنز 12/2 %
ابتدا یک محلول mM 5 )5 میلي موالر( از Tris-HCl تهیه شده و pH آن به 7/5 رسانده می شود. سپس 
به آن KCl و EDTA اضافه می گردد، به  طوري که غلظت نهایي این دو ماده به ترتیب به 3 میلي موالر و 0/3 

میلي موالر برسد. )محلول شماره 1( 
در cc 100 از محلول فوق gr  0/75 از NaCl یا gr 45/7 از سوکروز حل  می گردد )محلول شماره 2(. به 
منظور تهیه محلول نایکودنز با غلظت نهایي 12/2% ، ابتدا 6 گرم پودر نایکودنز در آب دیونیزه حل می شود و حجم 
نهایي روی cc 10 تنظیم می شود. )محلول 60% نایکودنز( سپسcc 9/2 از آن با cc 10/8 از محلول شماره 
1 مخلوط می شود که محلول 27/6% نایکودنز حاصل می  شود. در نهایت با مخلوط کردن cc 17/6 از محلول 

27/6% با  cc 22/4  از محلول شماره cc  ،2 40 محلول 12/2% نایکودنز به دست می آید. 

4-3-5(غنی سازی سلول های دندریتیک طحال موش

 طحال موش  مورد نظر پس از نخاعي کردن حیوان، در شرایط استریل خارج و در پلیت حاوي بافر فسفات 
سـالین قرار داده می شود. درهر بار کار بسـته به تعداد سـلول دندریتیک مورد نیاز از طحال 2 تا 5 موش استفاده 
می شود. با پنس و قیچي، بافت همبند و چربي روي طحال ها به دقت زدوده می شود. طحال موش ها یکي یکي به 
 ،D یک پلیت دیگر منتقل و به هر طحال 1 میلي لیتر از بافر هضم کننده )حاوي 1 میلی گرم در میلی لیتر کالژناز
30 میکروگرم در میلی لیتر DNase و 5 درصد FBS( از انتهاي باریک بافت تزریق و سوسپانسیون سلولي حاصله 
در یک فالکون 50 میلي لیتري جمع آوري و در مجاورت یخ قرار داده می شود. سپس طحال ها با قیچي به قطعات 
ریز حدودmm 3 1 تقسیم می شوند. به ازاي هر طحال، یک میلي لیتر بافر هضم کننده حاوي 5 درصد FBS اضافه 
می شود. قطعات بافتي به  وسیله پي پت پاستور چندین بار با کوکتل آنزیمي مخلوط و به مدت 45 دقیقه در انکوباتور 
37 درجه سانتي گراد حاوي CO2 5% انکوبه می گردد. در زمان انکوباسیون، هر 10 دقیقه یک بار قطعات بافتي با 
حرکت دوراني پلیت هم زده می شود. پس از پایان انکوباسیون به قطعات بافتي و نیز سوسپانسیون سلولي حاصل 
از تزریق بافتي کالژناز، EDTA با غلظت نهایي 5 میلي موالر اضافه و مخلوط بافتي چندین بار پي پت می شود. 
سوسپانسیون سلولي به دست آمده از توري فلزي )شماره 150( عبور داده می شود و با سوسپانسیون سلولي حاصل 
از تزریق کالژناز مخلوط می گردد. سوسپانسیون سلولي به دست آمده دوبار با محیط RPMI-1640 شست وشو 
داده می شود. پس از دومین مرحله شست وشو، محلول رویي کاماًل دور ریخته شده و رسوب سلولي حاصل در 
حجم نهایي 3 میلي لیتر، محلول RPMI-1640 حاوي 5 درصد FBS، مخلوط می گردد. این مخلوط به آرامي به 
روي 3 میلي لیتر محیط گرادیان نایکودنز )12/2 درصد( در یک لوله فالکون 15 میلي لیتري، منتقل می گردد. لوله 
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به مدت 15 دقیقه در دور g 630 در 4 درجه سانتي گراد و بدون ترمز سانتریفیوژ می شود. سلول هاي کم چگال از 
حد فاصل محلول RPMI-1640 و نایکودنز 12/2% به آرامي جمع آوري می شود و یک بار با بافر فسفات سالین 
حاوی 5 میلی موالر EDTA و دو بار دیگر با بافر فسـفات سـالین سرد، در 4 درجه سانتي گراد و g×350 شسته 
می شوند. تعداد سلول حاصل و نیز درصد زنده بودن آن ها با استفاده از الم هموسایتومتر و روش تریپان بلو برآورد 
می گردد. همان طور که قباًل اشاره گردید سلول هایی که بدین ترتیب از روی نایکودنز جمع آوری می گردند، شامل 
سلول های دندریتیک به همراه مقداری ناخالصی لنفوسیتی و مونوسیتی می باشند. جهت افزایش میزان خلوص 

سلول های دندریتیک و رسیدن به درصد خلوص مناسب می توان از یکی از روش های ذیل استفاده نمود  

5-3-5( کشت شبانه سلول هاي طحالي
 در این روش از اختالف موجود در میزان چسبندگی سلول ها به پلیت کشت، جهت جداسازی آن ها از هم دیگر 
استفاده می شود. بدین ترتیب که لنفوسیت ها در کشت کوتاه مدت معمواًل به کف پلیت نمی چسبند و با شـست 
وشوی آرام قابل حذف کردن هستند ولی سلول های دندریتیک نابالغ و مونوسـیت ها به کف پلیت متصل شـده و 
به آسانی قابل جداسازی نیستند. لیکن در خالل کشت شبانه سلول های دندریتیک به تدریج بالغ شده و از میزان 
چسبندگی آن ها کم می شود و لذا به صورت شناور در می آیند ولی مونوسیت ها که به ماکروفاژ تبدیل می گردند، 

همچنان قدرت چسبندگی خود را حفظ نموده و در کف پلیت باقی می مانند.  
بنابراین رسوب سلولي به دست آمده از مرحله قبل را با RPMI-1640 کامل حاوي 10% سرم جنین گاوي، 
پني سیلین Iu/ml 100 ، استرپتومایسین µg/ml 100، ال-گلوتامین mM HEPES  ،2 mM 15، اسیدآمینه 
 60×15 mm 50 مخلوط و در پلیت هاي µM 2 با غلظت ME 1 و mM غیرضروري و سدیم پیروات با غلظت
کشت، به مدت 2 ساعت در انکوباتور 37 درجه سانتي گراد و CO2 5% انکوبه می گردد. فراواني سلول ها به ازاي 
هر سانتي مترمربع پلیت باید در حدود 106×1/2 تنظیم شود. پس از پایان مدت انکوباسیون، سلول هاي غیرچسبان 
با RPMI-1640 گرم )37 درجه سانتي گراد( حاوي 10% سرم جنین گاوي چندین بار به آرامي شسته و دور 
ریخته می شوند. به سلول هاي باقي مانده در کف پلیت محیط کامل RPMI گرم اضافه می شود و پلیت ها به مدت 
16-10 ساعت در انکوباتور 37 درجه سانتي گراد و CO2 5% قرار داده می شوند. پس از پایان مدت انکوباسیون، 
سـلول هاي دندریتیک که به  صـورت شـناور درآمده اند، جمع آوري و 2 بار با PBS سرد در 4 درجه سانتي گراد 

شست وشو داده، جهت تعیین در صد خلوص و سایر مطالعات مورد استفاده قرار می گیرد. 

6-3-5( خالص سازی سلول های دندریتیک با استفاده از بید مغناطیسی
 یکی دیگر از روش های افزایش خلوص سلول های دندریتیک جدا شده از طحال با استفاده از شیب غلظت 
نایکودنز، استفاده از بیدهای مغناطیسی متصل به آنتی بادی بر علیه CD11c )شاخص اختصاصی سلول های 
دندریتیک موش( می باشد. در این روش  سلول های +CD11c که سلول های دندریتیک می باشند از مخلوط 
سلولی به دست آمده، جداسازی می گردند. بدین منظور سلول هاي تک هسته اي جدا شده توسط نایکودنز، دو بار 
توسط بافر ستون خنک )محلول PBS حاوی 2 میلي موالر EDTA و 5/. درصد FBS( در دور g 350 به مدت 
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10 دقیقه شست وشو داده می شوند. در آخرین مرحله شست وشو توده سلولي در حجم 100 میکرولیتر از بافر ستون 
حل شده و به میکروتیوب 1/5 سي سي منتقل می گردد. براي مسدود نمودن جایگاه هاي غیراختصاصي اتصال 
اي به مدت 25-20 دقیقه با 5 میکرولیتر سرم هامستر )آنتی بادی بر 

 

آنتي بادي CD11c، سلول هاي تک هسته
علیه  CD11c موش از منشأ هامستر می باشد( در دماي 4 درجه سانتي گراد تیمار می شوند. بر اساس پروتکل 
کیت مورد استفاده مقدار مناسب از Pan DC MicroBeads به سوسپانسیون سلولي افزوده شده و براي 15 
دقیقه در 4 درجه سانتي گراد انکوبه می شوند. میزان 500 میکرولیتر بافر ستون به میکروتیوب افزوده می شود و 
با استفاده از میکروسانتریفیوژ میکروتیوب 10 دقیقه در دور g 350 سانتریفیوژ می شود. محلول رویي دور ریخته 
شده و رسوب سلولي در حجم 500 میکرولیتر از بافر ستون حل و بر روي یخ نگه داري می شود. مگنت بر روي 
سه پایه مخصوص نصب و سپس ستون مخصوص جداسازي )ستون MS( در شیار مخصوص روي مگنت قرار 

داده می شود. )شکل 5-1(

شکل 1-5: ستون جداسازی سلول های دندریتیک با روش ذره های میکرونیزه ی مغناطیسی

 براي آماده سازي، ستون سه بار با بافر ستون هر بار با حجمي برابر با 500 میکرولیتر شست وشو داده می شود. 
سوسپانسیون سلولي داخل میکروتیوب به آرامي به ستون افزوده می شود. به عدم وجود حباب در سوسپانسیون 
سلولي و تک تک بودن سلول ها دقت شود. پس از عبور سوسپانسیون سلولي افزوه شده، ستون سه بار و هر بار 
با حجم 500 میکرولیتر از بافر ستون شست وشو داده می شود. با خروج کامل بافر ستون در مرحله سوم شست 
وشو، بافر ستون با حجمي برابر 1 سي سي به ستون افزوده می شود. پس از جداسازی ستون از آهن ربا، پیستون 
به سرعت وارد ستون می شود و با فشار، محتویات ستون در یک لوله فالکون تمیز تخلیه می شود. تعداد سلول 
حاصل و نیز میزان حیات آن ها با اسـتفاده از الم هموسـایتومتر و روش تریپان بلو برآورد می گردد. سـلول های 
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به دست آمده، سـلول های دندریتیک با خلوص بسـیار باال می باشند. با اسـتفاده از بیدهای مغناطیسی اختصاصی 
می توان زیر رده های مختلف سلول های دندریتیک از قبیل سلول های دندریتیک +CD8 را نیز به طریق فوق 

الذکر جداسازی نمود.

7-3-5( بارگذاری آنتی ژن بر روی سلول های دندریتیک
سلول های دندریتیک نابالغ 3 بار با PBS شست وشو داده می شوند و به تعداد 106× 1 در یک میلی لیتر محیط 
کشت کامل RPMI به صورت سوسپانسیون درمی آیند. سپس 100 میکروگرم از عصاره های پروتئینی مورد نظر 
را به ازای هر میلی لیتر محیط حاوی سلول های دندریتیک نابالغ به محیط فوق اضافه می شود و 18 ساعت در 
انکوباتور CO2 دار در دمای 37 درجه سانتی گراد انکوبه می شوند. توجه گردد که جهت بارگذاری آنتی ژن حتماً باید 
از سلول های دندریتیک نابالغ استفاده نمود بدین علت که سلول های دندریتیک نابالغ توان بیش تری در برداشت 
آنتی ژن و آماده سازی آن دارند در حالی که سلول های دندریتیک بالغ توان بیش تری در عرضه آنتی ژن دارند. بنابر 
این معمواًل بارگذاری آنتی ژن همراه با بالغ سازی سلول دندریتیک صورت می گیرد. فقط آنتی ژن های پپتیدی قابل 

بارگذاری روی سلول های دندریتیک بالغ می باشند. 

8-3-5( تولید سلول های دندریتیک بالغ
در مواردی که هدف استفاده از سلول های دندریتیک به منظور تحریک پاسخ های ایمنی باشد، مانند استفاده 
از این سلول ها در ایمنی درمانی سرطان، الزم است که سلول های دندریتیک حتماً بالغ باشند. زیرا سلول های 
دندریتیک بالغ میزان بیش تری از مولکول های کمک محرک مانند CD86 ،CD80 و CD40 را بیان می کنند و 
در نتیجه توان افزایـش یافته ای در تحریک لنفوسـیت های T دارند. جهت بالغ سـازی سلول ها، به محیط کشت 
سلول های دندریتیک نابالغ مقدار مورد نظر از فاکتورهای بلوغ )CpG،TNF-α ،LPS و یا هر فاکتور بلوغ دیگر( 
افزوده می شود. بعد از سپری شدن 18 ساعت انکوباسیون در C˚ 37 و CO2 5%، سلول های دندریتیک بالغ و یا 
سوپ رویی کشت آن ها جهت ارزیابی مورفولوژی، ایمونوتراپی و یا سایر آزمایشات جمع آوری می شود. همان طور 
که قباًل هم ذکر گردید معمواًل این کار هم زمان با بارگذاری آنتی ژن صورت می گیرد، بدین ترتیب که به محیط 

کشتی که جهت بالغ سازی استفاده می گردد، آنتی ژن هم اضافه می شود.  

9-3-5( تولید سلول های دندریتیک از مونوسیت های خون انسان
به منظور جداسازی سلول های مونوسیت از سلول های تک هسته ای خون محیطی )PBMC(، نمونه ی خون 
محیطی را با هم حجم آن از PBS مخلوط نموده هر 10 میلی لیتر از محلول حاصل، روی 3 میلی لیتر محلول 
فایکول در لوله های 15 میلی لیتری اضافه می شود. لوله ها در دور g 400 به مدت 20 دقیقه در دمای 25 درجه 
سانتی گراد با ترمز صفر و شتاب 1 سانتریفیوژ می گردد. سپس سلول های تک هسته ای )PBMC( به آرامی از 
فضای بین فایکول و پالسما برداشته می شود. سلول های به دست آمده از روی فایکول یک بار شسته می شوند.  
به منظور حذف پالکت ها سـلول ها یک بار دیگر با دور g  200 شـسته می شوند و محلول رویی به آرامی خالی 
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می شود. سلول های به دست آمده با PBS مخلوط و شمارش می شوند. این سلول ها شامل لنفوسیت، مونوسیت 
و تعداد کمی سلول کشنده طبیعی می باشند. در روش قدیمی تر از اختالف در میزان چسبندگی این سلول ها به 
کف پلیت کشت جهت خالص سازی سلول های مونوسیت استفاده می گردید، بدین ترتیب که سلول ها را با تراکم 
مناسب کشت داده و پس از نیم الی یک ساعت انکوباسیون سلول های غیرچسبنده با شست وشوی آرام توسط 
محیط کشت گرم حذف می گردیدند. بدین ترتیب اغلب سلول های چسبنده باقی مانده سلول مونوسیت می باشند. 
استفاده از این روش مستلزم داشتن تجربه کافی در نحوه شست وشو و حذف سلول های غیرچسبان بوده، تا به 
خلوص مطلوب از سلول های مونوسیت دست یافت. روش رایج تر و البته پرهزینه تر امروزی استفاده از ستون و 
بید مغناطیسـی متصل با آنتی بادی بر علیه CD14 )شـاخص سـلول های مونوسـیتی( می باشـد. جهت جداسازی 
سـلول های مونوسیتی با اسـتفاده از بید مغناطیـسی، سـلول های PBMC جدا شده از سـطح فایکول پس از 
شست وشو و شمارش، در بافر ستون به صورت سوسپانسیون درمی آیند. به طوری که به ازای هر 107 سلول، 80 
میکرولیتر بافر ستون به آن ها اضافه می شود. سپس به ازای هر 107 سلول، مقدار مناسب و توصیه شده در بروشور 
کیت از آنتی بادی ضد CD14 متصل به دانه های مگنت به سلول ها اضافه می شود. سلول ها به مدت 15 دقیقه 
در دمای 4 درجه سانتی گراد و در تاریکی نگه داری می شوند. سپس به منظور حذف مولکول های آنتی بادی متصل 
نشده، به ازای هر 107 سلول، 1 تا 2 میلی لیتر بافر ستون به سلول ها اضافه می شود و سلول ها شسته می شوند. 
در ادامه، محلول روی سلول ها کاماًل خالی می شود و سلول ها در بافر ستون حل می شوند. میزان بافر مورد نیاز در 
این مرحله بسته به نوع ستون مورد استفاده و تعداد سلول ها متفاوت است که معمواًل در بروشور کیت مورد استفاده 
بیان گردیده است. ستون جداسازی در داخل مگنت قرار داده می شود و با بافر ستون یک بار شسته می شود. سپس، 
سلول ها در ستون ریخته می شوند و پس از این که آخرین قطره موجود در مخرن ستون وارد آن شد، ستون سه 
بار دیگر با ریختن بافر ستون شسته می شود تا سلول هایی که به ستون متصل نشده اند، خارج شوند. این سلول ها دور 
ریخته می شوند. ستون از مگنت جدا شده و روی یک لوله 15 میلی لیتری قرار داده می شود. حجم مناسب از بافر 
ستون در مخزن آن ریخته می شود و بالفاصله پیستون ستون داخل آن قرار گرفته و با فشار سلول های متصل شده 
به ستون، همراه با بافر وارد لوله 15 میلی لیتری می شوند. سلول ها شمارش و شست وشو می شوند. در این مرحله 
می توان خلوص سلول های مونوسیتی را با استفاده از روش فلوسایتومتری و با استفاده از anti-CD14 تعیین 
نمود. سلول های مونوسیت تخلیص شده از PBMC های خون محیطی به تعداد 106 × 1-0/5 سلول در هر میلی 
 GM-CSF و IL-4 کامل در حضور سایتوکاین هاي RPMI لیتر، در پلیت هاي کشت 6 خانه در محیط کشت
با غلظت هاي به ترتیب 20 نانوگرم و 50 نانوگرم در هر میلی لیتر کشت داده می شوند. روز سوم، نیمی از محیط 
رویی به آرامی جمع آوری و دور ریخته می شود و با محیط تازه حاوی سایتوکاین با همان غلظت اولیه جایگزین 
می گردد. پس از 5 روز، سلول هاي دندریتیک نابالغ )iDC( تولید شده با شست وشوي مالیم جمع آوري می شود. 
جهت بالغ سـازی سلول های iDC روز پنجم، به محیط کشـت سـلول ها CpG ،TNF-α ،LPS و یا هر فاکتور 
بالغ سازی دیگر با غلظت مناسب اضافه می شود و سلول ها به مدت دو روز دیگر کشت داده می شوند. روز هفتم 
سلول های دندریتیک بالغ )mDC( به دست آمده با شست وشوی آرام جمع آوری می شود. از این سلول ها جهت 
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بررسی های فنوتایپی، ایمونوتراپی و سایر آزمایشات استفاده می گردد.

5-4( اهداف آموزشی در قالب سئواالت تشریحی
1. انواع سلول های دندریتیک موش را به اختصار شرح دهید.

2. تفاوت سلول های دندریتیک میلوئیدی و لنفوئیدی در چیست؟
3. روش های تولید سلول های دندریتیک انسانی را شرح دهید.

4. اگر سلول های دندریتیک به صورت نابالغ جهت ایمنی درمانی به کار روند چه نتیجه ای در پی خواهد داشت؟
5. مهم ترین شاخص های سطحی که جهت جداسازی سلول های دندریتیک انسان به کار می روند را نام ببرید.
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1-6( مقدمه
الیسپات1 یا سنجش ایمني بر پایه ی لکه گذاري آنزیمي براي مطالعه و ارزیابی "سلول هاي ترشح کننده" 
مولکول هاي مختلف )اعم از آنتي بادي، سایتوکاین ها، فاکتور هاي رشد و ...( به کار مي رود. انجام صحیح آزمون 
الیسپات مستلزم آشنایی هم زمان با دو روش االیزا2 و کشت سلولی می باشد. این تکنیک مي تواند در زمینه هاي 
مختلف تشخیصي و تحقیقاتي استفاده شود و به دلیل حساسیت باال )شناسایی تعداد کمی سلول مترشحه هر 
چند به میزان بسیار اندک( یک ابزار تشخیصي ارزشمند محسوب مي شود. درصورت انجام صحیح و به جای این 
 ،mRNA می باشد که البته در این روش به جای RT-PCR تکنیک، ادعا مي شود که حساسیت الیسپات در حد
پروتئین ترشح شده بررسی می شود و لذا روشی عینی تر و واقعی تر است. هم چنین بر اساس تشابه با تکنیک 
االیزاي ساندویچي )ELISA(، به آساني قابل انجام بوده و نتایج معتبري دارد. اگر چه بیش از سه دهه از ابداع این 
روش می گذرد و امروزه الیسـپات، تکنیک شناخته شده ای اسـت که توسط پژوهشـگران متـعددی به کار گرفته 
می شود، هنوز هم استفاده از این روش نیازمند دانش و مهارت می باشد. صحت این تکنیک وابسته به عوامل زیر 

است:
انتخاب آنتي بادي های مناسب بر علیه آنتی ژن های مورد جست وجو، تعیین مواد و معرف ها ي تشخیصي 

صحیح و درک اصول تجزیه و تحلیل داده ها.
در این نوشته، جنبه هاي مختلف آزمون الیسپات مانند اصول ایمونوشیمي، اقسام معرف ها، انواع بستر پلیت ها 
و روش های مختلف قرائت نتایج تست به اختصار بیان شده و پیشنهادهایي براي رفع مشکالت مطرح مي گردد.

1. Enzyme-Linked Immunosorbent Spot (ELISPOT)
2. Enzyme-Linked Immunosorbent Assay سنجش ایمنی پادتن آنزیم نشان یا

آزمایش الی اسپات
بخش ششم
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2-6( تاریخچه
 در سال 1983، سجویک و هولت1 مقاله اي در .J.I.M 2 منتشر کردند که معرف تکنیکي جدید براي شمارش 
سلول هاي ترشح کننده آنتي بادي بود. این تکنیک از نظر اصول ایمونوآنزیماتیک فاز جامد با االیزا تشابه داشت 
بدین صورت که آنتي ژن ویژ ه اي در فاز جامد )ظرف پالستیکي( تثبیت شده بود تا بتواند آنتي بادي هاي آزاد شده 
از سلول هاي طحالي موجود در محیط کشت را به خود متصل کند. سپس در همان سال مقاله دیگري در همین 
مجله  توسط چرکینسکي3 و همکاران منتشر گردید که تکنیک مشابهي را برای تشخیص آنتي بادي های تولیدی از 
پالسماسل ها تحت عنوان الیسپات4 معرفي کرد. بعد ها اصول این تکنیک کمی تغییر کرد بدین صورت که فاز جامد 
با آنتي بادي )و نه با آنتي ژن( پوشیده شد تا آنتي ژن آزاد شده از سلول هاي درون محیط آزمایش )مانند سایتوکاین ها 
یا آنتي  بادي هاي در حکم آنتي ژن( را به خود متصل کند. این تکنیک تغییر یافته، رواج زیادي یافت و در مقایسه 
با تکنیک قبلي بیش تر مورد استفاده قرار گرفت. برخي مصنفین آن را reversed ELISpot یا الیسپات واژگون 
نامیدند، ولی بعدها این نام مختصرتر شد و هم اکنون بیش تر به اختصار فقط به صورت ELISPOT  بیان مي شود.

3-6( هدف از انجام تست؛ اساس کار

1-3-6( هدف
این تست به طور سنتي در آزمایشگاه ایمونولوژي براي شناسایي و شمارش تعداد لنفوسیت هاي مترشحه 
آنتي بادي به کار مي رفته ولي به طور بالقوه هر سلول دیگري مثل منوسیت مولد آنزیم هاي فاگوسیتي و سلول 
چربي مولد سایتوکاین و غیره نیز توسط این تکنیک قابل بررسي هستند. تانگواي و کیلیون5 گزارش کردند که این 
تکنیک نسبت به االیزا براي تشخیص سایتوکاین هاي مترشحه 200 برابر حساس تر مي باشد. آن ها نشان دادند 
که تکنیک االیزا براي تشخیص سایتوکاین هاي مترشحه از کم تر از 104 سلول مناسب نمي باشد، در حالي که در 
الیسپات معادل 10 تا 100 سلول در هر چاهک براي تشخیص سلول هاي مولد سایتوکاین در جمع کل سلول ها 
کافي است. به دلیل حساسیت باال، الیسپات به عنوان تکنیکي انتخابي براي تشخیص ترشح در حالت پایه )ترشح 
خودبه خودي( و ترشح بعد از تحریک )مثاًل به دنبال تحریک با آنتي ژن( برای جست وجوی مواد و مولکول هایي 
هم چون سایتوکاین هاي IL-2,-4 ,TNF-α , IFN-γ از لنفوسیت هاي خون محیطي شناخته شده است. دراین 
تکنیک، مولکول هایي که از سلول هاي ته نشین شده در کف چاهک های پلیت آزاد مي شوند به آهستگي در 

مجاورت سلول هاي مولد خود به دام مي افتند.

2-3-6(اصول ایمونوشیمی آزمون الیسپات
 اگرچه این تکنیک از نظر اصول ایمونوشیمیایي به االیزا شباهت دارد )شکل 1-6( اما داراي دو تفاوت عمده 
1. Sedgewick and Holt 
2. Journal of Immunological Methods
3. Czerkinsky
4. ELISPOT
5. Tanguay and Killion 

آزمایش الی اسپات
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با االیزا مي باشد:
الف( االیزا غلظت سایتوکاین را مي سنجد در حالي که الیسپات فراواني سلول هاي مترشحه را اندازه   گیري 

مي کند.
ب( االیزا یک روش سـنجش ایمني است که بیش تر براي ارزیابي محیط هاي عاري از سلول کاربرد دارد 
اما به دلیل این که در پلیت هاي الیسپات سلول هاي زنده به طور مستقیم کشت داده مي شوند، الیسپات ترکیبي از 
سنجش  ایمني )ایمونواسي( و سنجش زیستي )بیواسي( است. لذا واضح است که کیفیت لکه ها به هر دو نوع روش 

سنجش مذکور، وابسته مي باشد.

3-3-6( روش کار
به طور کلی دو روش براي سنجش قابلیت ترشح سلول ها وجود دارد: 

الف( سلول  ها پس از کشت در یک پلیت اولیه به پلیت ها/ چاهک هاي الیسپات منتقل مي شوند. 
ب( سلول ها ابتدا تحریک شده و بالفاصله در پلیت هاي الیسپات برای مدت کافی کشت داده مي شوند. 

بسته به روش کار، مي توان ابتدا سلول ها را تحریک نمود اما این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که براي 
اجتناب از رنگ آمیزي زمینه و پیدایش واکنش های مثبت کاذب، الزم است سلول هاي کشت داده شده و تحریک 
شده در خارج پلیت الیسپات، قبل از انتقال به پلیت، موقتا به یک محیط کشت تازه منتقل شوند که این کار، نوعی 

شست وشو هم محسوب می شود. 

4-6( مواد، محلول ها و معرف هاي مورد استفاده در تکنیک الیسپات
1. پلیت 96 خانه )دقـیقاً شـبیه پلـیت االیزا(: انواعی از پلـیت های مخصـوص نیز مـوجود اسـت که فقـط 
دیواره های آن از پالستیک است و کف هر چاهک آن از یک بستر جاذب )معمواًل کاغذی( ساخته شده است. 
می توان از سایر پلیت های مناسب کشت سلولی 6 خانه یا 12خانه و غیره نیز استفاده کرد و ته آن ها را با 

پوشش مناسبی مفروش نمود. 
2. آنتي بادي هاي دام انداز1 و آنتي بادي هاي شناساگر2: که به ترتیب به نام آنتي بادي هاي اولیه و ثانویه یا 
آنتي بادي هاي فّتاح و کّشاف نیز معروفند و به ترتیب در آسترکشی کف چاهک ها و در کونژوگه سازی با آنزیم 

)یا با بیوتین( به کار می روند.
3. بافر فسفات سالین )PBS3(: به منظور شست وشوی سلول ها و نیز تهیه برخی محلول ها از این بافر استفاده 

می شود.
4. اتانول 70 درصد: براي رسیدن به حداکثر توانایي اتصال آنتي بادي، الزم است که انواعی از پلیت ها قبل از 

1. Capture 
2. Detector
3. Phosphate-Buffered Saline 



161 بخش ششم: آزمایش الي سپات                                                         دکتر محمدمهدی محمدی- سپیده مرادخانی

افزودن مجموعه سلولی، توسط اتانول فعال شوند. معمواًل کف هر چاهک با صفحه ی کاغذ جاذبي پوشانده 
شده است )رجوع شود به مبحث غشاهای پوشاننده( که در این صورت، بهتر است با انجام یک شست وشوی 

اولیه الکلی، آن را برای جذب آنتی بادی یا سلول، مهیاتر نمود.
5. محیط کشت RPMI 1640-10% FCS: معمواًل به منظور کشت کوتاه مدت سلول  ها از محیط عمومي و 
معروف RPMI1 استفاده می شود که برای تقویت بیش تر و تأمین مواد غذایی کم غلظت و حتی فاکتورهای 
رشد ناشناخته، عموماً به آن قدری سرم حرارت دیده )دکمپلمانه( جنین گاو2 )یا جنین گوساله!( افزوده می شود 

مشروط به آنکه پادتن ها و سایر محتویاتش تداخلی با ماده مورد آزمایش نداشته باشد.
6. محلول PBS-0/5% FCS: جهت رقیق سازي آنتي بادي هاي شناساگر )و سایر کونژوگه های همراه مثل 

استرپتاویدین-آلکالن فسفاتاز یا هر آنزیم دیگر(  از این محلول استفاده می گردد.
7. محلول سوبسترای BCIP/NBT 3 یا محلول ظهور: به منظور رویت لکه هاي حاصل از ترشح سلول )یعنی 

اسپات ها( از این محلول یا دیگر سوبستراهای مناسب استفاده می شود.
8. آب مقطر به عنوان محلول ثبوت: جهت توقف گسترش رنگ از طریق شست وشوي کامل پلیت الیسپات 

)که کاماًل مشابه پلیت االیزا می باشد( استفاده می گردد.
روش کار کلی برای بررسی ترشح یک پروتئین از یک سلول خاص، به طور شماتیک در شکل 1-6 نشان داده 

شده است که به شرح آن پرداخته می شود.
ابتدا بستر غشایي ته چاهک های پلیت الیسپات را )که بر روی آن آنتي بادي ضد پروتئین مورد نظر جذب شده( 
ظرف چند دقیقه با افزودن مقداري اتانول 70% به هر چاهک مرطوب می کنند. پس از تخلیه چاهک/ پلیت و 
شـست وشو با آب مقطر استریل، سلول های مورد آزمایش را به چاهک های پلیت الیسپات )با در نظرگرفتن کنترل 
های مثبت و منفی و حتی با لحاظ کردن چاهک های مضاعف4(، اضافه می کنند. بعد از سپري شدن مدت کافي 
)مثاًل 12 تا 24 ساعت( در صورت ترشح پروتئین مورد نظر از سلول، این پروتئین به آنتي بادي ضد خود که در 
کف پلیت اندود )کوت( شده است متصل می شود. با شست وشوی پلیت، سلول از محیط خارج می شود و سپس 
آنتی بادی نشاندار علیه آن پروتئین )که اکنون در کف پلیت به دام افتاده( اضافه می شود و پس از انجام مرحله 
انکوباسیون )معمواًل نیم ساعته( و شست وشوی چاهک ها، سوبسترای مربوطه اضافه می گردد. در تکنیک الیسپات 
)برخالف مواد رنگ زای به کار رفته در االیزا( از سوبستراهایی استفاده می شود که رنگ های غیرمحلول و قابل 
رسوب ایجاد کرده و در محل واکنش  به صورت نقاط رنگی رسوب می کنند. هر نقطه رنگی بیانگر حضور  پروتئین 
مورد نظر در آن جا می باشـد که همان محل استقرار سلول مترشحه بوده است. در نهایت، از طریق شست وشوي 
گسترده با آب مقطر، گسترش رنگ را متوقف کرده و پس از خشک کردن پلیت، اسپات ها به کمک چشم )با یا 

1. Roswell Park Memorial Institute Medium
2. Fetal Bovine Serum (Fetal Calf Serum
3. 5-Bromo-4-Chloro-3-Indolylphosphate p-toluidine salt & Nitro Blue Tetrazolium chloride
4. Duplicate wells
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بـدون ذره بیـن( یا به وسـیله یک ELISPOT reader یا با میکروسـکوپ تشریح شـمارش می شـوند. تعداد 
نقطه ها معادل با تعداد سـلول های تولید کننده پروتئین مورد نظر می باشـد. هم چنین عالوه بر محاسـبه تعداد 
سلول ها می توان مقدار نسبی ماده مترشحه از هر سلول )یا مقدار متوسط ترشحات در یک جمعیت سلولی( را 
نیز معین نمود که امروزه این کار توسط نرم افزارهای تصویرخوان، به آسانی قابل انجام است. البته در فقدان نرم 
افزارهای آنالیز تصویر، افراد باتجربه نیز قادرند تخمینی از مقدار تولید پروتئین های سلولی را برحسب مقیاس شدت 
رنگ پذیری لکه )مثاًل از درجه کم رنگ تا پررنگ( و مقیاس وسعت آن لکه )مثاًل با درجه بندی از ریز تا درشت( 

ارائه نمایند و آن را با وزن دهی مناسب، کّمی سازی کنند.
برای تهیه چاهک کنترل منفی، آنتی ژن یا دیگر محرک هایی که باعث تحریک ترشح پروتئین مورد نظر از 
سلول می شوند به چاهک اضافه نمی شود، و به عنوان کنترل مثبت، یک محرک پلی کلونال به سلول ها اضافه 

می شود. 

شکل 1-6: مراحل انجام آزمایش

5-6( انواع کیت هاي تجاري براي آزمون هاي الیسپات
دو نوع کیت تجاري براي آزمون الیسپات وجود دارد: 

 .1)RTU( کیت هاي پیشرفته و بهینه شده که آماده استفاده مي باشند )الف
ب(کیت هایي که داراي پلیت هاي 96 حفره اي کوت نشده هستند و آماده سازي آن باید توسط خود فرد صورت 

1. Ready-To-Use kits
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گیرد )DIY(1. کیت هاي RTU محتوي پلیت هاي 96 حفره اي از قبل کوت شده و همه معرف هاي الزم مي باشند 
اما کیت هاي DIY باید توسط پژوهش گر بهینه شوند که کار نسبتاً دشواري است. کیت هاي RTU در مقایسه با 
انواع DIY گران ترند اما بهترین انتخاب براي افراد تازه کار و برای آزمایش هاي بالیني در مقیاس وسیع بوده و داراي 
دقت باال مي باشند. کیت هاي RTU بهینه شده )مثاًل از شرکت های R&D یا Mabtech یا UcyTech و غیره( 
محتوي میکروپلیت هاي بستردار )تعبیه شده با غشایي در کف هر چاهک( به صورت خشک هستند که غشای کف 
آن ها از قبل کوت شده  است. همچنین داراي بافر هاي شست وشو، آنتي بادي هاي شناساگر و معرف هاي شناساگر 
مثل AP-BCIP/NBT مي باشـند. به هرحال، کیفیت نهایی آزمون الیسپات به کیفیت چهار ترکیب اصلي آن 
)آنتي بادي ها، آنزیم هاي مصرفی، سوبستراهاي آنزیم و مواد رنگ زا2 و بستر هاي پالستیکی یا غشاي کاغذی( وابسته 

مي باشد.

6-6( حیطه هاي کاربرد آزمون الیسپات
از جمله کاربرد هاي این تکنیک عبارتند از: بررسی عملکرد لنفوسیت ها و دیگر سلول های اجرایی سیستم 
ایمنی؛ طراحي و ساخت واکسن؛ تشخیص عفونت سل به ویژه سل نهفته در روش TB_SPOT و روش کوانتی 
فرون )Quantiferone( یا سایر روش های مبتنی بر 3IGRA که هم اکنون در برخی مراکز کشور انجام می شود؛ 
تحقیق در زمینه سرطان؛ ردیابي بیماري هاي عفوني؛ مطالعه بیماري هاي خودایمن و تحقیق در زمینه پیوند و 

آلرژي و غیره.

7-6( مالحظات عملی )ذکر نکات مهم، رفع اشکاالت رایج و پرهیز از موارد مثبت و منفی کاذب(
پیش از این گفته شد که کیفیت نهایی آزمون الیسپات و بهینه سازي آن )به ویژه در نوع DIY( به کیفیت چهار 

جزء اصلي آن وابسته مي باشد: 
 Detection و آنتي بادي ثانویه یا کشاف یا Capture Antibody 1. آنتي بادي ها )آنتي بادي اولیه یا فتاح یا

)Antibody

2. آنزیم هاي مورد استفاده
3. سوبستراهاي کروموژنیک 

4. آستر هاي غشایي
لذا مناسب است که در این جا توضیح مختصري براي هر یک از این اجزا ارائه شود. اساساً به دلیل این که 
فعالیت سلول هاي مترشحه در الیسپات توسط تعداد نقاط موجود در کف پلیت تعیین مي شود، بهتر است که هر 
چهار جزء آن ترکیب، براي تسهیل تشکیل نقاط قابل تشخیص، بهینه شوند. این لکه ها باید پررنگ و واجد مرز 
مشخص باشند و بهتر است که داراي قطر کم باشند تا از به هم پیوستن حاشیه ها با یک دیگر اجتناب شود. در غیر 
1. Do-It-Yourself kits
2. Chromogens or Chromogenic Substrates / Substances
3. Interferone Gamma Release Assay (in Lymphocytes)
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این صورت ممکن است اشتباهاً به عنوان یک لکه واحد شمارش شوند.
1. آنتي بادي ها: در این آزمون، دو دسته آنتي بادي هاي اولیه وثانویه )یعنی آنتي بادي بستری یا فتاح و آنتي بادي 
شـناساگر یا کشاف یا کونژوگه شده( به کار مي رود. از هر دو نوع آنتـي بادي مونوکلونال و پلي کلونال مي توان 
به عنوان هر یک از آنتي بادي های اولیه یا Ag Capture و آنتی بادی ثانویه یا Ag Detection استفاده 
کرد. عاملي که در انتخاب این آنتي بادي ها نقش حیاتي دارد، توانایي آن ها در شناسایي 2 اپي توپ متفاوت و 
غیرهم پوشان بر روي آنتي ژن هدف مي باشد. به همین دلیل استفاده از یک آنتي بادي مونوکلونال مشابه به عنوان 
مولکول هاي اولیه و ثانویه در این آزمون پیشـنهاد نمي شـود. در صـورت بهینه کردن غلظت آنتي بادي هاي 
مذکور، مي توان به نقاطي پررنگ با مرز  هاي مشخص دست یافت. شکل 2 اثر غلظت آنتي بادي موجود در 
کف پلیت را بر اندازه نقاط و شدت رنگ آمیزي زمینه، نمایش مي دهد. در الیسپات معمواًل آنتي بادي هاي 
شناساگر را با مولکول بیوتین نشاندار می کنند تا بتوانند با کونژوگه هاي آنزیم- استرپتاویدین واکنش دهند. 
 )direct conjugate هم چنین می توان آنتي بادي هاي شناساگر را مستقیماً با آنزیم نشاندار کرد )تحت عنوان
که البته حساسیت الیسپاتي که از کونژوگه هاي مستقیم استفاده مي کند، در قیاس با نوع آویدین- بیوتین 

پایین تر می باشد.

شکل 2-6: اثر غلظت آنتي بادي موجود در بستر آزمایش بر اندازه نقاط و شدت رنگ آمیزي زمینه

2. کونژوگه هاي آنزیمي: دو آنزیم رایج پراکسیداز تربچه کوهی1 یا HRP و فسفاتاز قلیایی2 یا AP را مي توان 
 HRP به عنوان کونژوگه هاي مستقیم آنتی بادی یا کونژوگه هاي با واسطه استرپتاویدین استفاده نمود. آنزیم
با pH بهینه معادل 7/6 در حضور هیدروژن پراکسید )H2O2(، اکسیداسیون سوبستراهایی را کاتالیز مي کند 
که با از دست دادن الکترون  دچار تغییر رنگ مي شوند. مزیت استفاده از این آنزیم، سرعت باال )ظهور سریع 
تر نقاط( مي باشد در حالي که از تشکیل رنگ زمینه زیاد نیز جلوگیري مي کند. البته آنزیم AP با pH بهینه 
حدود 9 داراي واکنش خطي مي باشد )پیشرفت کندتر نقاط(. در صورت نیاز به افزایش حساسیت، می توان 
زمان انکوباسیون را طوالني تر نمود که متأسفانه می تواند از ویژگی واکنش بکاهد. حتی با ترفند استفاده هم 
زمان از این دو آنزیم، این امکان وجود دارد که سلول های مولد دو مولکول متفاوت را با تکنیک الیسپات مورد 
1. Horseradish Peroxidase
2. Alkaline Phosphatase
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بررسي قرار داد )شکل 3-6(. باید توجه داشت که از محدودکننده هاي اصلي مجموعه هاي داراي چند آنالیت، 
از دست دادن حساسیت براي هر یک از آنتي ژن ها مي باشد.

شکل 3-6: بررسي سلول های مولد دو مولکول متفاوت به کمک تکنیک الیسپات دو رنگ. مولکول های IL-2 مترشحه از لنفوسیت هاي 
خون محیطي با استفاده از معرف هاي Alkaline Phosphatase – BCIP/NBT قابل شناسایي مي باشد )بنفش رنگ(، در حالی که 

IFN-γ به کمک مجموعه شناساگر HRP – AEC تشخیص داده مي شود )قرمزرنگ(.

3. سوبستراهاي آنزیم و مواد رنگزا
بدون در نظر گرفتن آنزیم مورد استفاده، سوبسترا یا کروموژن باید لکه هاي پررنگ و پایدار ایجاد کند. هم چنین 
پیش از ورود به بحث، بازخوانی و یادآوری مفهوم دو کلمه سوبسترا و کروموژن ضروری است. سوبسترا مولکولی 
است که آنزیم بر روی آن اثر می کند. اگر این ماده در اثر فعالیت آنزیم دچار تغییر رنگ شود، اصطالحاً به آن 
سوبسترای رنگزا 1می گوییم و در این حالت، دو ماده سوبسترا و کروموژن یکی هستند. اما در برخی موارد، ابتدا 
آنزیم بر روی یک سوبسترای اصلی )مثل H2O2 ( که قویا اکسید کننده است اثر می کند و در قدم بعدی، محصول 
این واکنش )اکسیژن رادیکال( موجب تغییر رنگ ماده دیگری می شود )سوبسترای فرعی( که در حالت احیای 

خود بی رنگ بوده است.
ماده AEC )3- آمینو- 9- اتیل کربازول با فرمول عمومی C14H14N2( تحت اثر آنزیم HRP نقاط قرمز 
پررنگ ایجاد مي کند اما این سوبسترا ناپایدار بوده و نقاط پدیدارشده، در مدت کوتاهي بي رنگ خواهند شد. بنابراین 
اطالعات اولیه به صورت غیرقابل برگشت از دست خواهند رفت مگر آن که از آن ها عکس گرفته شود. مولکول 
DAB )3 و 3- دي آمینو بنزیداین با فرمول عمومی C12H14N4( سوبستراي دیگر این آنزیم، نقاط قهوه اي رنگي 
تولید مي کند که در مقایسه با نقاط AEC کم رنگ تر بوده ولی پایدار می باشند، اما ظاهراً این ماده، سمي و سرطان زا 
است. یکي از رایج ترین سوبستراهاي AP، مخلوطي از BCIP )ملح 5– برومو – 4 کلرو- 3 – اندولیل فسفات 

1. Chromogenic Substrate
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از هسته پاراتولوئیدین( و NBT )نیتروبلو تترازولیوم کلراید( مي باشد که نقاط سرمه اي یا آبی پررنگ ایجاد مي کند. 

به دلیل پایداري زیاد این ترکیب، نقاط کم رنگ نشـده و پلیت هاي الیسپات )یا غشاهای جداشده از کف آن ها( را 
مي توان تا چند سال پس از نگاه داري، درصورت نیاز، مجدداً مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

4. غشاهاي پوشاننده میکروپلیت ها 
آزمون الیسپات را مي توان با استفاده از پلیت هاي داراي کف پوش یا آستر هاي غشایي مانند پلي وینیلیدن دي 
فلوئوراید )PVDF( و نیتروسلولز و حتی با پلیت هاي پالستیکي شفاف داراي 96 حفره )همان پلیت های ساده 
االیزا( انجام داد. غشاها از رشد سلول ها حمایت کرده و در مقایسه با پلیت هاي پالستیکي رایج، توانایي بیش تري براي 
جذب و نگاه داري آنتی بادی های اولیه دارند )به دلیل خلل و فرج وسطح بیش تر(. در تکنیک الیسپات، مولکول هاي 
ترشح شده از سلول به سمت آنتی بادی های اولیه که روي بستر )غشا کاغذی یا کف پالستیکی( ثابت شده اند، 

انتشار مي یابند. 
  Whatmann و Millipore امروزه شرکت های مختلفی به طراحي و ساخت غشا و پلیت می پردازند )همچون
یا R&D و MabTech و غیره( با وجودي که همه پلیت ها تقریباً مشابه مي باشند، اما برای بایگانی تعداد زیادی از 
نتایج آزمایش، باید از پلیت هایي استفاده کرد که برای مثال، غشاهای کف آن ها در انتهای آزمایش به راحتی کنده 
شده و این قابلیت را دارند که )بعد از کنارگذاشتن بخش های پالستیکی غیرضرور( به طور منظم روی یک طلق 

چسبان قرار گیرند و در یک بایگانی فشرده و کم حجم نگه داری شوند. 
شمارش نقاط: شمارش دستي توسط میکروسکوپ سه بعدي با لنز شیئي 4x و لنز چشمي 10x انجام 	∗

مي شود. خطاي انساني و ذهني، نگراني عمده در شمارش دستي است. براي نمونه این که شاید نقاط خیلي 
کوچک به شمار نیایند یا این که دو نقطه نزدیک به عنوان یک نقطه شمارش شوند. در عین حال که شمارش 
دستي خیلي کسل کننده و زمان گیر است اما ظاهراً حس بینایي انسان داراي قدرت تفکیک بیش تري نسبت 
به دستگاه کامپیوتري بوده و از این لحاظ واجد حساسیت زیادي مي باشد که به محقق  اجازه مي دهد نقاط 
کم رنگ با اندازه کوچک تر را شناسایي کند و بین نقاط واقعي و کاذب تمایز قائل شود. در تجربه مؤلفین، 
بررسي لکه ها به کمک چشم، محقق را قادر مي سازد که با ارزیابي اندازه لکه ها1 و شدت رنگ2، میزان ترشح 
هر سلول را رده بندي کند )مثاًل اندازه ریز، متوسط و درشت یا کم رنگ و پررنگ( و با وزن دهي مناسب به 
هر لکه، آن ها را کّمی سازی نموده و مقایسه بهتر و منظم تري بین دو گروه از سلول ها در دو چاهک جداگانه 

انجام دهد )REF خودمان زیر چاپ(.
رنگ آمیزي: کیفیت رنگ آمیزي داراي بیش ترین تأثیر در دقت شمارش نقاط در آزمون الیسپات مي    باشد. دو 	∗

مشکل عمده در رنگ آمیزي وجود دارد که الزم است به آن ها توجه شود: رنگ پذیري زمینه و رنگ آمیزي نقاط.
 مفهوم رنگ  زمینه در الیسپات )که نوعی مثبت کاذب تلقی می شود( عبارت است از پیدایش لکه های کم رنگ 

1. Size 
2. Intensity 
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تا پررنگ، یکنواخت یا نامنظم که هر یک از قسمت هاي غشا را مي پوشاند و مي تواند به دو صورت اختصاصي یا 
غیراختصاصي باشد. نوع اختصاصي در نتیجه انتشار مولکول هاي مورد جست وجو از سلول مترشحه به اطراف 
و اتصال به آنتی بادی های دوردست ایجاد مي شود. مولکول هاي آزاد شده از سلول، گویی به صورت بی عالقه به 
آنتی بادی های اولیه ای که اطراف سلول را احاطه کرده اند، انتشار یافته و در ناحیه عاري از سلول به آنتي بادي های 
دوردست متصل مي شوند. براي نمونه اگر یک پلیت الیسپات حاوی سلول، طي انکوباسیون تکان بخورد، ممکن 
است زمینه کار را نیز رنگ کند )رنگ آمیزي اختصاصي( چرا که پلیت موجود در انکوباتور، در طول مدت انکوباسیون 
نباید حرکت کند. همچنین باز و بسته نمودن مکرر درب انکوباتور ممکن است منجر به آشفتگي سلول ها در پلیت 

شود.
رنگ گیری زمینه از نوع غیراختصاصي توسط جذب ترکیبات شناساگر )اعم از آنتي بادي هاي شناساگر، کونژوگه 
آنزیمي و سوبستراي رسوبي( بر غشا ایجاد مي شود. هر دو نوع رنگ آمیزي مذکور باعث ممانعت از شناسایي صحیح 
و شمارش دقیق نقاط مي شوند. تعیین عامل واقعی رنگ آمیزي غیراختصاصي )شناسایی علت برای رفع آن( 
مشکل تر مي باشد، زیرا چند علت در ایجاد آن دخیل مي باشند. یکي از راه حل هاي شناخته شده براي پیش گیری 
از رنگ گیري زمینه، استفاده از فویل آلومینیوم مي باشد. پوشاندن پلیت هاي الیسپات در ورقه آلومینیوم، رنگ آمیزي 
زمینه را کاهش داده و به تشدید کنتراست )تمایز( مي انجامد. ظاهراً فویل در بهبود قابلیت تکرار پذیری چاهک به 
چاهک نقش دارد. علت این که ورقه آلومینیوم رنگ زمینه را کاهش مي دهد مشخص نشده اما این نظریه وجود 

دارد که احتمااًل فویل، انتشار گرما را در تمامی کف پلیت هنگام نگاه داری در انکوباتور CO2 آسان تر مي کند. 
سلول های مورد بررسی: کیفیت آزمایش و رنگ آمیزي همچنین به کیفیت سلول هاي کشت داده شده 	∗

وابسته مي باشد. تعیین درصد سلول هاي مرده  )قبل از افزودن آن ها به چاهک ها( از اهمیت باالیي برخوردار 
است زیرا تعداد زیاد سلول هاي مرده )30 تا50 درصد و بیش تر( می تواند سبب رنگ آمیزي باالي زمینه و 
حتي فقدان نقاط اختصاصي باشد. در برخي موارد با وجود تعداد کم سـلول هاي مرده اولیه )حدود 5 درصد(، 
این احتـمال وجود دارد که طی آزمایش، به دلیل پیدایش آپوپتوز در سلول های زنده، نقطه ای ایجاد نشود. 
تعداد انبوه سلول هاي موجود در چاهک، عامل دیگري است که در شدت رنگ آمیزي مؤثر مي باشد. به عالوه 
ممکن است تعداد زیاد سلول ها در هر چاهک، منجر به رنگ پذیري کاذب زمینه )از نوع اختصاصي( شود. 
چنانچه گنجایش تراوش سلول ها از قبل قابل پیش بیني نمي باشد، توصیه مي شود که از سلول های هر فرد، 
چند رقت متوالي تهیه کرده و به صورت مقایسه ای مورد آزمایش قرار گیرد )براي نمونه 103، 104، 105 و 106 
سلول در هر چاهک(. الزمه بررسی سلول هایي با ظرفیت ترشح نامشخص، اختصاص دادن تعداد زیادي 
چاهک در پلیت براي بهینه کردن تعداد سلول ها در قیاس با گروه هاي تحت آزمایش مي باشد. راه حل این 
مسئله، حفظ نمونه ای از سوسپانسیون سلولي اولیه، به صورت فریز کردن آن ها و نگاه داري در نیتروژن مایع 
مي باشد. گزارش شده است که فریزکردن لنفوسیت هاي خون محیطي، در تشکیل روزت تفاوت مهمي ایجاد 
نمي کند و فریز کردن سلول هاي دندریتیک، توانایي آن ها را در پاسخ به پیام بلوغ تحت تأثیر قرار نمي دهد. 
در سنجش الیسپات، بین سلول هاي تک هسته اي خون محیطي کرایو شده با سلول هاي تازه در ظرفیت 
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ترشح IFN-γ تشابه وجود دارد. لنفوسیت هاي خون محیطي کرایو شده نیز مي توانند براي سنجش تولید 
سایتوکاین هاي مختلف استفاده شوند. استفاده از سلول های کرایو شده در الیسپات، در برخی مطالعات بالیني 
و تشخیصی مفید هستند زیرا از پیدایش تغییرات اجتناب ناپذیر در نمونه هاي بیماران که در زمان هاي متفاوت 
جمع آوري شده است، جلوگیري مي کنند. نکته جالب توجه این است که سلول هاي کرایو شده در ترشح برخي 
از سایتوکاین ها فعال تر مي شوند )یا دست کم فعال تر به چشم می آیند!( که این امر ظاهراً در نتیجه حذف 
پالکت هاي مهاري است که نمي توانند در مقابل یخ زدگي مقاومت کنند و از مجموعه سلولی حذف مي شوند.

شکل 4-6: میزان زیاد آپوپتوز )مرگ برنامه ریزي شده سلول( در سلول هاي کشت داده شده در پلیت الیسپات، می تواند به طور کاذب 
از تشکیل نقاط جلوگیري کند. برخی از سلول هاي چسبیده به غشا )دارای فلوئورسانس سبز( با استفاده از آنتي بادي هاي ضد کاسپاز3 )با 

رنگ قرمز به عنوان مارکر  آپوپتوز( نشان دار شدند. در این تصویر، تعداد زیادی سلول مرده )آپوپتوتیک( مشهود است.

روش هاي شست وشو: هدف نهایي از شست وشو در پلیت هاي الیسپات، حذف سلول هاي کشت داده 	∗
شده در پایان آزمایش و هم چنین حذف معرف هاي اتصال نیافته )آنتي بادي هاي شناساگر، کونژوگه آنزیم و 
سوبسترا( از پلیت مي باشد تا رنگ آمیزي زمینه به حداقل برسد. از جمله محلول هاي رایج شست وشو مي توان 
به سرم فیزیولوژی بافري شده با فسفات )PBS( در pH های مختلف و موالریته های متفاوت اشاره نمود. 
طی عمل شست وشو بایستی تمامی سلول ها را حذف نمود زیرا ممکن است سلول هاي باقیمانده، علیرغم 
ناتوانی در ترشح ماده مورد نظر، رنگ بگیرند و با نقاط اختصاصي اشتباه شوند و دقت اندازه گیري تحت تأثیر 
قرار گیرد. در برخي موارد که سلول هاي تحت مطالعه چسبندگي زیادي دارند، براي حذف کامل این سلول ها 

مي توان آن ها را با محلول هاي آنزیمي جداکننده سلول اینکوبه کرد.

8-6( اهداف آموزشی در قالب سئواالت تشریحی
حساسیت تکنیک الیسپات با کدامیک از تکنیک های رایج قابل قیاس می باشد؟  .1
عوامل تعیین کننده صحت و دقت )تکرارپذیری( تکنیک الیسپات را ذکر کنید.  .2

تشابهات و تفاوت های میان تکنیک الیسپات و آزمون االیزا را به طور مقایسه ای بیان نمایید.  .3
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دو مورد از کاربرد هاي تکنیک الیسپات را برشمارید.  .4
مثال هایی بیاورید که متضمن موارد مثبت کاذب و منفی کاذب و رفع مشکالت ناشی از آن ها باشد.  .5
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1-7( مقدمه
سلول بنیادی خواستگاه و منشأ انواع سلول ها در بدن بوده و دارای دو ویژگی مهم یعنی پرتوانی و خودنوسازی 
می باشد؛ یعنی هم قدرت تبدیل به انواع سلول ها را دارد و هم می تواند به سلولی تمایز نیافته مشابه خودش تبدیل 
شود تا منبع اصلی سلولی بنیادی هم باقی بماند. بسته به نوع سلول های بنیادی، این سلول ها قدرت تبدیل به 
یک یا چند نوع سلول مختلف را دارند، که این نوع سلول ها می توانند در درمان انواع مختلف بیماری ها کمک 

کننده باشند. 
سلول های بنیادی از لحاظ منشأ به دو دسته عمده سلول های بنیادی جنینی و سلول های بنیادی بالغین تقسیم 
می شوند. از مهم ترین سلول های بنیادی بالغین که امروزه تحقیقات وسیعی بر روی آن ها انجام می شود، می توان 

به سلول های بنیادی مزانشیمی اشاره کرد.
سـلول های بنیادی مزانشـیمی نوعی سـلول غیرخونساز ساکن در مغزاسـتخوان و سایر بافت های اسـکلتی 
می باشد. این سلول ها اولین باردر سال 1867 توسط یک پاتولوژیست آلمانی به نام Cohnheim شناسایی شدند. 
این محقق برای مطالعه ترمیم زخم، رنگ آنالین غیرمحلول را از طریق وریدی به حیوانی که زخمی در سمت 

دیستال داشت، تزریق کرد و به دنبال سلول های حاوی رنگ می گشت.
بار Friedenstein و Petrakova در سال 1966سلول های بنیادی مرانشیمی در مغزاستخوان را  اولین 
شناسایی کردند. این محققین این سلول ها را از مغزاستخوان موش صحرایی استخراج کردند. آن ها توانستند نمونه 
مغزاستخوان را در ظرف پالستیکی کشت داده و مشاهده کردند که سلول های چسبنده مغزاستخوان اتصاالت 
محکمی با سطح دیش برقرار کرده و دوکی شدند. البته این سلول ها از منابع دیگری چون کبد، خون نوزادان، 
خون بند ناف و مایع آمنیوتیک نیز قابل جداسازی هستند. این سلول ها 0/001 تا 0/1 درصد از جمعیت سلول های 

سلول های بنیادی مزانشیمی 
بخش هفتم
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هسته دار مغزاستخوان انسان را تشکیل می دهند. مشاهدات ابتدایی این محققان توسط چند محقق دیگر از جمله 
Piersma و همکارانـش توسـعه پیدا کرد و آن ها نشـان دادند این سـلول ها چند توان بوده و قادرند به رده های 
استخوانی، غضروفی، چربی و حتی عضالنی متمایز شوند. کلوني هاي سلول هاي مزانشیم که به این روش به 
دسـت مي آیند کلوني هاي غیریکنواختي خواهند بود که احتماالً حاوي سلول هاي استئوبالست و سلول هاي پیش 
ساز استخوان، سلول هاي چربي، فیبروبالست ها، سلول هاي رتیکوالر، ماکروفاژها، سلول هاي اندوتلیال و حتي 
جزئي از سلول هاي خوني و سلول هاي بنیادي هماتوپوئتیک نیز هستند. بنابراین در حقیقت این سلول هاي چسبیده 
به ظرف، اگر توانایي تمایز به سـلول هاي اسـتخواني و غضروفي را در محیط آزمایشـگاه نشـان دهند، به عنوان 

سلول هاي مزانشیم شناخته خواهند شد. 
سلول هاي بنیادي مزانشیم که به عنوان سلول هاي زمینه اي مغز استخوان و یا سلول هاي پیش ساز مزانشیم 
هم شناخته شده اند، سلول هایي با قابلیت تکثیر و پرتوان هستند که قابلیت تمایز به انواع مختلفي از سلول هاي 
رده مزانشـیمي را دارند و از آن ها به عنوان سلول هاي بنیادي بزرگ سال نام برده مي شود. در مطالعات مختلف 
این سلول ها را با نام هاي متفاوت به کار برده اند که در حقیقت همگي همان سلول هاي بنیادي مزانشیم هستند.

2-7( زیست شناسی سلول های بنیادی مزانشیمی
اولین جداسازی موفقیت آمیز سلول های بنیادی حدود 4 دهه پیش با جداسازی سلول هایی که خاصیت 
چسبندگی به ظروف کشت دارند در محیط آزمایشگاه انجام شد. در حقیقت سلول های بنیادی مزانشیمی بر اساس 

تعریف انجمن بین المللی سلول درمانی )ISCT(1 دارای سه ویژگی زیر می باشند:
1. در شرایط کشت معمولی در ظروف کشت پالستیکی به کف ظرف بچسبند.

2. شاخص های سطحی CD73، CD90 و CD105 را بیان کنند و از نظر شاخص های هماتوپویتیک مثل 
CD34 و CD45 و سایر شاخص ها از قبیل CD19 ،CD79 ،CD11b ،CD14 و HLA-DR منفی 

باشند.
3. توانایی تمایز به سـلول های چربی، غضروف و اسـتخوان را در شرایط آزمایشـگاهی داشـته باشـند و به این 
سلول ها تبدیل می گردند و در محیط کشت DMEM داراي گلوگز اندک % 10 از FBS بر طبق روش 
کار استاندارد کشت داده مي شوند که در این حالت جمعیت آن ها در زیر میکروسکوپ نوري به صـورت سلول هاي 
تک الیه شـبیه سلول هاي فیبروبالسـت دیده مي شـوند. سـلول هاي مزانشـیمي با روش هاي مخـتلفي در 
محیط هاي کشتي که حاوي سرم گاوي یا انسانی است کشت و گسترش داده مي شوند. اما طي پاساژهاي 
مختلف است که این سلول ها به یک جمعیت یکنواخت از لحاظ چسبندگي به ظرف و از لحاظ ریخت 

شناختي )سلول هاي دوکي شکل( مي رسند. 
 از آ ن جایي که میزان این سلول ها در مغز استخوان بسیار پایین است و تاکنون شاخص خاصي براي جداسازي 

این سلول ها ارایه نشده است بنابراین جداسازی آن ها تنها منحصر به جداسازیشان از طریق کشت شده است.

1. International Society for Cellular Therapy 
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3-7( جداسازی و تعیین هویت سلول های بنیادی مزانشیمی
امروزه روش های دیگری به غیر از روش ارائه شده توسط Friedenstein و همکارانش ابداع شده است تا 

بتوان جمعیت یکنواخت تری از سلول های بنیادی مزانشیمی را در اختیار داشت. 
رویکرد اولیه در کشت های اولیه سلول های مزانشیم جدا شده از مغزاستخوان بر پایه جداسازی سلول های 
هماتوپویتیک از سلول های استرومایی در سیستم کشت سلول است. سلول هایی که به فالسک کشت می چسبند 

حاوی سلول های مزانشیمی خواهند بود. 
به دلیل عدم قطعیت نشانگرهای سطحی این سلول ها اغلب روش ها بر مبنای انتخاب منفی عمل می کنند 
یعنی سلول های فاقد نشانگرهای اندوتلیال )CD31( و هماتوپویتیک )CD45, CD34, CD14( را جدا کرده و 
 CD44, CD90, CD29 کشـت می دهند. البته سـلول های مزانشـیمی تعداد وسیعی از مولکول های چسـبنده

و گیرنده های سایتوکاینی از جمله رسپتور IL-1 و رسپتور TNF را بیان می کنند.

4-7( ویژگی های ایمونولوژیک سلول های بنیادی مزانشیمی
اکثر مطالعات آزمایشگاهی حاکی از گریز سلول های مزانشیمی از سیستم ایمنی و مهار پاسخ ایمنی است که 

هر دوی این ویژگی ها از نکات مهم در پیوند و سلول درمانی هستند.
مطالعات متعدد نشان داده اند که سلول های بنیادی مزانشیمی پاسخ ایمنی قابل توجهی را در لنفوسیت های 
آلوژن ایجاد نمی کنند. مکانیسم این پدیده به طور کامل مشخص نیست ولی به میزان حضور HLA تایپ دو و 
مولکول های کمکی در سطح این سلول ها مرتبط است. البته این سلول ها مولکول را بیان می کنند و در مطالعه ای 
نشان داده شده مولکول MHC-II به صورت داخل سلولی بیان می شود و حتی در صورت القا با IFN-γ آن را بر 
 MHC سطح خود بارز می کنند. جالب این که این سلول های مواجه شده با اینترفرون گاما مانند سایر سلول های
کالس دو منفی پاسخ ایمنی در لنفوسیت های آلوژن ایجاد نمی کنند که این نقش اساسی اینترفرون گاما در مهار 
پاسخ ایمنی با واسطه سلول های مزانشیمی را نشان می دهد. مطالعات دیگری نشان می دهد اضافه کردن آنتی بادی 
بر علیه اینترفرون گاما از مهار پاسخ ایمنی توسط سلول های مزانشیم بر روی سلول های T و NK ممانعت می کند.
کشت هم زمان سلول های T با  سلول های بنیادی مزانشیمی حتی با افزایش اینترفرون گاما، به دلیل عدم 
وجود مولکول های کمکی در سطح این سلول ها باعث ایجاد پاسخ سلول های T نمی شوند. این مطالعات نشان 
می دهد بی پاسخی به سلول های بنیادی مربوط به فاکتوری غیر از MHC است. هم چنین انتقال مولکول های 
کمک تحریکی بر سطح  سلول های بنیادی باعث ایجاد پاسخ  نمی شود که این مطالعات عدم پاسخ به دلیل عدم 

حضور مولکول های کمک تحریکی را نیز رد می نماید.

5-7( پیوند سلول های بنیادی مزانشیمی در درمان
جداسازي و تکثیر نسبتاً راحت و اتولوگ بودن سلول هاي مزانشیم آن ها را کاندید مناسب براي سلول درماني 
ساخته است. ولیکن به دلیل میزان پایین این سلول ها در مغز استخوان و همچنین نیاز به عوامل تکمیل کننده با 
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منشأ حیواني براي تکثیر این سلول ها به تعداد زیاد، کار را براي استفاده در مطالعات بالیني مشکل کرده است، اما 
پژوهش ها و راه کارها به سمت و سوي ایجاد شرایط بهینه براي استفاده از این سلول ها با حذف سرم از محیط 
کشت آن ها و تکثیر به میزان باالي آن ها با استفاده از بیوراکتورها است. از آن جایی که در اکثر موارد درمان به 
میزان باالیی از این سـلول ها نیاز اسـت اخیراً اسـتفاده از بیوراکتورها که کشت سلول ها را در میزان باال فراهم 
می کند یکی از بهترین راه کارهاست. با استفاده از بیوراکتورها در فاصله زمانی 8 روز تا 30 برابر میزان اولیه سلول ها 

گسترش می یابند.
 از سلول های بنیادی مزانشیمی بیش تر در مطالعات 1GVHD استفاده شده است هم چنین در درمان سندرم 

لکودیستروفی متاکروماتیک و Osteogenesis imperfect استفاده شده است.
مطالعاتی بر روی تأثیر سلول های بنیادی مزانشیمی در مدل حیوانی مولتیپل اسکلروزیس انجام شده است 
نتایج آن ها نشان داده است که در مدل حیوانی این بیماری )EAE(، با تزریق این سلول ها، تولرانس در سلول های 
T القا شـده و باعث تعدیل بیماری می شـود. هم چنین باعث مهار سـلول های B پاتوژنیک می شود. مطالعات 
بیش تر نشـان از مهار پاسـخ ایمنی توسـط سـلول های مزانشـیمی و از طرفی تأثیر مثبت در رشد نورون ها و 

سلول های آستروسیت می دهد.
6-7( منابع دسترسی به سلول های بنیادی مزانشیمی

سلول های مزانشیم در بخش سلول های تک هسته ای مغز استخوان قرار دارند که میزان آن یک سلول به 
ازای هر 10000 تا 100000سـلول است. بعد از جداسازی سـلول ها با اسـتفاده از شـیب گرادیان این سلول ها 
به دلیل خاصیت چسبندگی به ظروف کشت قابل شناسایی هستند گرچه سلول های اندوتلیال و ماکروفاژ هم این 

خاصیت را دارند.
منبع اصلی سلول های بنیادی مزانشیم مغزاستخوان است اما از منابع دیگری چون بندناف هم می توان 
جداسازی کرد هرچند تعداد آن ها به مراتب از مغزاستخوان کم تر هستند. گرچه به نظر می رسد خون محیطی فاقد 
این سلول ها باشد اما برخی از این سلول ها از خون محیطی جدا شده اند. از منابع دیگر این سلول ها بافت چربی 

است که حاوی سلول های بنیادی است و به خوبی به سلول های اندوتلیال و قلبی تمایز می یابند.
یکي دیگر از منابعي که سلول هاي بنیادي مزانشیم را از آن جدا کرده و کشت داده اند، پرده و مایع آمنیوتیک 
جنین است که بعد از جدا کردن آن از کوریون به صورت مکانیکی و خارج نمودن سلول هاي اپیتلیالی آن با استفاده 
از تیمار کردن با کالژناز و DNase، سلول هاي مزانشیم آن را به دست آورده و در محیط کشت غني شده با 
فاکتورهاي رشد و سرم کشت داده اند. مطالعات نشان داده که سلول هاي مزانشیمي جدا شده از آمنیوتیک داراي 
یک سري از ویژگي هاي سلول هاي کاردیومیوسیت هستند بدین معني که توان تبدیل شدن آن ها به سلول هاي 
قلبي در محیط آزمایشگاه و در درون بدن باال است که مي توانند کاندیدهاي مناسبي براي تحقیقات بیش تر و در 

آینده سلول درماني بیماري هاي قلبي باشند.

1. Graft versus host daisies 
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از منابع دیگري که امروزه توجه بسیاري از محققین را به خود جلب کرده است بافت اطراف رگ هاي بندناف 
است که ژل وارتون نامیده مي شود. این بافت غني از سلول هاي مزانشیم پرتواني است که توان تمایزي آن ها 
همانند سلول هاي مشتق از مغزاستخوان است و داراي همان ویژگي ها است که به دلیل در دسترس بودن این بافت 
و عدم وجود مشکالت اخالقي، استفاده از آن را براي جداسازي سلول هاي مزانشیم کاندید کرده است، عالوه بر 

آن، براي استفاده از آن در پیوند به بیماران نیاز به یکسان سازي کامل مولکول هاي HLA نیست.

7-7( اهداف آموزشی در قالب سئواالت تشریحی
1. ویژگی های سلول های بنیادی مزانشیمی بر اساس معیارهای انجمن بین المللی سلول درمانی چیست؟

2.  سلول های بنیادی مزانشیمی را از چه منابعی می توان جداسازی کرد؟
3. مثال هایی از بیماری های کاندید پیوند سلول های بنیادی مزانشیمی نام ببرید.
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تکنیک های تشخیصی 

مولکوالر

فصل سوم
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1-1( مقدمه
 PCR تکنیکی است که به طور گسترده ای در بیولوژی مولکولی به کار برده می شود. این تکنیک نام خود را از 
یکی از ترکیبات کلیدی خود، DNA پلی مراز، که جهت تهیه تعداد بسیار زیادی کپی از یک رشته DNA مورد نظر 
به کار گرفته می شود؛ می گیرد. با ادامه روند PCR از تعداد کپی های اولیه یک قطعه DNA، که ممکن است تعداد 
بسـیار کمی باشـند، به عنوان الگو اسـتفاده شـده و به مـیزان بسـیار زیـادی در حـد چنـدین میلیـون کـپی تولـید 
می گردد. محصول نهایی PCR را به طور کلی Amplicon می گویند که همان ماده تقویت شده است. امروزه روش 
 PCR  جایگاه بسیار مهمي را در جنبه هاي مختلف مهندسي ژنتیک، بیولوژي مولکولي، میکروب شناسي تشخیصي، 
تشخیص سرطان و بیماري هاي ژنتیک، تشخیص هویت، جرم شناسي )پزشکي قانوني جهت تشخیص منشأ نمونه 

اسپرم، خون( و تعیین ترادف، باستان شناسي، مطالعات تکاملي موجودات و ... پیدا کرده است.

2-1( تاریخچه
 این تکنیک در سال 1984 توسط مولیس1 معرفی شده و به طور وسیع در اکثر آزمایشگاه های جهان جهت 
اهداف مختلف به کار گرفته می شود که برخی از آن ها عبارتند از: کلونینگ DNA برای تعیین توالی2، فیلوژنی بر پایه 
DNA، بررسی های عملکردی ژن ها، تشخیص های ارثی، شناسایی و انگشت نگاری ژنتیکی و ردیابی و تشخیص 

بیماری های عفونی. در سال 1993 مولیس به خاطر ابداع این روش، جایزه نوبل را دریافت نمود. 

1. K. Mullis
2. Sequencing 

RT PCR
بخش اول
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 PCR 3-1( انواع تکنیک های
 تا کنون بیش از 30 نوع تکنیک مختلف از طریق ایجاد تغییرات مختصری در تکنیک PCR اولیه برای مثال 
ایجاد تغییرات در نحوه به کارگیری پرایمرها و... ایجاد و ابداع شده اند که هر کدام جهت اهداف خاصی برنامه ریزی 

و اختصاصی شده اند. برخی از این تکنیک ها عبارتند از :
 Allele-specific  PCR  ،Assembly PCR  ،Asymmetric PCR  ،Hot-start  PCR  ،Inverse 

PCR، (RT-PCR)  Reverse Transcription PCR ، Real-Time-PCR              .... و  

RT-PCR )1-4
 این روش به  PCR  نسخه برداري معکوس نیز معروف است که ماده اولیه در آن  RNA  است. اولین مرحله 
در این روش تبدیل  RNA  به  DNA (  DNA اي که مکمل توالی هاي  mRNA  است( توسط آنزیم نسخه بردار 
معکوس1می باشد )RT(. برخي از موجودات مانند برخي از ویروس هاي  RNA دار، ژنومشان تنها از  RNA  ساخته 
شده است. بعضي از ویروس ها مانند ویروس هپاتیت  B  هرگز به شکل  DNA  مابین، در اثر آنزیم نسخه بردار 
 Avian Myeloblastosis " از دو ویروس ) RT ( معکوس در نمي آیند. در این روش آنزیم نسخه بردار معکوس

 Virus (AMV) " و " Virus (MMLV)  Moloney Murine Leu Kemia  " به  دست آمده است. 

در ابتدا به  دلیل آن که آنزیم به حرارت حساس بود، کارایی این روش پایین بود ولي با کشف باکتري " ترموس 
  Mn+2   کارایی آنزیم بهبود یافت که در حضور یون ،) Tth( پلیمراز مقاوم به حرارت آن به نام  DNA  ترموفیلوس" و
  DNA  ،RNA  داراي فعالیت نسخه برداري معکوس است و در دماي 72 درجه سانتي گراد توسط این آنزیم از روي
ساخته مي شود و سپس   Mn+2  اضافي توسط اتیلن گالیکول تترااستیک اسید ) EGTA ( حذف مي شود و سپس 

این آنزیم از  DNAاي که خود ساخته استفاده و آن را تکثیر مي کند. 

RT-PCR 1-4-1(  مراحل انجام آزمایش

1. طراحی پرایمر: هدف از این مرحله، طراحی پرایمرهای اختصاصی برای تکثیر قطعات تکثیري2 مورد نظر، از 
بین تمام رونوشت های تبدیل شده به cDNA، به منظور استفاده در واکنش PCR  است. براي ژن هاي انتخاب 
شده، ابتدا توالي ژن و رونوشت آن و هم چنین ژن هاي کاذب احتمالي واقع در بانک هاي اطالعاتي مانند مرکز 
 )Ensembl( و پایگاه مؤسسه ی بیوانفورماتیک اروپا )3NCBI( ملي اطالعات زیست فناوري ایاالت متحده
مورد بررسي قرار  می گیرند. انتخاب پرایمرها معمواًل بر مبنای مقاالت و یا با استفاده از نرم افزارهای طراحی 

پرایمر مانند پریمیر4 و... صورت می گیرد.

1. Reverse Transcriptase
2. Amplican region
3. http://www.ncbi.nlm.nih.gov
4. Primer 

RT PCR
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طراحی پرایمرها می بایستی به طوری صورت گیرد که درصد GC )سیتوزین و گوانین( و دماي Tm آن ها تا حد 
امکان نزدیک به هم باشد. به منظور اطمینان بیش تر از جهت درصد GC، دماي Tm و نداشتن دایمر به هم دیگر، 
توصیه می گردد کلیه پرایمرها با برنامه ی Hasting Software, Inc 1994( Gene Runner(، بررسي گردند. 
پرایمرها می بایست طوري انتخاب شوند که فقط به توالي مورد نظر در رونوشت مربوطه متصل شوند؛ و اتصال 
غیراختصاصي به سایر نواحي نداشته باشند. به منظور اختصاصي بودن پرایمرها، آن ها را می بایست در برنامه ی1 
BLAST بررسـي نـمود. پس از مرحـله طراحی، پرایـمرها براي سـاخت به شـرکت های مربوطه سـفارش داده 
می شوند. پرایمرها پس از ساخته شدن به صورت پودر لیوفیلیزه تحویل می گردند. پودر پرایمر پس از یک سانتریفیوژ 
مختصر در آب دیونیزه استریل حل می گردد تا غلظت uM 100 از آن به دست آید و سپس در فریزر 80- درجه 
سـانتي گراد نگه داري می شـود. یک نمونه از آن نیز با غلظت uM 10 براي مصرف تهیه و به فریزر 20- درجه 

سانتي گراد منتقل می گردد. 

2. استخراج RNA :RNA از نظر شیمیایی فعا ل تر از DNA است و به سرعت توسط آنزیم RNase شکسته 
می شود. این آنزیم در زمان پاره شدن سلول ها خارج می شود. عالوه بر این، این آنزیم روی سطح پوست و در 
بازدم نیز وجود دارد، بنابراین طی مراحل استخراج باید از دستکش جهت جلوگیری از تخریب RNA استفاده 
نمود. در این بخش نحوه استخراج RNA از بافت با استفاده از کیت High pure کمپانی Roche به عنوان 

نمونه بررسی می گردد.
مواد و وسایل مورد نیاز: 

- نمونه: بافت 
)High pure( RNA محلول استخراج -

:High Pure از نمونه با استفاده از کیت RNA استخراج
- هموژن کردن نمونه بافتی

- افزودن µl  400 بافر لیز کننده و ورتکس نمونه به مدت 15 ثانیه
High Pure قرار دادن یک تیوب فیلتردار در تیوب جمع آوری و انتقال نمونه به تیوب -

- سانتریفیوژ با دور g 8000 به مدت 15 ثانیه
جدا کردن تیوب فیلتردار از تیوب جمع آوری و دور ریختن مایع جمع شده و ترکیب دوباره تیوب فیلتردار و تیوب 

جمع آوری
- به ازای هر نمونه µl  90 بافر DNase را با µl 10 آنزیم DNase I مخلوط نموده و محلول به دست آمده به 

تیوب فیلتردار افزوده می گردد.
- انکوباسیون در دمای 15 تا 25 درجه سانتی گراد به مدت 15 دقیقه

1. Basic local Alignment Search Tool(BLAST)
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- افزودن µl  500 بافر شست وشوی یک، به تیوب فیلتردار و سانتریفیوژ با دور g 8000 به مدت 15 ثانیه
- افزودن µl  500 بافر شست وشوی دو، به تیوب فیلتردار و سانتریفیوژ با دور g 8000 به مدت 15 ثانیه

- افزودن µl  200 بافر شست وشوی دو، به تیوب فیلتردار و سانتریفیوژ با دور g 13000 به مدت 2 دقیقه
- تیوب جمع آوری دور انداخته شده و تیوب فیلتردار درون یک میکروتیوب ml 1/5 جای داده می شود.

- افزودن µl 100- 50 بافر شست وشو به تیوب فیلتردار و سانتریفیوژ با دور g 8000 به مدت 1 دقیقه
- نگه داری RNA در فریزر ºC 80- برای آنالیزهای بعدی 

 ،)rRNA3( ریبوزومي RNA کل سلول شامل RNA  :استخراج شده RNA 23. بررسی کمی1 و کیفی
mRNA4 و RNAهاي کوچک مانند tRNA مي باشد. پس از استخراج RNA، کمیت آن با اسپکتروفتومتر 

نانودراپ5 بررسی می گردد. این مرحله، به منظور آگاهی از میزان و غلظت RNA استخراجی انجام می گیرد. 
بدین منظور مقدار یک میکرولیتر از RNA استخراج شده روی یخ به یک میکروتیوپ منتقل شده و میزان 
غلظت RNA بر حسـب ng/µl و نسـبت های 260/280 و 260/230 نانومتر با دستگاه نانودراپ سـنجیده 
می گردد. کیفیت RNA استخراج شده با بردن نمونه های RNA روی ژل آگارز  نیز مشخص  می گردد . 
بدین منظور µl 4 از RNA استخراج شده با µl 2 بافِر بارگذاری6 مخلوط و روی ژل آگارز7 1 درصد بارگذاری8 

و سپس الکتروفورز خواهد شد )شکل 1-1(.

شکل 1-1: نتایج حاصل از نانودراپ یک نمونه RNA و کیفیت RNA استخراج شده در ژل آگارز

1. Quantity
2. Quality
3. Ribosomal RNA(rRNA)
4. Messenger RNA(mRNA)
5. Nanodrop spectrophotometer 
6. Loading buffer
7. Agarose gel
8. Load
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غلظت و خلوص نمونه های RNA با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر نانودراپ سنجیده می شود. جذب نوری 
اسـیدهای نوکلئیک در طول موج nm 260 می باشـد. برای بررسی RNA توسط دستگاه نانودراپ، از دو نسبت 
nm 260/280 و nm 260/230 استفاده می گردد. نسبت nm 260/280 نشانگر نسبت جذب اسید نوکلئیک به 
پروتئین در نمونه است که مقدارش در نمونه های خالص 2 یا نزدیک به 2 میباشد. اگر این نسبت کمتر از این مقدار 
باشد نشان دهنده آلودگی پروتئینی است. نسبت nm 260/230 نشانگر نسبت جذب اسید نوکلئیک به بقایای فنول، 
الکل و کربوهیدرات و نمک هاي آلي است که مقدارش در نمونه های خالص 2 یا باالتر از 2 می باشد. در صورتی که 

این نسبت کم تر از این مقدار باشد، نشان دهنده آلودگی است.

4. سنتز DNA مکمل)1cDNA( : پس از استخراج RNA، الزم است بالفاصله از روی آن cDNA ساخته 
شود، زیرا RNA ناپایدار است و پس از مدتی تجزیه می گردد. از طرفی جهت تکثیر قطعه مورد نظر2 توسط 
PCR، تنها می توان از cDNA یا DNA استفاده کرد. با استفاده از DNA پلیمراز وابسته به RNA3 که به 
 RNA به صورت تک رشته ای5 از روی DNA آنزیم نسخه برداری معکوس4 نیز معروف است، اولین رشته

تخلیص شده نسخه برداری می شود.
RT جدول 1-1: غلظت و حجم مواد استفاده شده در واکنش 

واکنشگرهامقدار مصرفغلظت

1µgRNA  بسته به نمونهRNA

12pM1µlOligo dT Primer

5X4µlRT-Buffer

10mM2µldNTP

2001µlM-MuLV واحد
 

* مراحل انجام آزمایش:
- اضافه کردن 1 میکرولیتر پرایمر الیگوug ،6dT 1 از RNA استخراج شده و آب DEPC 7 )بسته به حجم 

RNA( به یک میکروتیوب 200 میکرولیتری )جدول 1-1(. حجم نهایی مرحله اول13 میکرولیتر است.

1. Complementary DNA
2. Amplicon
3. RNA-dependent DNA polymerase 
4. Reverse Transcriptase
5. Single strand DNA
6. OligodT primer
7. Diethylpyrocarbonate (DEPC)
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- اسپین کردن1 میکروتیوب در میکروسانتریفیوژ به مدت 5-3 ثانیه.
- انکوبه کردن میکروتیوب به مدت 5 دقیقه در دمای 70 درجه سانتی گراد.

- سانتریفیوژ میکروتیوب 3 تا 5 ثانیه و قرار دادن کنار یخ. 
- اضافه کردن 4 میکرولیتر بافر RT و 2 میکرولیتر 2dNTP به میکروتیوب. 

- سانتریفیوژ میکروتیوب به مدت 3 تا 5 ثانیه و قرار دادن آن در دمای 37 درجه سانتی گراد به مدت 5 دقیقه.
- سانتریفیوژ نمونه به مدت 3 تا 5 ثانیه و قرار دادن در کنار یخ.

- اضافه کردن 1 میکرولیتر آنزیم نسخه برداری معکوس3 به میکروتیوب. 
- انکوبه کردن میکروتیوب به مدت60 دقیقه در 42 درجه و 10 دقیقه در دمای 70 درجه سانتی گراد. 

پس از این مرحله، cDNA ساخته شده در فریزر20- درجه سانتی گراد نگه داری می شود. همواره هنگام ساخت 
cDNA، یک میکروتیوپ کنترل منفي نیز گذاشته مي شود؛ که در این میکروتیوپ تمام اجزای واکنش به جز آنزیم 
M-MuLV RT ریخته مي شود تا آلودگي احتمالي با DNA ژنومي خود را نشان دهد. در نهایت، این نمونه کنترل 

منفي نیز به همراه سایر نمونه ها وارد مرحله PCR 4 مي شود.
5. انجام واکنـشPCR5 با اسـتفاده از آغازگرهای اختصـاصی: پس از سـاخت cDNA، از روی 
RNAهای استخراج شـده، باید با روشـی ژن مورد نظر را به صـورت کاماًل اختصـاصی تکثیر6 کرد. در انجام 
چند واکنـش PCR براي ژن هاي مختلف، براي این که تمام اجزای مشترک ) مانند منیزیم، نوکلئوتیدها، آنزیم 
و...( بین لوله ها یکنواخت توزیع شـوند، ابتدا یک مخلوط مشـترک7 تهیه کرده و سـپس بین لوله ها تقسـیم 
 PCR تعداد نمونه ها یا همان میکروتیوپ هاي n نمونه تهیه مي شود که در آن n+1 می شود. این مخلوط براي
است. به منظور اطمینان از عدم مشاهده آلودگي در محصول PCR، عالوه بر میکروتیوپ کنترل منفي که از 
مرحله ی ساخت cDNA آمده است؛ در این جا نیز یک لوله کنترل منفي دیگر که شامل تمام اجزای واکنش به 
جز cDNA الگو مي باشد  )NTC( 8 وارد واکنش PCR  مي شود. میزان الزم از واکنشگرهای PCR و جداول 

زمانی و دمایی واکنش PCR برای ژن β-actin، به عنوان نمونه در جداول 2-1 و 3-2  ذکر شده است.
 

1. Spin
2. Deoxy nucleotide triphosphate(dNTP)
3. Reverse transcriptase enzyme(RT-enzyme)
4. Polymerase Chain Reaction(PCR)
5. Plymerase Chain Reaction(PCR)
6. Amplication
7. Master Mix
8. Non template control(NTC)
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.β-actin برای ژن PCR جدول 2-1: حجم و غلظت نهایی مواد مورد استفاده در واکنش

غلظت نهاییمقدارمصرفواکنشگرها

cDNA1 µl 1000ng

PCR 2/5بافر µl1X

µl1/25 unit 0/25آنزیم Taq پلیمراز

µlmM1 1/5کلرید منیزیم

µl10 pmol/μl 0/3پرایمر رفت*

µl10 pmol/μl 0/3پرایمر برگشت*

dNTP0/5 µl0/2 mM از هریک

حجم نهایی واکنش µl ،PCR  25 است. 
β-actin برای ژن PCR جدول 3-1: برنامه دمایی و زمانی واکنش

سیکلمرحله واکنشدمازمان

سیکل اولواسرشت سازی اولیهºC 494 دقیقه

واسرشت سازیºC 3095 ثانیه
سیکل دوم

25 بار
اتصالºC 2055 ثانیه

بسطºC 2572 ثانیه

سیکل سومبسط نهاییºC 572 دقیقه

PCR واکنش های کنترل  *
)Non template negative control )NTC: این واکنش براي تعیین آلودگی1 واکنشگر مهم می باشد. 

واکنش NTC شامل همه واکنشگرهاي مربوط به PCR به جز DNA الگو است.
  RT-PCR یا qRT- PCR در واکنش هاي RNA ژنومی2 نمونه DNA براي تعیین آلودگی :RT کنترل منفی

1. Contamination
2. Genomic contamination
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 RT شـامل همه واکنشـگرهای مربوط به رونویسی معکوس به جز آنزیم RT مهم است. واکنـش کنترل منفی
می باشد.

6. الکتروفورز محصوالت PCR بر روی ژل آگارز
مواد و دستگاه هاي مورد نیاز در این مرحله: بافر TAE، آگارز، اتیدیوم بروماید، تانک الکتروفورز، منبع تأمین 

کننده جریان الکتریسیته 

*  مراحل تهیه ژل آگارز 
با توجه به حجم تشتک تانک الکتروفورز، حجم ژل تعیین و با توجه به اندازه محصول PCR درصد آگارز 

انتخاب می گردد. 
- مقدار مورد نیاز آگارز وزن شده و در یک ارلن ml 100 ریخته می شود.

- به مقدار الزم بافر )TEA )1x اضافه شده و تا شفاف شدن کامل حرارت داده می شود.
- قبل از ریختن ژل درون تشتک مقدار 4 تا 5 میکرولیتر اتیدیوم بروماید به ژل اضافه می گردد.

- ژل در تشتک ریخته شده و شانه داخل آن قرار خواهد گرفت.
- بعد از بستن ژل، شانه از داخل ژل خارج گشته و ژل همراه تشتک داخل تانک الکتروفورز قرار داده می شود. 

- به منظور بار گذاري1 نمونه ها، 10 میکرولیتر از محصول PCR با 2 میکرولیتر از لودینگ بافر )X 6( مخلوط شده 
و سپس به داخل چاهک های ژل انتقال داده می شود. 

- تانک به جریان الکتریسته وصل و ولتاژ تانک بین 120- 80 ولت تنظیم می گردد.
-  بعد از اتمام الکتروفورز، ژل به داخل دستگاه ژل نگار انتقال داده می شود. محصول PCR الکتروفورز شده با 
اشعه UV از نظر وجود قطعه DNA مورد نظر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سپس عکس ژل گرفته و 

ذخیره می شود.

5-1( منابع
1. دکتر عبدالناصر رفیع. واکنش زنجیره پلیمراز )PCR( و مکانیسم آن. پزشک و آزمایشگاه، شماره 13، سال سوم، صص 

.1384 ،35-39
2. Bustin, S.A. (2002). Quantification of mRNA using real-time reverse transcription PCR 
(RT-PCR): trends and problems. J Mol Endocrinol 29.

3. Nolan, T., Hands, R.E., and Bustin, S.A. (2006). Quantification of mRNA using real-
time RT-PCR. Nat Protoc 1, 1559-1582

1. Load
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1-2( مقدمه
  Real-Time PCR .می باشد PCR مشاهده ي لحظه به لحظه ي فرآیند ،Real-Time PCR مفهوم
که آن را به عنوان "PCR کّمی " )qPCR(1 و یا "واکنش زنجیر      ه ای پلی مراز کینتیک" نیز می شناسند، دارای 
کاربرد      هاي گسترد      ه ای در آزمایش       های پزشکی و تحقیقاتی برای تشخیص و اندازه گیری کمیت توالی       های 
اختصاصی DNA و RNA می باشد. در این روش از رنگ        ها و پروب       های الیگونوکلئوتیدی فلورسانس استفاده 
می  شود. در  این سیستم تشخیصی، یک ماده ی فلورسانس، درطی واکنش، متناسب با میزان محصوالت هر 
چرخه آزاد می شود و میزان فلورسانس آن توسط یک دستگاه آشکارساز2 شناسایی و ثبت می گردد؛ بنابراین 
میزان فلورسنت نشانگر محصول و تکثیر DNA است. به این معنی که در »زمان واقعی«3 تولید محصول 
توسط دستگاه آشکارساز، گزارش داده می شود. در حالی که در روش های PCR معمولی، تولید محصول فقط 
 PCR در پایان کار تشخیص داده می شود. اساس این روش، ارتباط کّمی بین مقدار مواد هدف موجود قبل از

و مقدار محصول تولید شده در طی فرآیند PCR است.

- برتری های روش Real-Time PCR بر نوع PCR عبارتند از:
1. در  این روش معمواًل تکثیر      های غیراختصاصی انجام نمی شود و در کل دارای اختصاصیت و حساسیت 

باال می باشد.
2. در این روش نیازی به فرآیند      های بعد از 4PCR و بررسی با الکتروفورز نمی باشد و از سرعت انجام زیادی 

1. qPCR: Quantitative PCR
2. Detector
3. Real-Time
4. Post PCR

Real-Time PCR

 

بخش دوم



187 بخش دوم: Real-Time PCR                                                                         دکتر فاطمه واحدی- فاطمه کیفی

برخوردار است به  طوری که می توان تا 200 نمونه در روز را با یک دستگاه بررسی کرد.
3. تکثیر در هر زمان قابل مشاهده می باشد. به عبارتی امکان مشاهده و ردیابی لحظه به لحظه ی واکنش 

فراهم است و در هر چرخه امکان بررسی فرآیند تکثیر وجود دارد.
4. نسبت به روش       های متداول به DNA کم تری نیاز است و میزان 3 پیکوگرم معادل یک ژنوم دیپلوئید 

برای  این روش کافی می باشد.
5. مي توان PCR را به صورت کّمی انجام داد: با استفاده از روش       هاي تعیین کّمیت مطلق و نسبي، میزان 

دقیق و نسبی الگوی اولیه قابل اندازه گیری است.
6. معمواًل واکنش       ها سریع انجام می شود و زمان کمی، حدود30 دقیقه تا 2 ساعت کافی است.

7. محدوده تشخیص آن1 باالتر از PCR معمولی است به  طوری که حتی اختالف کم تر از 2 برابر در غلظت 
DNA قابل مشاهده و تشخیص است، ضمن آن که دامنه تشخیص گسترده است )10- 1010 کپی(. 

Real-Time PCR  2-2( اساس کار در
جهت اندازه گیري روند همانندسازي  DNA در Real-Time PCR از رنگ       هاي خاصي استفاده مي شود 
که از میزان نشر نور فلورسانس به میزان محصوالت پي برده مي شود. به این منظور از رنگ های فلورسانسی 
مانند سایبرگرین2 و یا پروب هایی )شاخص های الیگو نوکلئوتیدی( که به رنگ های فلورسانس متصل هستند، 

استفاده می شود. 
رنگ های فلورسانس پس از اتصال به DNA، نور فلورسانس از خود ساطع می کنند. به عبارتی در طی 
واکنـش PCR و با افزایـش میـزان DNA دو رشـته ای، میزان نور فـلورسـانـس منتـشر شـده افزایـش 
می یابد. با اندازه گیری شدت نور فلورسانس در انتهای هر چرخه ی PCR، یک منحنی حاصل می شود که با 
کمک نمودار استاندارد می توان غلظت DNA هدف را سنجید. یکی از متداول ترین رنگ ها در این زمینه، 
 )λmax = 497 nm( رنگ آبی DNA متصل شده که کمپلکس رنگ و DNA سایبرگرین است. این رنگ به
را جذب و رنگ سبز )λmax = 520 nm( را منتشر می نماید. سایبرگرین ترجیحاً به شیار کوچک DNA دو 
رشته ای متصل می شود و البته با میل ترکیبی کمتری به DNA تک رشته ای و RNA نیز وصل می شود و 

پس از اتصال، میزان تشعشع نور فلورسانس آن افزایش می یابد. 
پروب های فلورسانس نیز برای توالی DNA هدف اختصاصی هستند و در آن ها از فعالیت نوکلئازی5 آنزیم
Real- پلی مراز استفاده شده است. ابداع این پروب های نشاندار منجر به توانایی سیستم های DNA Taq 

Time PCR برای شناسایی محصوالت تکثیر شده ی اختصاصی شده، به طور انحصاری می شود. هم چنین 
به ازای هر مـولکول DNA دورشـته ای، فقط یک مولکول رنگ یا پروب متصل به رنگ، وصل می شود. به 

عبارتی خطایی که در استفاده از رنگ هایی مانند سایبرگرین ایجاد می شود برطرف می گردد.

1. Detection Range
2. Syber Green

Real-Time PCR
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در این پروب ها، از مولکول فلورسانس خاصی که در انتهای׳5 پروب قرار می گیرد، استفاده مي گردد، که 
به نام رنگ گزارشگر1 با  نشانگر فلورسانس شناخته مي شود، که در اثر برخورد نور با طول موج خاصی به آن، 
باعث نشر نور فلورسانس شده و در نهایت، نور فلورسانس یا انرژی به مولکول دیگري که در انتهای׳3 پروب 
می باشد و کوئنچر یا مولکول اطفاکننده2 نامیده می شود، منتقل مي گردد.  این مولکول، جهت نشان دادن میزان 
محصوالت PCR در طی واکنش استفاده می شود. کوئنچر، نور منتشر شده توسط گزارشگر را جذب می نماید و 
تا هنگامی که به آن متصل است از نشر نور فلورسانس و در نهایت از قرائت توسط دستگاه جلوگیری می کند. 

شکل 1-2 نحوه عمل پروب های دارای رنگ های اختصاصی را نشان می دهد.

شکل 1-2: نحوه عمل پروب       هاي داراي رنگ      هاي اختصاصي

براي از بین بردن نوسانات مربوط به فلورسانس رنگ گزارشگر، از یک ماده رنگی غیرفعال که در واکنش 
نوکلئاز شرکت نمی کند و فلورسانس متفاوتی نسبت به بقیه رنگ       های موجود در واکنش دارد استفاده مي شود. 
1.  Reporter
2. Quencher
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این رنگ در واقع نوعي کنترل داخلي واکنش یا رنگ مرجع )رفرنس( داخلی1 و یا رنگ مرجع غیرفعال2 نامیده 
مي شود. این نوع رنگ       ها عمل متعادل کردن رنگ اصلي گزارشگر یا نرمالیزه کردن آن3 را به وسیله تقسیم 
 4Rn شدت امواج انجام داده، تا میزان نور فلورسانس رسیده به تمام میکروتیوب       ها یکسان باشد و با نسبت

نشان داده مي شود.
	گزارشگر متعادل شدهRn( 5(: شدت نور فلورسانس آزاد شده از رنگ گزارشگر که بر شدت نور فلورسانس 

آزاد شده از رنگ مرجع غیرفعال تقسیم شده است.
یکی از متداول ترین رنگ های مرجع راکس )ROX( یا کربوکسیل رودامین6 می باشد که در واقع نوسانات 
بین نمونه ها مرتبط با خطاهای ابزاری یا پیپتینگ را جبران می نماید. به عبارتی راکس یک خط پایه ی ثابت را 

ایجاد می کند که متعادل کردن نمونه ها را امکان پذیر می کند.
نتیجه ی واکنش Real-Time PCR معمواًل به صورت منحني نشان داده مي شود که محور افقي بر 
اساس تعداد چرخه       هاي واکنش )C( و محور عمودي بر اساس Rn نشان داده مي شود. این منحنی سیگموئیدی 

بوده و دارای چهار قسمت یا مرحله ی اصلی می باشد. شکل 2-2 این منحني را با اجزاي آن نشان مي دهد. 

Real-Time PCR شکل 2-2: منحني واکنش

اما  می پذیرد،  انجام  تصاعدی  به صورت  همانندسازی  و  تکثیر  مرحله،  در این  پایه7:  مرحله  مرحله 1( 
چون میزان نور فلورسانس ساطع شده، زیر آستانه ی تشخیص فیلتر      های دستگاه PCR می باشد، میزان 

فلورسانس به عنوان نور زمینه در نظر گرفته مي شود.
مرحله 2( مرحله لگاریتمی8: در این مرحله، تکثیرDNA به صورت تصاعدی بوده و میزان فلورسانس 

1. InternalReferenceDye
2. Passive Reference Dye
3. Normalization
4. Normalized Reporter
5. Rn: Normalized Reporter
6. 6-Carboxyl-X-Rhodamine

7. Baseline
8. Log



ایمونولوژی عملی/ فصل سوم: تکنیک های تشخیصی مولکوالر190

توسط دستگاه PCR قابل تشخیص می باشد. 
مرحله 3( مرحله کفه یا پالتو1: بخشی که همانندسازي  در آن انجام مي شود و رشته های DNA تکثیر 
می شوند، ولی حالت تکثیر DNA به صورت تصاعدی نمی باشد. در  این مرحله سرعت تکثیر DNA کم 

می شود. 
مرحله 4( فاز خطی2: تکثیر بسیار شدید بوده و قسمت قله ی منحنی به صورت خطی دیده می شود که 

ناشی از عدم رعایت شرایط بهینه ی واکنش است.   
در این قسمت به تشریح اجزایي که در این منحني       ها دیده مي شود پرداخته مي شود.

خط زمینه یا پایه:3 خط زمینه شامل چرخه       های اولیه PCR )معمواًل چرخه       هاي 3 تا 15( می باشد که . 1
سیگنال       های فلورسانس با تغییرات کمی در آن       ها وجود دارد به حدی که توسط دستگاه قابل آشکارسازی 
نیست. دامنه ی خط پایه4 در بعضي دستگاه       ها به صورت پیش فرض بین 3 تا 15 در نظر گرفته شده  است 
اما مي توان براي هر واکنش آن را جداگانه تنظیم نمود. اولین چرخه دامنه خط زمینه، بعد از ظهور اولین 
باال رفتن زمینه5 شروع شده و چرخه آخر آن قبل از باال رفتن سیگنال مربوط به تکثیر مي باشد. معمواًل 
این دامنه کوتاه حدود 5 چرخه و یا کمي  بیش تر است. اگر این تنظیمات درست نباشد، منحني دقیقي به 
دست نمي آید. تمام شدن طول عمر المپ دستگاه نیز، سبب عدم تنظیم صحیح دامنه خط پایه مي شود. 

آستانه6: نشان دهنده ی میزانی از محصول است که در آن، همه ی نمونه       ها به صورت تصاعدی تکثیر . 2
می شوند، به عبارت دیگر آن جایی که نمودار از مرحله زمینه اي خارج شده و شروع به باال آمدن می کند، 
آستانه است. چرخه اي که در آن فلورسانس تولید شده ی واکنش PCR، خط آستانه را قطع مي کند، چرخه 
آستانه یا )Ct(7 نامیده مي شود. در حالتی که تنها یک نمونه تکثیر شونده وجود دارد، از تمامی نقاط واقع 
در منطقه لگارتیمی نمودار، خط آستانه قابل رسم است. ولی در حالتی که چندین نمونه وجود دارد، خط 
آستانه، تنها از نقطه ای عبور می کند که این خط، همه نمودار      ها را در مرحله لگاریتمی قطع کند. تکثیر 
قابل تشخیص برای دستگاه معمواًل از چرخه 10 به بعد می باشد و در نتیجه اندازه گیری کّمی مقدار ژن 

در چرخه       هایی از واکنش PCR که در مرحله تصاعدی قرار دارند، انجام می پذیرد. 

1.Plateau
2. Linear
3. Baseline
4. Baseline range
5. Background noise
6. Threshold
7. Ct: Threshold cycle
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شکل 3-2: مفهوم چرخه آستانه، چرخه اي که در آن میزان فلورسانس تولید شده ی واکنش PCR، خط آستانه را قطع مي کند 
چرخه آستانه )CT( نامیده مي شود و بیانگر این است که تعداد کافي از آمپلیکون یا قطعاتي که تکثیر شده اند وجود دارد.

Real-Time PCR و تعیین کمیت با Real-Time PCR 3-2( روش های

بر اساس نوع مولکول رنگ، Real-Time PCR به دو روش اصلي اختصاصي و غیراختصاصي و هم 
چنین مطلق1 و نسبي2 تقسیم مي شود. در روش غیراختصاصی از رنگ سایبرگرین و در روش اختصاصی از 
پروب های مختلف استفاده می شود. در روش مطلق تعداد دقیق کپی از یک ژن3 مشخص می گردد درحالی که 

در روش نسبي، نسبت بیان یک ژن به ژن دیگر یا به عبارتی تغییرات کّمی در بیان یک ژن تعیین می شود.

4-2( روش غیراختصاصي و تعیین کمیت نسبی
در این روش از موادي استفاده مي شود که به DNA به صورت غیراختصاصی متصل مي شوند مانند رنگ 
فلورسانس سایبرگرین. در این روش برای تأیید نتایج، از بررسی منحنی ذوب4 استفاده می شود. بررسی منحنی 

ذوب پس از اتمام فرآیند PCR انجام می شود.
از آن جایی که سایبرگرین نمی تواند بین محصوالت مختلف تمایزي قائل شود، می توان با استفاده از رسم 
منحني ذوب، تنوع محصوالت را در فرآیند PCR مشخص کرد. بدین ترتیب که بعد از پایان PCR، دستگاه 
به صورت خودکار، نمودار ذوب هر نمونه را رسم مي کند. این کار به وسیله ي اندازه گیری تغییرات فلورسانس 
در دماهای مختلف صورت می گیرد. مراحل انجام کار به این ترتیب است که برای رسم منحنی، دستگاه 
دمای نمونه ها را در فواصل زمانی مشخص )مثاًل هر 10 ثانیه( به مقدار معینی تغییر می دهد. به طور مثال، 
ابتدا دستگاه دمای نمونه ها را به ºC 94 می رساند. در این حالت تمام DNA ها به صورت تک رشته ای هستند 
و میزان سایبرگرین متصل شده حداقل است. در نتیجه میزان فلورسانس ساطع شده کم می باشد. به تدریج 
دستگاه، دمای نمونه ها را  ºC 0/5 کاهش داده و 10 ثانیه در آن دما نگه مي دارد که در این مدت نور ساطع 
شده از نمونه ها توسط دستگاه اندازه گیری می شود. هم زمان با این عمل منحنی تغییرات فلورسانس برحسب 
1. Absolute Quantification
2. Relative Quantification
3. copy number
4. Melt Curve Analysis
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دما که هـمان منـحنی ذوب اسـت ترسیـم می گردد. در نقـطه ذوب )Tm(، 50% پیـوندهای هیدروژنی در 
 DNA های دو رشته ای از هم جدا می شوند و میزان فلورسانس به طور ناگهانی تغییر می یابد. پس از مشتق 
گیری از نمودار ایجاد شده منحنی درجه دومی به دست می آید. در این منحنی هر پیک )نقطه ي اوج( نمایانگر 
Tm یک محصول PCR است. پیک هایي که در دمای پائین تر هستند نشان دهنده ي قطعات کوچک تر 
هستند. بنابراین با آنالیز منحنی ذوب می توان وجود باندهای غیراختصاصی و دایمرهای پرایمر را تشخیص 
داد. نرم افزارهای دستگاه ها، سرعت تغییرات را به صورت واحد نسبي فلورسانس )RFU(1 در محور عمودي و 

دمای واکنش را در محور افقي نمودار نشان می دهد )شکل 2-4(.

شکل 4-2: منحني درجه دوم تغییرات فلورسانس با تغییرات دما. پس از مشتق گیری از نمودار ایجاد شده ي تغییرات فلورسانس 
با تغییرات دما، منحنی به دست می آید که در این منحنی هر پیک نمایانگر Tm یک محصول PCR است. 

یکی از کاربردی ترین استفاده های این روش بررسی بیان ژن ها و تعیین کمیت نسبی می باشد. در این 
روش نیاز به نمونه اسـتاندارد نمی باشـد، بلکه کاهـش یا افزایش بیان ژن را با یک استاندارد یا ژن مرجع2 و 

هم چنین تهیه رقت از نمونه کالیبراتور به دست می آورند. 
	∗کالیبراتور یک نمونه 1X است و تمام مقادیر دیگر با اختالف n برابر با کالیبراتور سنجیده می شود.  ∗
سطح بیان کالیبراتور معمواًل در خط زمینه3 است و نمونه های مورد نظر بعد از تیمار افزایش می یابند. 

کالیبراتور باید در میزان زیاد قابل دسترس باشد تا در همه ی سنجش ها بتوان از آن استفاده کرد.
	∗ژن های رفرنس به عنوان کنترل داخلی در نظر گرفته می شوند و عموماً از دسته ژن هایی هستند که  ∗
در تمام نمونه ها به طور پایداری بیان می گردند. به این ژن ها House Keeping Gene یا )HKG( نیز 

1. RFU: Relative Fluorescence Unit
2. Reference 
3. Baseline 
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اطالق می شود. ژن های رفرنس برای نرمالیزه کردن نتایج آزمایش و اختالف در میزان RNA که به 
هر واکنش اضافه می شود، استفاده شده و هم چنین به عنوان کنترلی جهت تنوع در نمونه های داخلی1، 

ممانعت کننده های PCR، ذخیره ی نمونه و تنوع عوامل درونی استفاده می شود. 

5-2( دستورالعمل بررسی بیان ژن یک نوع مارکر سرطان با استفاده از سایبرگرین

- مواد و محلول       های مورد نیاز:

  MgCl2،dNTP ،پلیمراز مقاوم به حرارت2 و بافر مربوطه DNA ،1. مخلوط سایبرگرین که شامل: سایبرگرین
، ROX و dUTP می باشد.  

4. پرایمر
cDNA .3
ddH2O .4

در  این روش، بیان ژن مربوط به سرطان با ژن مرجع که گلیسر آلدئید 3- فسفات دهیدروژناز 3 است، مقایسه 
می شود. برای انجام  این روش، همانند PCR بهتر است که ابتدا مخلوطي )PCR Mix( شامل مواد مشترک در 
واکنش تهیه کرد تا موجب سهولت کار در مراحل بعدی شود.  این مخلوط شامل مخلوط سایبرگرین و آب تا حجم   

 mL 20 مي باشد.

از آن جا که در  این روش دو نوع پرایمر )پرایمر مربوط به GAPDH و پرایمر مربوط به ژن مورد نظر( استفاده 
می شود، بهتر است دو مخلوط مجزا شامل مواد باال به غیر از cDNA و پرایمر تهیه شود و سپس به یک مخلوط، 
پرایمر GAPDH و به دیگري پرایمر ژن مربوطه اضافه شود. پس از توزیع مخلوط       ها به هر میکروتیوب، درنهایت 
cDNA اضافه می شود. دقت گردد که هنگام ریختن مواد، حباب تشکیل نشود و یا مواد به جدار و یا درب تیوب       ها 
نچسبد. تیوب       های Real-Time PCR از نوع بسیار شفاف بوده و فلورسانس از آن عبور می   کند و نباید بدون 
دستکش به آن       ها دست زد. تیوب      ها را در دستگاه قرار داده و پس از برنامه دادن، به دستگاه فرمان اجرا داده می شود. 

برنامه دمایی مورد نظر به صورت زیر می باشد:

دمازمانسیکل

C°1095 دقیقه1 سیکل

40 سیکل
C°1595 ثانیه

C°6060 ثانیه

C°3072 ثانیه

طبق جدول 1-2 و 2-2 می توان مواد را جهت انجام روش سایبرگرین تهیه کرد.
1. inter samples
2. Maxima Hot Start Taq DNA Polymerase
3. GAPDH: Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase
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جدول 1-2: مواد مورد نیاز

نمونه ها
حجم

)4/5 =X( 

حجم

 1 X 
غلظت نهایی

مواد واکنش مارکر مربوط 
به  سرطان

cDNA =1 A مربوط به 
نمونه کنترل نرمال

cDNA =2 A مربوط به 
نمونه کنترل نرمال

cDNA =3 A مربوط به 
سلول های سرطانی

cDNA =4 A مربوط به 
سلول های سرطانی

45101 X)2 X( میکس سایبر گرین

آب ـ22/55

4/5110 pmol)100=pmol( پرایمر فوروارد

4/5110 pmol)100=pmol( پرایمر ریورس

ngcDNA 325ـ

حجم نهایی واکنشـ20

جدول 2-2: مواد مورد نیاز

غلظت نهاییحجم X 1حجم X 4/5نمونه ها
مواد واکنش مربوط به مارکر 

GAPDH

 cDNA =1 B
مربوط به نمونه کنترل 

نرمال

 cDNA =2 B
مربوط به نمونه کنترل 

نرمال

 cDNA =3 B
مربوط به سلول های 

سرطانی

 cDNA =4 B
مربوط به سلول های 

سرطانی

45101 X2 X سایبر گرین

آبـ22/55

4/5110 pmol)100=pmol( پرایمر فوروارد

4/5110 pmol)100=pmol( پرایمر ریورس

ngcDNA 325ـ

حجم نهایی واکنشـ20
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X 0/5  اضافه جهت خطای سمپلینگ محاسبه می شود. در نهایت، آنالیز نتایج حاصل با استفاده از نرم افزار مربوط 
به دستگاه استفاده شده انجام می گیرد.

 6-2( روش اختصاصي و تعیین کمیت مطلق
در این روش از پروب هاي اختصاصي استفاده مي شود که به طور اختصاصي به DNA متصل مي شوند. در 
این روش از پروب هاي هیدرولیز شونده1، پروب هاي هیبریدیزاسیون2 و پروب هاي سنجاق سري3 استفاده مي شود. 

1-6-3( روش استفاده از پروب هاي هیدرولیز شونده
 در این روش از یک پروب هیبرید شده با DNA هدف استفاده می شود. این پروب ها قابلیت گسترش و تکثیر 
ندارند و توسط پلی مراز Taq تجزیه می شوند و طوری طراحی شده اند که در ابتدای آن یک رنگ فلورسانس به 
نام گزارشگر و در انتهای آن مولکول فلورسانس دیگری به نام کوئنچر قرار می گیرد. وقتی که این دو مولکول در 
فاصله ي نزدیک قرار دارند )در حالت اتصال به پروب( نوری که به گزارشگر برخورد می کند بازتاب می شود که 
طول موج آن در ناحیه ي تحریک کوئنچر است. کوئنچر این نور را جذب کرده و بازتابشـي در طول موج بلندتر 
سـاطع می کـند که توسـط دسـتگاه قابل ارزیابی نمی باشد. پس از جدایی این دو مولکول، نور ساطع شده از 
گزارشگر توسط کوئنچر قابل جذب نیست و توسط دسـتگاه به صورت فلورسـانس قابل اندازه گیری است. یک نوع 
از پروب های هیدرولیز شونده، پروب TaqMan می باشد. این پروب اولین پروب فلورسانس طراحي شده می باشد. 
5 اگزونوکلئازي آنزیم پلي مراز Taq می باشد. این آنزیم قابلیت تجزیه ي پروب را  اساس آن بهره گیري از خاصیت́ 
دارد. یک گزارشگر در انتهای و یک کوئنچر در انتـهای´3 وجود دارد. در انتـهای´3 یک بالک کنـنده4 وجود دارد 
که مانع از اسـتفاده ي پروب به عنوان پرایمر می شود. پروب حدود چند باز بعد از انتهای´3 یکی از پرایمرها )پیش 
رونده( طراحی می شود. طول این پروب30-20 نوکلئوتید می باشد. در این واکنش ها برای اتصال کامل پروب به 
غلظتMgCl2 بیش تری نیاز می باشد. آنزیم پس از نزدیک شدن به پروب با استفاده از خاصیت اگزونوکلئازي آن 
را تخریب می کند. وقتی پروب تخریب شد گزارشگر از تأثیر کوئنچر خارج می شود و از خود نور فلورسانس ساطع 
می کند. در هر چرخه با آزاد شدن بیش تر گزارشگر، ماده ي فلورسانس بیش تری ساطع می شود و توسط دستگاه 

ثبت می گردد. شکل 3-5 نحوه ي عمل این دسته از پروب ها را نشان مي دهد.

1. Hydrolysis Probe
2. Hybridization Probe
3. Hairpin Probes
4. Blocker
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TaqMan شکل 5-2: نحوه عمل پروب هاي
2-6-2(پروب هاي هیبریدیزاسیون

 پروب های هیبریدیزاسیون که "الیت سایکلر1" نیز نامیده می شوند، به صورت دو قطعه ي مختلف طراحی 
می شوند. رنگ فلورسانت در انتهای´5 یکی و در انتهای´3 دیگری قرار دارد. وقتی که این دو دقیقاً در محل 
مورد نظر خودشان بچسبند، فلورسانس از رنگ مربوط به انتهای´3 )کوئنچر( به وسیله ي رنگ گزارشگر جذب 
می شود. رنگ گزارشگر نور را در یک طول موج که قابل شناسایی است، تابش می کند. به این واکنش "فرت" 
FRET(2( گفته می شود. انتـخاب رنگ ها در این پروب به صـورتی اسـت که طول موج سـاطـع شـده از یکی 

به عنوان محرک دیگری اسـت. پس از چسبیدن دو پروب، این رنگ ها به هم نزدیک شده و فلورسانس ساطع 
شده قابل اندازه گیری اســت. چنانچه دو رنگ به درسـتی انتخاب نشـده باشند FRET بین آن ها اتفاق نخواهد 
افتاد. طراحی این پروب ها به نحوی است که در صورت تفاوت در حتی یک نوکلئوتید به DNA متصل نمی شوند. 
برای این که پروب به عنوان پرایمر برای پلی مراز در طی تکثیر استفاده نشود، می توان پروب´5 را فسفریله کرد. 
یکی از کاربردهای این پروب ها در تشخیص پلي مورفیسم یا جهش هاي نقطه ای )SNP( می باشد. در جهش های نقطه 
ای چون باز جهش یافته، مکمل باز مورد نظر در پروب نیسـت، اتصال صـورت نمی گیرد. شکل 6 مکانیسم این 

دسته از پروب ها را نشان مي دهد.

)FRET( شکل 6-2: نحوه عمل پروب هاي هیبریدیزاسیون
1. Light cycler
2. FRET: Fluorescence or Förster Resonance Energy Transfer
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3-6-2( پروب هاي سنجاق سري
 از جمله پروب های سـنجاق سـری می توان به پروب های بیکون1 اشـاره کرد. این نوع پروب ها نیز همانند 
فعالیت´5  به وسیله   TaqMan برخالف  اما  و´5 می باشند.  انتهای´3  در  رنگ  دارای   TaqMan پروب هاي 
اگزونوکلئازی تجزیه نمی شوند و در چرخه های بعدی دوباره استفاده می شوند. یک ناحـیه در انتـهای پروب 
طـوری طـراحی شـده که با خـودش مکمل می باشـد و بنابراین در درجه حرارت های کم تولید ساختاری حلقه 
مانند2 می کند و در نتیجه به علت نزدیکی گزارشـگر و کوئنچر نور ساطع شده از گزارشگر، توسـط کوئنچر مهار 
می شـود. ناحیه مرکزی پروب مکـمل ناحیه مربوط به تکـثیر PCR روی DNA هـدف می باشـد. در درجه 
حرارت های زیاد محصوالت تکثیر PCR و پروب، تک رشته ای هستند، با کاهش درجه حرارت، ناحیه مرکزی 
پروب با محصوالت PCR باند شده و در نتیجه ساختارحلقه اي باز شده و رنگ ها از هم دور می شوند و تابش نور از 
گزارشگر انجام می گیرد. چنانچه تکثیر PCR وجود نداشته باشد، پروب به خودش متصـل شـده و رنگ گزارشـگر 
 SNP به کوئنچر متصـل می ماند و از سـیگنال نوری ممانـعت می شود. این دسته از پروب ها برای برای تشخیص

نیز استفاده می شوند. شکل 7-2 ساختمان این دسته از پروب ها را نشان مي دهد.

شکل 7-2: نحوه عمل پروب هاي سنجاق سري بیکون

در روش اختصاصی با استفاده از پروب، تعداد کپی های یک ژن به وسیله ی ارتباط سیگنال PCR با یک 
منحنی استاندارد به دست می آید. منحنی استاندارد براساس مقدار معلوم همان ژن و چرخه آستانه ي هر نمونه 
رسم می شود. در این روش ابتدا منحنی استاندارد با استفاده از یک RNA با غلظت مشخص به دست می آید. این 
منـحنی سـپس به عـنوان اسـتاندارد برای تعیـین مـقدار کپـی mRNA هـدف با غلـظت نامشـخص اسـتفاده 
می شود. مواردی که می توان به عنوان استاندارد استفاده کرد شامل: الیگونوکلئوتیدها، cDNA پالسمید، ویروس، 
DNA ژنومی و ... می باشد. این روش بیش تر برای تخمین غلظت سایتوکاین ها و تعیین بار عوامل عفونی مانند 

HCV ،HIV ،CMV و HBV استفاده می شود.

1. Beacon
2. Stemloop structure
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براي رسم یک منحنی استاندارد یک سری رقت1 از نمونه ي استاندارد تهیه کرده و برای تمامی رقت ها واکنش 
PCR انجام می شـود. نمودار تکثیر، Ct نمونه ها را مشخص می کند. نمودار واکنـش PCR برای هر کدام از 
رقت هاي نمونه ي استاندارد رسم مي شود. مشخصاً اولین نموداري که زودتر از بقیه ي نمودارها وارد فاز لگاریتمی 
 Ct بیش تر بوده است. بعد از به دست آوردن )N( شده است دارای رقت کم تری بوده و مقدار الگوي اولیه ي آن
براي هر رقت استاندارد، منحنی آن ها بر اساس Ct در محور عمودي و لگاریتم تعداد کپی در محور افقي رسم می 
شود. منحنی حاصـل به صـورت خطی با شـیب منفی است. با تعیین ضـریب زاویه و معادله ي خط و با دانسـتن 
Ct نمونه ي مجهول )که برای آن همراه با نمونه های استاندارد PCR انجام شده است( و قرار دادن آن در معادله 
منحنی استاندارد، تعداد کپی آن مشخص می شود. دقت و تعیین کمی ژن بیان شده مجهول، به درستی و حساسیت 
منحنی استاندارد بستگی دارد، به این دلیل باید در تعیین میزان کّمی نمونه های استاندارد دقت فراوانی مبذول داشت. 

تعداد کپي در نمونه های استاندارد بهتر است در بین محدوده ي 101 تا 1010 مولکول باشد )شکل 3-8(.

شکل 8-2: منحني استاصندارد و تعیین تعداد کپی یک ژن با استفاده از روش تعیین کمیت مطلق

- در این روش غلظت با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود.
Cn=C0(E)n=kRn=Kr0(E)n

C0= غلظت اولیه می باشد.

Cn= غلظت در چرخه n می باشد.

R0 و Rn= بیانگر میزان فلورسانس می باشد.

 :)efficiency( کارایی تکثیر =E
Efficiency= 10(-1/slope(

از نظر تئوری، در یک واکنش ایده آل PCR، کارایی تکثیر 100% است به عبارتی در طی هر چرخه ی تکثیری، 
غلظت محصول PCR دو برابر می شود که در مرحله ی لگاریتمی منحنی واکنش PCR اتفاق می افتد. اما واقعیت 
این است که اکثر واکنش های PCR این بازده را ندارند و باید از فاکتوری جهت تصحیح استفاده شود تا تخمین 
باالتر از غلظت واقعی حاصل نشود. کارآیی تکثیر یک واکنش با استفاده از منحنی استاندارد و با کمک فرمول زیر 

1. Serial Dilution
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 E = 10 [–1/slope] :محاسبه می شود
زمانی که بازده 100% است شیب ایده آل 23/ 3 است و در هر چرخه، محصول دوبرابر می شود. بازده در ابتدای 
مرحله ی لگاریتمی ثابت اسـت اما به تدریج تا صفر کاهـش می یابد که علت آن کاهـش کارآیی فعـالیت آنزیم 

پلی مراز و کاهش اجزای واکنش است.

TaqMan 7-2( دستورالعمل بررسی تعداد کپی       های یک نوع مارکر سرطان با استفاده از پروب

1-7-3( مواد و محلول       های مورد نیاز
 dUTP و ROX ،MgCl2 ،dNTP ،پلیمراز مقاوم به حرارت و بافر مربوطه DNA :1. مخلوط پروب1 شامل

می باشد.
2. پرایمر
3. پروب

ddH2o .4
5. نمونه هدف
6. استاندارد      ها

در  این روش تعداد کپی       های مربوط به ژن مربوط به مارکر سرطان2 با استفاده از استاندارد      ها تعیین می شود. 
برای انجام  این روش نیز بهتر است که ابتدا مخلوطی شامل مواد مشترک در واکنش تهیه کرد تا موجب سهولت 
کار در مراحل بعدی شود. پس از توزیع مخلوط       ها به هر میکروتیوب، در نهایت cDNA و هم چنین استاندارد      ها 
اضافه می شود. تیوب       ها را در دستگاه قرار داده و پس از برنامه دادن به دستگاه فرمان اجرا داده می شود. طبق جدول 

4-3 می توان مواد را تهیه کرد.
جدول 3-3: مواد مورد نیاز واکنش

مواد واکنشغلظت نهاییحجم X 1حجم X 6/5نمونه ها

1. کنترل منفی

2. استاندارد 1= 107

3. استاندارد 2= 106

4. استاندارد 3= 105

5. استاندارد 4= 104

cDNA .6

65101 X)2 X( مخلوط ماکزیما پروب

آبـ29/254/5
6/5110 pmol)100=pmol( پرایمر فوروارد

6/5110 pmol)100=pmol( پرایمر ریورس

3/250/510 pmol)100=pmol( پروب

cDNA یا استانداردng 25 3ـ

حجم نهایی واکنشـ20

1. Maxima Probe Mix
2. Tumor Marker 
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Real-Time PCR 8-2( کاربرد      های
علي رغم آن که از ابداع روش Real-Time PCR مدت زمان زیادي نمي گذرد اما جایگاه کاربردي بسیار 

گسترد      ه اي در علوم مختلف زیستي یافته است. در زیر به تعدادي از این موارد اشاره شده است.
1. تغییرات تعداد ُکپي       هاي موجود یک ژن )CNV(1: مطالعات ژنوم انسان نشان داده است که از بسیاري 
از ژن       ها، کپي       هاي متعددي از ده تا هزار عدد وجود دارد که این تعداد کپي       هاي ژن را CNV مي نامند. از جمله 
مکان       های CNV می توان به ژن       هاي HLA کدکننده آنتي ژن       هاي سطحي سلول       ها، که در پاسخ       هاي ایمني 
نقش اساسي دارند و هم چنین پروتئین C4، که از اجزاي سیستم کمپلمان می باشد، اشاره کرد. سنجش تعداد 
کپی )CNV( پروتئین C4 با استفاده از روش Real-Time PCR، انجام می شود که یک روش حساس و 

مطمئن برای توضیح ارتباط C4 با برخی بیماری       های خودایمنی و بیماری       های عصبی می باشد.
2. کّمیت بیان ژن       هاي سایتوکاین       ها: تجزیه و تحلیل مشخصات سایتوکاین       ها کمک می   کند تا به خواص 
 Real-Time PCR .عملکردی سلول       های  ایمنی، هم در جهت تحقیق و هم تشخیص بالینی پی برده شود
به طور گسترد      ه ای برای تعیین کّمیت سایتوکاین       های سلول، مایعات بدن و بافت       ها مورد استفاده قرار می گیرد. 
با استفاده از  این روش می توان سطح بیان mRNA سایتوکاین       ، که اغلب در بافت       های تحت بررسی بسیار کم 
می باشد را تعیین نمود.  این روش جهت تعیین کّمیت سایتوکاین       ها در سلول       های  ایمنی بدن و یا بافت       های 

ملتهب و هم چنین نمونه       های کوچک، روشی بسیار دقیق و حساس می باشد. 
3. استفاده در درمان       هاي دارویی: برای  بررسی روند درمانی در برخی بیماری ها، یک ژن خاص که معمواًل 
ژن عامل بیماری نیست و فقط به عنوان نشانگر بیماري تلقی می شود، در نظر گرفته می شود و اثر داروی 
مورد نظر بر تغییرات بیان  این ژن بررسی می شود. تغییر بیان  این ژن، می تواند نشان   دهنده ی وضعیت درمانی 
 ،2BCAR پروتئین های خاص مربوط به سرطان پستان مانند RNA باشد. به عنوان مثال می توان به بیان 
3MDR و 4MRP اشاره کرد. هدف از  این بررسی، بیان ژن های مقاوم به دارو      های خاص در سرطان پستان 

در پاسخ به شیمی درمانی و پی گیری روند درمان درست می باشد. 
4. سطح بیان ژن های مربوط به سرطان: به وسیله Real-Time PCR سنجیده شده و در رابطه با نوع 

پاسخ به شیمی درمانی، پیشرفت یا پسرفت بیماری بعد از بیماری بررسی می گردد.
5. شناسایی و تعیین بار5 عوامل عفونی: حساسیت به مراتب باالی  این روش، امکان تعیین میزان دقیق یا 
تعداد یک پاتوژن در بدن را مهیا کرده است و در نتیجه این روش، جایگاه مهمي  در تشخیص عوامل عفوني 

1. CNV: Copy Number Variation
2. BCAR: breast cancer antiestrogen resistance gene 1
3. MDR: multidrug-resistance
4. MRP:Multidrug Resistance Protein 
5. Load



201 بخش دوم: Real-Time PCR                                                                         دکتر فاطمه واحدی- فاطمه کیفی

مانند سایتومگالوویروس1 ، انواع هپاتیت2 و ویروس عامل ایدز3 پیدا کرده  است. 
6. کنترل مواد غذایی و دارویی: مواد غذایي و دارویي از نظر میزان آلودگی میکروبی با نمونه کنترل مقایسه 

می شوند و روش Real-Time PCR سنجش دقیق میزان آلودگی ها را فراهم می نماید.
7. بررسی بیان ژن        های مربوط به بدخیمی ها: کاربرد وسیع روش Real-Time PCR در مورد بررسي 
بیان ژن       های مربوط به سرطان می باشد که در جهت تشخیص انواع سرطان ها استفاده مي شود. از جمله 
می توان به سرطان خون اشاره کرد. حساسیت  این روش، تشخیص 1 سلول سرطانی از میان105 سلول سالم 

است که در روند تشخیص زود هنگام، در طی و بعد از اقدامات درمانی قابل انجام است.
8. تعیین میزان موفقیت پیوند اعضا: هرفرد، شاخص       های  ایمونولوژیک ویژ      ه ای دارد که با بررسی  این 
شاخص       ها در فرد دهنده و گیرنده، قبل و بعد از پیوند و مقایسه آن       ها با هم، میزان موفقیت پیوند مشخص 
می شود. روش Real-Time PCR امکان بررسی دقیق این شاخص ها و تخمین میزان موفقیت پیوند اعضا 

را فراهم نموده است.
9. ژنوتایپینگ: یکی از مهم ترین کاربردهای روش Real-Time PCR تعیین توالی DNA، در سلول ها، 
باکتری ها و ویروس ها می باشد که درتشخیص قبل از تولد، تشخیص قبل از النه  گزینی، و نیز تعیین زیر 
گروه       هاي ویروس       ها و باکتری       ها استفاده می شود. همچنین با استفاده از  این روش، می توان چند شکلی های 
ژنی )پلی مورفیسم(4 یا به عبارت دیگر جهش       های هتروزیگوتی و هموزیگوتی را بدون انجام الکتروفورز و یا 

کروماتوگرافی تشخیص داد. 
10. تشخیص ناقلین ناهنجاری های کروموزومی: در ناهنجاری های ژنتیکی مانند سندرم های داون 5و 
دوشن6 که درآن تعداد ژن ها افزایش یا کاهش می یابند به روش Real-Time PCR می توان دوز ژن       ها را 
تعیین نمود. به این منظور از ژن هایی استفاده می شود که مقدار آن         ها متناسب با کاهش یا افزایش کروموزوم 

مورد بررسی، تغییر یابد و در هرکروموزوم یک کپی از آن موجود باشد.
11. تعیین از دست رفتن هتروزیگوتي آلل       هاي ژن       ها )LOH(7: درصفتی که رابطه ی غالب و مغلوبی 
برقرار باشد، فرد هتروزیگوت به دلیل داشتن آلل غالب، سالم است. در صورت حذف یا جهش در آلل غالب در 
فرد، بیماری بروز می   کند که به  این حالت LOH گفته می شود. با استفاده از Real-Time PCR و ازطریق 

تعیین تعداد کپي ژن مورد نظر، می توان به وجود یا عدم وجود  این نقص پی برد.
12. تشخیص پلي مورفیسم       هاي تک نوکلئوتیدي )SNP(8: شناسایي جهش       های نقطه ای در ژن       ها یکي 

1. CMV: Cytomegalo virus
2. HBV, HCV: Hepatitis type B or C virus
3. HIV: Human Immunodeficiency Virus
4. Polymorphism
5. Down syndrome
6. DMD: Duchene Muscular Dystrophy 
7. LOH: Loss ofHeterozygosity 
8. SNP: Single Nucleotide Polymorphism
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از متداول ترین کاربرد      هاي Real-Time PCR می باشد.
13. شناسایی متیالسیون: ردیابی متیله شدن ژن ها و آلل ها در تشخیص بدخیمی ها و بیماری ها به طور 

دقیق با روش Real-Time PCR فراهم شده است.
14. تشخیص جنسیت جنین: با استفاده از خون مادر و بررسي سلول های جنیني در خون مادر،  با روش  
Real-Time PCR  می توان جنسیت جنین را تعیین نمود. این روش بسیار حساس و دقیق بوده و نیازی به 

روش های تهاجمی جهت نمونه گیری ندارد. 
 :9)ChIP( »15. تعیین نواحی تنظیمی ژن       های هدف به روش »رسوب گذاری ایمنی کروماتین
استفاده از Real-Time PCR جهت تعیین نواحی تنظیمی ژن       های هدف، بسیار مناسب می باشد.  این روش، 
باعث تشخیص سریع ژن       های هدف و عناصر پاسخ دهنده به آن می شود که سبب سهولت بررسی فرآیندهای 
تنظیم رونویسی و تعیین ژن       های تنظیم کننده هورمون       ها مي گردد. با  این تکنیک می توان ارتباط و اتصال 

پروتئین       هایی نظیر فاکتور      های رونویسی به پروموتور ژن       ها را بررسی کرد.
16. تشخیص پاتوژن       ها: استفاده از PCR در زمینه ی تشخیص       های مولکولی به مرحله اي رسیده  است 
که هم اکنون به عنوان روش اسـتاندارد، برای تشخیص انواع میکروب       ها پذیرفته شده  است. از آن جا که
Real-Time PCR  روشی سریع، حساس و با آلودگی بسیار کم می باشد، در این زمینه به سرعت مورد 
پذیرش همگاني قرار گرفته است و کاربرد گسترده ای در آزمایشگاه       هاي میکروبیولوژی دارد. حساسیت  این 
روش نسبت به روش       های مبتنی بر کشت میکروب ها، بسیار بیش تر بوده و زمان مورد نیاز آن نیز، بسیار کم 

تر می باشد. 

9-2( نکات عمومی برای واکنش Real-TimePCR جهت کسب نتیجه مناسب
جهت داشتن یک تکثیر مناسب در واکنش Real-Time PCR رعایت نکاتی الزامی  است که مهم ترین آن       ها 

شامل موارد زیر است:
1.  برای جلوگیری از کاهش دقت در نتایج در طي پیپت کردن همیشه از سمپلر      های کالیبره استفاده شود.

2. تعداد کپی       های RNA هدف استفاده شده در هر واکنش Real-Time PCR  باید برای ایجاد سیگنال بین 
 3/08 pgr باعث شناسایی کپی       های ژن هدف تا Real-Time PCR 20 تا 30 سیکل کافی باشد. حساسیت

از کل RNA )معادل 1 کپی از ژنوم( می شود. 
3.  از غلظت اپتیمم مواد شامل dNTP ،Taq DNA Polymerase،2 MgCl2 و پرایمر      ها استفاده شود.

4. چنانچه آنزیم AmpliTaq Gold DNA Polymerase استفاده می شود، باید برای فعال شدن 12ـ10 
دقیقه در دمای 95ـ92 درجه سانتی گراد قرار گیرد. هم چنین استفاده از  این آنزیم نیازی به گذاشتن روی یخ 

ندارد. 

1. ChIP: Chromatin Immunoprecipitation 
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* شرایط مناسب استفاده از روش TaqMan شامل مراحل زیر است:
UNG 50 جهت فعال شدن آنزیم°C 2 دقیقه در دمای -

 Taq DNA Polymerase 95 برای فعال شدن آنزیم°C 10 دقیقه در دمای-
- 15 ثانیه در C°95 )دمای دناتوره کردن(1 و 1 دقیقه در C°60 )انلینگ2 و گسترش3( براي40 سیکل. 

5. یک واکنش مناسب جهت ساخت cDNA برای واکنش Taq Man به صورت زیر می باشد:
- 10 دقیقه در دمای C°25   )جهت انکوباسیون پرایمر4(

- 30 دقیقه در دمای C°48  )جهت فعالیت آنزیم نسخه برداری معکوس5( 
- 5 دقیقه در دمای C°95  )جهت غیرفعال نمودن آنزیم نسخه برداری معکوس6(

 )Uracil N Glycosylase Amperas( UNG قبلی، آنزیم PCR 6. جهت جلوگیری از تکثیر محصوالت
به واکنش اضافه می شود.  این آنزیم در دمای باالتر از C°55 عمل نمی   کند و در هنگام فعالیت تمام 

یوراسیل       های ملحق شده به توالی را حذف می   کند. 
7. الزم است سه نوع کنترل منفی در واکنش استفاده شود: 

- NAC )کنترل منفی غیرقابل تکثیر(7: این کنترل منفی کنترل آنزیم نسخه برداری معکوس8 نامیده می شود. 
در   این واکنش تمام عوامل RT-PCR به استثنای آنزیم نسخه بردار معکوس وجود دارد. 

- NTC )کنترل منفی بدون نمونه الگو(9: در این واکنش، تمام عوامل به استثنای RNA الگو وجود دارد. به 
جای RNA در این واکنش از آب استفاده می شود.  

- NC )کنترل منفی(10: در  این واکنش نمونه RNA منفی استفاده می شود.
در نمونه       های کنترل منفی نباید تکثـیر وجود داشـته باشـد. هرگونه تکثیر نشـان   دهـنده آلودگـی واکنش 
RT-PCR با DNA می باشد. چنان چه میزان فلورسانسNAC بیش تر از NTC باشد، احتمال آلودگی فلورسانس 

در نمونه یا در دستگاه PCR وجود دارد.
8. چنانچه روش تعیین ΔΔCt برای تعیین کمي  نسبي استفاده شود، باید دامنه دینامیک سیستم پرایمر- پروب 
و هم چنین نرماالیزر تعیین شود. دامنه دینامیک خطی نشان دهنده  این است که غلظت الگوی اولیه بیش تر 
 ،3pg/μl( RNA به دسـت آمده  اسـت.  این مشـکل را می توان با تکرار سـه تایی از 5 غلظت Ct از میزان
1. Denaturing
2. Anneling
3. Extention
4. Primer Incubation
5. Reverse Transcriptase
6. Reverse TranscriptaseInactivation
7. No Amplification Control
8. ReverseTranscriptase
9. No TemplateControl
10. Negative Control
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30ng/μl ،3ng/μl ،300pg/μl ،30pg/μl( انجام داد.

* در روش تعیین کمي  مطلق بهترین نتایج که نرم افزار دستگاه به طور اتوماتیک محاسبه مي کند به صورت زیر 
مي باشد:

- شیب منحنی استاندارد1برابر 3/32- باشد. 
-  کارائی2 تکثیر باالتر از 90 درصد می باشد

- بهترین کارائی موقعی است که R2<0/99 باشد.
- انحراف معیار3 کم تر از 25/ 0 باشد )کم تر از 0/167 بهتر می باشد(

در صورت عدم انطباق با داده       هاي فوق الزم است آستانه و یا خط پایه را افزایش داده و یا استاندارد      هاي داراي 
خطا را حذف کرده و در محاسبات وارد نکرد. 

9. استفاده از رنگ ROX در مخلوط واکنش به عنوان رنگ غیرفعال جهت نرماالیز کردن شدت فلورسانس 
ضروری می باشد. غلظت ROX نباید بیش تر از 30nM باشد.

10. چنانچه سایبر گرین استفاده شود، باید منحني ذوب را به دست آورد. اگر واکنش بهینه باشد، باید تنها یک 
پیک وجود داشته باشد که به محصول اختصاصی مربوط می شود. اما اگر بیش از یک پیک باشد، مربوط به 

حضور محصول غیراختصاصی یا پرایمر دایمر مي باشد.
11. مخلوط واکنش مربوط به روش TaqMan باید در C 8-2 نگه داری شود و از نگه داري در درجه حرارت 

20 درجه سانتی گراد ممانعت شود.
12. یکي از نکاتي که جهت بهینه کردن واکنش و به دست آوردن نتیجه مطلوب از اهمیت بسیاري برخوردار 

است استفاده از مواد با غلظت مناسب در واکنش       ها مي باشد.
- غلظت منیزیم در واکنش باید بین mM 7-4 باشد.  این میزان برای بهتر عمل کردن پرایمر و پروب، 
حدود mM 5/5 تعیین شده  است. تعیین غلظت کلراید منیزیم برای واکنش       های مولتي پلکس که نیاز 
به غلظت منیزیم بیشتر دارند، مهم است که مي توان از نرم افزار PrimerExpress جهت تعیین غلظت 

مناسب استفاده کرد.
- غلظت dNTP       ها باید متعادل باشد )چنانچه dUTP استفاده شود در این مورد استثنا می باشد(. جانشینی   
dUTP به جای dTTP برای کنترل آلودگی با محصوالت PCR، نیاز به غلظت دو برابر dUTP نسبت 

به بقیه dNTP      ها دارد. دامنه بهینه برای mM ،dNTP 1 تا mM 500 می باشد.
- میزان مورد نیاز DNA پلی مراز Taq برای یک واکنش u( 0/25   μl ، 50  μl 0/25 ( می باشد که تا حد 

میزان unit 0/25 می تواند افزایش یابد.

1. Slop
2. Efficiency
3. Standard Deviation
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- بهترین غلظت توصیه شده پرایمر در هر واکنش nM 900-100 و غلظت پروب nM 200-50 می باشد. 
برای روش TaqMan بهتر است که پرایمر در سه درجه حرارت مختلف )58، 60 و 62( و در سه غلظت 
مختـلف )50، 300 و nM 900( بررسـي شـود. هر کـدام از ایـن ترکیـبات دما و غلـظت که کم ترین Ct و 
بیـش ترین ΔRn را بدهد، بهترین حالت می باشـد. به طـور مشـابه غلـظت پروب نیز بـهـتر اسـت بین 

nM 225-25 استفاده شود.

13. یکي دیگر از نکات مهم در انجام واکنش موفق Real-Time PCR طراحی پرایمر و پروب مناسب است. 
در طراحي پرایمر مناسب باید به نکات ذیل توجه نمود:

- درجه حـرارت ذوب )Tm(1پرایمر برای واکنش Real-Time PCR باید بین C° 60-58 و برای پروب 
C° 10 درجه بیش تر از درجه حرارت ذوب مربوط به پرایمر باشد. هم چنین درجه حرارت ذوب دو پرایمر 
باید یکسان و اختالف آن       ها نباید بیش تر از 1 درجه سانتی گراد باشد. وجود  MGB 2 در توالی پروب، درجه 

حرارت ذوب آن را چندین درجه افزایش می دهد. 
- طول پرایمر 30ـ 15 جفت باز باشد.

- محتویات G+C باید 80-30% باشد. اگر محتویات G+C کم باشد براي افزایش دماي انلینگ و دمای 
ذوب، حالل       هایی مثل گلیسرول، دی متیل سولفوکسید )3DMSO( و 7- دیازا- دزوکسی گوانیدین تری 

فسفات4 مورد نیاز است.
 G در توالی پرایمر و پروب، داشتن حتی یک نوکلئوتید یکسان مشکل ساز است. مخصوصاً برای نوکلئوتید -

نباید بیش از 4 یا بیش تر تکرار وجود داشته باشد.
- تعداد کل G و C در 5 نوکلئوتید انتهاي ׳3 پرایمر نباید بیش تر از 2 باشد. رعایت  این نکته به ناپایداری 

انتهاي ׳3 پرایمر      ها برای کاهش جفت شدن       های غیراختصاصی کمک می   کند.
- ماکزیمم طول توالی آمپلیکون5 بیش تر از bp 400 نباشد )معموال bpً 150-50(. آمپلیکون       های کوچک تر 
نتایج پایدارتری می دهد، طول کوتاه تر با فعالیت انتهاي ׳5 نسبت مستقیم دارد. موقعی که طول بیش تر 

مورد نیاز باشد پروتکل PCR و ترکیبات واکنش را باید بهینه کرد.
- پروب       ها نباید تکرار نوکلئوتید یکسان داشته باشند. تعداد نوکلئوتید       های C بیش تر از G بوده و در انتهاي ׳5 

نباید نوکلئوتید G وجود داشته باشد. بیش تر بودن C نسبت به G باعث بیش ترشدن ΔRn می شود.
- برای جلوگیری از  ایجاد نتایج مثبت مربوط به تکثیر DNA ژنومی در تولید cDNA، پرایمر      ها باید بر 
اساس نواحی اتصال اگزون - اگزون6 در توالی cDNA طراحی شوند. ممکن است DNA ژنومی به 

1. TM: Melting Temperature
2. MGB: MinorGroove Binder
3. DMSO: Di Methyl Sulf Oxide
4. 7-deaza- dGTP
5. Amplicon
6. Intron splice site
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صورت هم زمان با RNA استخراج شود و در نتیجه به عنوان الگو در فرآیند PCR استفاده شود. بنابراین 
برای از بین بردن DNA ژنومی، استفاده از تکنیک      های خوب و کارآمد جداسازي RNA و هم چنین 
تیمار نمونه       های RNA با DNAse قبل از مرحله استفاده از آنزیم نسخه بردار معکوس، ضروری می باشد.
- چنانچه پروب جهت تفریق آللی1 طراحی می شود، نوکلئوتید      های غیرمکمل2 باید در میانه پروب و نه در 

انتهاي  پروب طراحی شوند.
- بهتر است از پرایمر      هایی که شامل نوکلئوتید       های dA نزدیک انتهاي ׳3  باشد، استفاده شود. در نتیجه 
 )Uracil N AmpErase glycosylase( پرایمر ـ  دایمر تولید شده مي تواند به وسیله آنزیم گلیکوزیالز
تجزیه شود و چنانچه در انتهاي´3 امکان استفاده از dA وجود ندارد، استفاده از نوکلئوتید      های dU ضروری 

است.
- غلظت پرایمر و پروب مناسب باشد. غلظت مناسب به وسیله سنجش جذب در nm 260 به وسیله 
 μM دستگاه       هاي اسپکتروفتومتر تعیین می شود. دامنه معمولی غلظت       هاي مورد استفاده3 برای پرایمر
100ـ10 و برای پروب μM 10ـ2 می باشد. هنگام ساخت پرایمر تبدیل مول به موالر ضروری می باشد. 

  10000 pmol +100 µl H2O =100 mM به عنوان مثال: محلول استوک
- پرایمر      ها و پروب بر اساس مکمل بودن با توالی       هایی با پیچیدگی کم ساخته نشوند. نواحی با پیچیدگی کم 
می تواند باعث  ایجاد مشکالتی در توالی پرایمر و پروب شود. این مشکل با راه حل       های زیر قابل حل است:

	∗یک ناحیه دیگر انتخاب شود.
	∗توالی پرایمر و پروب جهت بیش تر شدن دمای ذوب، بلندتر انتخاب شوند که این عمل باعث باال رفتن 

اختصاصیت پرایمر می شود.
	∗بهینه سازي روش PCR نیز در از بین بردن باند       های غیراختصاصی مهم است.

- چنانچه پرایمر و پروب بر اساس منابع مختلفی طراحی شوند )مثل نمونه       های ترانس ژنیک، باکتری      ها و 
ویروس      ها(، قبل از شروع جست و جو برای پرایمر و پروب، باید توالی با توالی       های همولوگ ارگانیسم       های 
دیگر به وسیله نرم افزار بالست4 کنترل شود )www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST(. برای داشتن پرایمر 

و پروب اختصاصی، باید نواحی هدف کم ترین شباهت را با توالی       های دیگر داشته باشند.

- چیزی که در طراحی پروب مهم است، توالی       هاي مربوط به گزارشگر و کوئنچر می باشد. چنانچه هر کدام 
از  این       ها اشتباه باشد، دمای ذوب پروب برای واکنش صحیح نخواهد بود و بر روی کارایی واکنش تأثیر 
  Real-Time PCR مي گذارد. پروب باید به رنگ مناسب متصل شود و هم چنین رنگ برای دستگاه

1. Allelic discrimination
2. Polymorphic Site
3. Working stock
4. BLAST
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کالیبره شده باشد.
- در مواقعي که توالی الگوی اولیه به طور ضعیفي با پرایمر و پروب اتصال برقرار کند و یا اصاًل اتصالی 
پلی  به  مربوط  جایگاه  برای  پروب  و  پرایمر  توالی  یا  و  داد  تغییر  را  توالی  است  بهتر  نشود  انجام 
مورفیسم تک نوکلئوتیدی )SNP(1 در نظر گرفته شود. استفاده از بانک      هاي اطالعاتي برای استفاده 
 NCBI از توالی       های صحیح و تعیین کیفیت توالی ضروری است. جهت استفاده از توالی صحیح از
  2dbsNP از  توالی  کیفیت  تعیین  برای  و   )NationalCenterforBiotechnologyInformation(
استفاده مي شود. افزایش طول پرایمر بدون افزایش درجه حرارت ذوب، اتصال کم یا اشتباه پرایمر به 

توالی الگو3 را بیش تر می   کند.
- جهت طراحي پرایمر و پروب       هاي مورد نیاز در Real-Time PCR مي توان از نرم افزار      های مختلف 
  LightcyclerProbeDesign و  AlleleID،PrimerPremier،PrimerExpress2،Primer3مانند

استفاده نمود.
- بهتر است ابتدا جفت پرایمر      ها و پروب را همراه با یک نمونه شناخته شده مثل پالسمید کلون شده، 
sDNA و RNA آزمایش و بررسي شوند و شرایط آزمایش استاندارد شامل: 400-300 نانو مول پرایمر، 
 Ct و کم ترین Δ Rn به کار رود. پرایمر      هایی که بیش ترین MgCl2 100 نانو مول پروب و 3 میلی مول از

را دارند انتخاب شوند. 
- از نمونه       ها شامل sRNA ،sDNA یا total RNA جهت منحنی استاندارد رقت ساخته شود. اگر شیب 
منحنی استاندارد بهترین جفت پرایمر      ها 3/5- باشد میزان MgCl2 تا 5mM افزایش داده شود. اگر شیب 
منحنی باالتر از 3/6- است پرایمر      های دیگری انتخاب شوند. یک آزمایش دقیق و درست شیب 3/3- 
خواهد داشت. منحنی       های استاندارد نمونه و نرماالیزر باید موازی باشد. در یک واکنش مولتي پلکس 
صحیح، مقدار Ct نمونه باید با واکنش      های مجزا برای هر نمونه یکسان باشد. در یک واکنش درست باید 

انحراف معیار کم تر از 0/250 وکارائی بیش تر از 0/99 باشد. 

9-2( اهداف آموزشی در قالب سواالت تشریحی
1. تفاوت روش Real-Time PCR با روش PCR و مزایای آن چیست؟

2. اساس روش Real-Time PCR چیست؟
3. انواع اصلی پروب های مورد استفاده در Real-Time PCR را توضیح دهید.

4. منحنی نتیجه ی واکنش Real-Time PCR را تشریح کنید.
5. انواع روش های اصلی Real-Time PCR را نام برده و توضیح دهید.

1. Single Nucleotide Polymorphism
2. Single NucleotidePolymorphism database
3. PrimerـTemplate mismatch
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6. جهت تعیین کمیت مطلق چه نوح پروب هایی استفاده می شوند؟
7. برخی از کاربردهای Real-Time PCR را توضیح دهید.
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1-3(مقدمه
ناحیه HLA با طولی حدود 4 مگاباز بر روی بازوی کوتاه کروموزوم شماره 6 انسان قرار دارد. این ناحیه 
عالوه بر ژن های HLA کالس-یک و کالس-دو دربرگیرنده ژن های دیگری نیز می باشد که بسیاری از آن 
ها در فعالیت سیستم ایمنی نقش دارند. ژن های HLA باعث رمزدهی مولکول های بسیار متنوعی می گردند که 
در ایجاد پاسخ ایمني نسبت به آنتي ژن هاي پروتئیني نقش اساسي دارند. به دلیل وجود تفاوت میان مولکول های 
HLA در بین افراد مختلف، این مولکول ها نقش مهمي در پیوند اعضا دارند زیرا خود به عنوان آنتي ژن در تحریک 

پاسخ ایمني گیرنده نقش دارند. 
نتایج بالینی نشان می دهد که میزان خطر رد شدن بافت یا ارگان پیوندی ارتباط مستقیم با میزان عدم هم خوانی 
HLA میان گیرنده و دهـنده دارد. اگرچه این خطر بسـته به نوع پیوند متفاوت است به طوری که در پیوند قرنیه هم 
خوانی HLA تأثیری بر نتیجه پیوند ندارد درحالی که هم خوانی HLA در پیوندهای کلیه، قلب، ریه و کبد از 
اهمیت بیـش تری برخوردار است و در پیوند مغز اسـتخوان هم خوانی HLA میان گیـرنده و دهـنده از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است.

2-3( کاربردها و اهمیت تعیین HLA در کلینیک
عالوه بر اهمیت تعیین HLA در پیوند، به دلیل ارتباط بعضی از بیماری ها با آلل هاي خاصي از HLA )ارتباط 
HLA-B27 با بیماري انکلوزینگ اسپاندیلیت یا ارتباط HLA-B5 با بیماري بهجت(، تعیین HLA به عنوان روشی 

در تشخیص افتراقی این بیماری ها کمک کننده است. نقش مستقیم مولکول هاي HLA در ایجاد بیماري تنها در 
موارد معدودي مشخص گردیده است و در اکثر موارد HLA تنها به عنوان یک فاکتور مستعدکننده در نظر گرفته 

می شود که در همراهی با عوامل محیطي در القای بیماري نقش دارد.

بخش سوم
روش های مولکولی

HLA تعیین 
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تنوع آللي ژن هاي HLA هم چنین موجب به کارگیري این ژن ها در پزشکي قانوني به منظور شناسایي مجرمین 
و در آزمایشات ردابوت به منظور تعیین پدر و مادر بیولوژیک فرد شده است.

با پیشرفت تکنولوژي تولید واکسن، عصر جدید به طراحي واکسن هاي پپتیدي تعلق دارد و براي برگزیدن 
بهترین پپتید که قادر به ارائه توسط مولکول هاي HLA باشد و منجر به بروز پاسخ ایمني مناسب گردد، بررسي 
 HLA افراد در جمعـیت هدف الزامي اسـت. به همـین دلیل تعیـین HLA میزان تمایل پپتید سـنتز شده براي
جمعیت هاي مختلف در مطالعات انسـان شـناسی و گردآوري اطالعات مربوطه در بانک هاي اطـالعاتي از اهمیت 

ویژه اي برخوردار است.

3-3( انواع روش های تعیین HLA قبل از پیوند
روش سرولوژی یکی از قدیمی ترین روش هایی است که برای تعیین HLA مورد استفاده قرار می گرفته است. 
ظهور PCR،  انقالب عظیمی در تحقیقات زیست شناسی ایجاد کرد به طوری که در عصر حاضر شاهد کاربرد آن 
در عرصه های بالینی نیز هستیم. هم گام با افزایش کاربرد روش هاي مولکولي در طول دو دهه اخیر، استفاده از 
این روش ها در ایمونوژنتیک و تعیین HLA نیز رایج شده است. به دلیل عدم وجود آنتی سرم های مناسب، بعضی 
از مولکول های HLA با روش سرولوژی قابل بررسی نیستند. واکنش متقاطع میان آنتی سرم ها نیز گاه شناسایی 
مولکول های HLA را با اشکال مواجه می سازد. بیان محدود بعضی از ژن های HLA مانند HLA-C شناسایی 
این مولکول ها را با روش سرولوژی مشکل می سازد. به عالوه روش های مولکولی در مقایسه با روش سرولوژی 

در زمان کوتاه تری قادر به تشخیص تفاوت هاي آللي در سطح DNA مي باشند. 
* روش های مبتنی بر PCR در تعیین HLA خود به سه زیر گروه قابل تقسیم می باشند: 

  .1PCR-SSP مستقیماً قادر به تعیین نوع آلل است مانند روش PCR ،با استفاده از پرایمرهای اختصاصی -
- محصول PCR در بر گیرنده تفاوت های آللی است که باید توسط روش های تکمیلی مورد ارزیابی قرار 
گیرند مانند استفاده از آنزیم های محدودکننده در روش 2PCR-RFLP  ، به کارگیری پروب های اختصاصی 
در روش3PCR-SSO، بررسی ساختار فضایی محصول PCR در روش هترودوپلکس یا تعیین توالی در 

.4 SBT روش

PCR-SSP 1-3-3( روش
 در این روش، PCR با استفاده از زوج پرایمرهاي اختصاصي هر یک از آلل هاي HLA در لوله هاي مجزا انجام 
مي شود. در صورت وجود توالي مورد شناسایي توسط هر یک از زوج پرایمرها، باند اختصاصي با طول مشخص 
تشکیل مي گردد. هرچه تعداد پرایمرهاي به کار گرفته شده در این روش بیش تر باشد، قدرت تفکیک بیش تر خواهد 

1. Polymerase Chain Reaction using Sequence Specific Primers
2. Polymerase Chain Reaction-Restriction Fragment Length Polymorphism
3. Polymerase Chain Reaction using Sequence Specific Oligonucleotide probes 
4. Sequence Based Typing
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بود. اما ممکن است به دستگاه هاي ترموسایکلر با ظرفیت باال نیاز داشته باشد. به منظور رفع این مشکل مي توان 
ابتدا از روش هاي با قدرت تفکیک پایین اسـتفاده نمود و به دنبال آن براي آلل هاي مشـخص شده از روش هاي 
با قدرت تفکیک باال استفاده کرد. به منظور کاهش تعداد واکنش ها مي توان از روش مولتیپلکس PCR نیز استفاده 
نمود. به این ترتیب در هر لوله پرایمرهاي مربوط به چندین آلل قرار داده مي شود. براي ارزیابي نتایج الکتروفورز در 
این حالت باید از ژل هایي با طول نسبتاً زیاد استفاده کرد تا باندها به خوبي از یک دیگر تفکیک شوند. در این روش 
به منظور اطمینان از مناسب بودن شرایط PCR در هر یک از لوله ها باید از کنترل داخلي استفاده کرد. کنترل داخلي 
شامل یک زوج پرایمر اختصاصي براي تکثیر یک ناحیه غیرپلي مورف در یکي از ژن هاي انسان است )هورمون 
رشد، بتاگلوبولین، ناحیه غیرپلي مورف HLA و ...(. طول محصول PCR مربوط به کنترل داخلي معمواًل بزرگ 
تر یا کوچک تر از طول محصوالت مربوط به آلل هاي مختلف است. غلظت پرایمرهاي مربوط به کنترل داخلي 
نیز کم تر از غلظت پرایمرهاي اختصاصی مربوط به آلل ها است )یک پنجم تا یک دهم( تا در هنگام تکثیر مانع 
از تشکیل محصول اصلي نگردند. در بیش تر مواقع به هنگام تکثیر ناحیه مربوط به آلل اختصاصي، باند مربوط به 
کنترل داخلي کم رنگ تر می شود یا حتي ممکن است بر روي ژل دیده نشود که به دلیل مصرف شدن مواد واکنش 

برای تولید باند اختصاصي است.
1. مالحظات عملي: پس از استخراج DNA، با اندازه گیري OD260 و OD280، می توان غلظت DNA را 
محاسبه کرد و غلظت نهایي را بین ng/µL 50-30 تنظیم نمود. با محاسبه نسبت OD260/OD280 نیز 
 DNA با پروتئین را ارزیابي کرد. اگر این نسبت باالتر از 1/8 باشد، خلوص DNA می توان میزان آلودگي
استخراج شده ایده آل است و ممکن است با کاهش این نسبت، کیفیت باندها در هنگام PCR کاهش یابد.

با الکتروفورز DNA استخراج شده بر روي ژل آگارز یک درصد، مي توان از عدم تخریب DNA در طول 
استخراج یا پس از نگه داري طوالني مدت اطمینان حاصل کرد.

پیشنهاد مي گردد پرایمرهاي اختصاصي آلل و پرایمرهاي مربوط به کنترل داخلي به همراه dNTPs در تعدادي 
استریپ با آرایش خاص ریخته شوند و سپس آب موجود در لوله ها در خأل تبخیر گردد. در هنگام آزمایش مخلوطي 
از سایر مواد الزم جهت PCR )بافر، MgCl2، آنزیم و ...( متناسب با تعداد لوله ها تهیه گردد و پس از جدا کردن 
کنترل منفي، DNA به میزان مناسب به این مخلوط اضافه گردد و سپس در هر یک از لوله ها به میزان مشخص 

ریخته شود.
هم چنین پیشـنهاد مي گردد با توجه به طول کوچک ترین و بزرگ ترین محـصول PCR در هر سري از 
واکنش ها، ژل آگارز با درصد مناسب ساخته شود و محصوالت PCR در کنار مارکر DNA الکتروفورز گردند. در 
صورت در دسترس نبودن مارکر، مي توان سایز نسبي باندها در لوله هاي مختلف را با یک دیگر مقایسه کرد. پس 
از انجام الکتروفورز، از ژل عکس گرفته شود و نتیجه بر اساس عدم وجود باند در حفره مربوط به کنترل منفي و 
وجود باند مربوط به کنترل داخلي در همه حفره ها و با در نظر گرفتن سایز نسبي باندها در چاهک هاي مختلف 

مورد ارزیابي قرار گیرد.
مانند روش سرولوژي که به دلیل واکنش متقاطع، بعضي از آنتي بادي ها قادر به شناسایي بیش از یک مولکول 
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HLA هستند، در روش SSP نیز ممکن است بعضي از آلل ها توسط چندین زوج پرایمري تکثیر گردند. در این 
صورت با توجه به درجه اختصاصیت پرایمرها مي توان نوع آلل های یک فرد را مشخص کرد )شکل 3-1(.

روش PCR-SSP به دلیل سرعت باال نسبت به سایر روش هاي تعیین HLA از اولویت ویژه اي برخوردار 
است خصوصاً در مواردي که اهدای عضو از جسد مطرح باشد با این روش در طول چند ساعت مي توان نتیجه را 

مشخص نمود.

شکل 1-3: نتیجه آزمایش تعیین HLA با روش PCR-SSP که مشخص کننده ژنوتیپ HLA-DRB1*04/07 است )چاهک 
شماره 1 مربوط کنترل منفی، چاهک های 2 تا 21 مربوط به آلل های مختلف جایگاه ژنی HLA-DRB1، سه چاهک آخر مربوط 
به جایگاه های ژنی B4 ،B3 و B5 هستند که هر یک با آلل های خاصی در جایگاه ژنیHLA-DRB1 پیوستگی دارند(. تجربه 

آزمایشگاهی نویسنده

یکي از معایب این روش نیاز به انجام الکتروفورز به دنبال PCR است خصوصاً زماني که تعداد نمونه ها زیاد 
باشد. در سال هاي اخیر با حذف الکتروفورز این روش به صورت Real time قابل انجام است به طوري که براي 
هر آلل از یک پروب فیلوژنیک اختصاصي در حد فاصل دو پرایمر استفاده مي شود. در یک سمت این پروب ها 
فلورسنت گزارشگر و در سمت دیگر ماده فرونشاننده قرار دارد. درصورت اتصال و افزایش طول پرایمر در هنگام 
نزدیک شدن این مجموعه به جایگاه پروب، پروب با خاصیت´3→´5 اگزونوکلئازي آنزیم Taq پلي مراز شروع به 
تخریب مي کند و در این حالت اثر ممانعتي ماده فرونشاننده از ساطع شدن نور فلورسانس ماده فلورسنت گزارشگر 

برداشته مي شود و میزان فلورسانس بیش تر مي شود.
2. الف( روش PCR-RFLP: اساس این روش وجود جایگاه هاي قابلشناسایي توسط آنزیم هاي محدودکننده 
خاص در آلل هاي مختلف مي باشد. به دلیل وجود جایگاه هاي اختصاصي براي آنزیم هاي محدود کننده خاص 
در زیرکالس هاي HLA کالس دو، این روش بیش تر براي تعیین آلل هاي HLA کالس دو به کار می رود. 
در این روش ابتدا اگزون دوم HLA کالس دو توسط روش PCR تکثیر مي شود و سپس باندهاي حاصل 
از هضم آنزیمي بر روي ژل آکریل آمید از یک دیگر تفکیک مي گردند. با این وجود گاه تفکیک باندها از یک 
 PCR دیگر به خوبی انجام نمی شود و تفسیر نتایج راحت نیست. گاه الزم است براي تعیین یک آلل، محصول
توسط چندین آنزیم مختلف به طور مجزا هضم گردد و براساس الگوي ایجاد شده نتیجه تفسیر گردد. در شکل 
2-1 فرمول هضم آلل HLA-DRB1 *-0301 به صورت 101011000 مي باشد. در این فرمول 0 نشانه 
عدم هضم،  1 نشان دهنده هضم کامل است و حالت هتروزیگوت با عدد 2 نشان داده می شود. به این ترتیب 
هر یک از آلل ها بر اساس آنزیم هاي محدود کننده مورد استفاده داراي فرمول مشخصي هستند )شکل 2-3(.
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شکل 2-3: نتایج روش تعیین HLA با روش PCR-RFLP . تجربه آزمایشگاهی نویسنده

ابتـدا اگـزون دوم به  ب( روش PCR-SSOP: اسـاس این روش سـاتـرن بالت اسـت. در ایـن روش 
عنـوان پلي مورفترین بخش HLA توسط PCR تکثیر مي شود و پس از اطمینان از حضور باند اختصاصي توسط 
الکتروفورز،  محصول PCR به صورت نقطه اي به صفحه نیتروسلولز انتقال مي یابد که پس از جدا کردن دو رشته 
توسط حرارت، در معرض پروب هاي نشـان دار قرار مي گـیرند. پروب ها ممکن اسـت با مواد رادیواکتیو، مواد 

فلورسنت یا آنزیم نشان دار شده باشند.
پروب ها رشته هاي الیگونوکلئوتیدي کوتاهي از جنس DNA تک رشته هستند که به طور اختصاصي مکمل 
DNA هدف مي باشند. بر اساس محاسبات آماري پروب هایي که طول آن ها بیش تر از 17 نوکلئوتید باشد تنها 
یک جایگاه اختصاصي در طول ژنوم انسان دارند. در تهیه پروب ها باید سعي شود میزان G+C حدودا 50% باشد 
و نواحي مکمل در طول پروب وجود نداشته باشد چون باعث شکل گیري ساختارهاي ثانویه مي گردد و از اتصال 
پروب به زنجیره هدف جلوگیري مي کند. پروب مي تواند مکمل هر یک از دو زنجیره DNA باشد اما به طور 
معمول پروب ها علیه زنجیره کد شونده طراحي مي گردند. ترجیح بر آن است که بازهاي اختصاصي مشخص کننده 
آلل هاي خاص در بخش هاي میاني پروب قرار گیرند تا در صورت عدم تطبیق با توالي هدف در هنگام شست 
وشو، به دلیل اتصال نامسـتحکم به راحتي جدا گردند. اگر این بازها در انتهاي پروب طراحي شوند، پدیده فوق رخ 
نمي دهد و ممکن اسـت موجب ایجاد اخـتالل در تفسـیر نتایج گردد. چون شـرایط اتصال پروب هاي اختصاصي 
به آلل هاي مختلف ممکن است با یک دیگر متفاوت باشد. غالباً بر روي یک صفحه نمونه هاي مربوط به افراد 
مختلف با یک پروب خاص مجاور مي گردند. گاه ترجیح بر آن است که پروب هاي مربوط به آلل هاي مختلف با 
آرایش مشخص بر روي یک صفحه قرار داده شوند و سپس محصول PCR پس از تک رشته ای شدن به این 
 HLA 1مي گویند. با این روش مي توان  )RDB( صفحه یا پلیت اضافه گردد. به این روش بالت نقطه اي معکوس
هر فرد را به طور مجزا تعیین کرد. در این روش محصول PCR با نوکلئوتیدهاي تغییر یافته نشان دار مي گردند که 
 ،PCR با نسبت 1:3 به همراه سایر نوکلئوتیدها در هنگام Dig2-dUTP:dTTP معمواًل با به کارگیري مخلوط

1. Reverse dot blot
2. Digoxigenin
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 PCR در محصول سـنتز شده ایجاد می گردد. در این حالت هیبریداسیون محصول Dig-dUTP امکان جایگزیني
با پروب هاي از قبل متصل شده به صفحه نیتروسلولز با استفاده از آنتي بادي ضد Dig نشان دار شده با آنزیم و 

افزودن سوبسترا و رسوب رنگ در محل هیبریداسیون، نوع آلل ها مشخص مي گردد )شکل 2-3(. 

HLA شکل 3-3: تصویر شماتیک مربوط به استفاده از روش بالت نقطه اي معکوس در تعیین

اخیرا از تکنولوژي HLA-Chip براي تعیین آلل های HLA استفاده مي شود. در این روش پروب هاي کوتاه 
هم پوشان با آرایش خاص بر روي صفحات کوچک قرار مي گیرند و سپس محصوالت تکثیر شده نشان دار تک 
رشته اي به این صفحات اضافه مي گردند و درصورت اتصال DNA به هریک از پروب ها، سیگنال آن ها پس از 

برانگیخته شدن توسط لیزر ثبت مي گردد. 
به دلیل وجود توالي هاي مشابه در بعضي از آلل ها،  پروب ها معمواًل بیش از یک آلل را شناسایي مي کنند و الزم 
اسـت چندین پروب براي شـناسایي یک آلل به کار گرفته شود. مي توان با استفاده از پروب هاي مشترک گروه 
هاي آللي را مشخص نمود و سپس با به کار گیري پروب هاي اختصاصي تر، آلل ها را به طور اختصاصی مشخص 
کرد. در این روش، آلودگي با سایر نمونه های DNA اعم از DNA ژنومي یا محصوالت PCR قبلي موجب ایجاد 
نتیجه مثبت کاذب مي گردد. دماي هیبریداسیون براي اتصال اختصاصی پروب به DNA هدف نیز نقش بسیار 
مهمي دارد و شست وشوي مؤثر به جدا شدن پروب هاي غیراختصاصي کمک مي کند. دماي بافرهاي شست وشو 

باید کم تر از دماي هیبریداسیون باشد تا مانع از جدا شدن پروب هاي اختصاصي از DNA هدف گردد.
ج( روش هترودوپلکس: این روش از سال 1990 براي بررسي HLA-DR مورد استفاده قرار گرفت. در 
این روش در هنگام تکثیر اگزون دوم ژن هاي DRB شامل B4 ،B3 ،B1 و B5 ممکن است پسودوژن های 
 B6 ،B2 و B7 تکثیر گردند و هترودوپلکس هایي با سـاختارهاي فضایي متفاوت ایجاد نماینـد. از آن جا که 
این هترودوپلکس ها از همودوپلکس ها حرکت آهسته تري دارند، هر هاپلوتایپ رفتار متفاوتي درطي الکتروفورز 
بر روي ژل آکریل آمید خواهد داشـت و با افزایـش تعداد بازهاي غیرمکمل در طول هترودوپلکـس میزان حرکت 
کندتر مي شود )شکل 4-2(. در هنگام بررسي افراد هتروزیگوت، هترودوپلکس هاي اضافي در اثر اتصال ترانس 

محصوالت PCR ایجاد مي شود که ممکن است در هنگام بررسي هریک از آلل ها به تنهایي ایجاد نشود. 
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از روش هترودوپلکس برای بررسی سایر جایگاه های HLA نیز استفاده می شود به طوری که پس از انجام
 PCR و دناتوره کردن محصوالت، در فرد هتروزیگوت عالوه بر همودوپلکس، هترودوپلکس نیز تشکیل می گردد. 
حرکت هترودوپلکسها بر اساس ساختار فضایی آن ها که خود نتیجه تعداد بازهای غیرمکمل در طول هترودوپلکس 
است، متفاوت خواهد بود. گاه از یک زنجیره DNA نشان دار که مکمل آلل مورد نظر است به عنوان زنجیره مرجع 
استفاده می شود. در این حالت تنها هترودوپلکس هاي نشان دار مورد ارزیابی قرار می  گیرند که به این روش 

1RSCA می گویند.

 HLA شکل 4-3: تصویر شماتیک مربوط به چگونگی ایجاد هترودوپلکس در تعیین

د( روش SBT: هنوز همه آلل هاي HLA شناخته نشده اند و دقیق ترین روش تعیین انواع آلل ها روش تعیین 
توالي است. بر خالف سایر روش هاي وابسته به PCR که باید از قبل اطالعاتي در مورد توالي آلل ها وجود داشته 
باشـد در روش SBT ممکن اسـت آلل هایي که تاکنون گزارش نشـده اند مشـخص گردند. با این روش مي توان 

آلل هاي HLA را در سطح DNA یا mRNA/cDNA تعیین کرد.
در این روش ابتدا متنوع ترین اگزون یا اگزون هاي HLA توسط PCR تکثیر مي شوند )اگزون دوم مربوط به 
HLA کالس- دو و اگزون هاي دوم و سوم مربوط به HLA کالس-یک( و سپس توالي بخش تکثیر شده با 
روش سنگر2 مشخص مي شود. در سال هاي اخیر با بهره گیري از روش هاي نوین تعیین توالي 3NGS، آلل هاي 

HLA با مقادیر بسیار کم DNA و در زمان بسیار کوتاه قابل تعیین مي باشند.

1.  Reference strand mediated conformational analysis
2. Sanger
3. Next Generation Sequencing
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4-3( اهداف آموزشی در قالب سئواالت تشریحی
1. مراحل انجام روش PCR-SSP را در تعیین HLA توضیح دهید. 

2. محاسن روش reverse dot blot بر روش PCR-SSO را تشریح کنید. 
3. کدام یک از روش های تعیین HLA برای کاندید کردن دهنده های مناسب از میان داوطلبین مناسب تر 

است؟ چرا؟  
4. در روش های تعیین HLA، معمواًل چه بخشی از این ژن ها مورد بررسی قرار می گیرد؟ چرا؟ 

5. کدام یک از روش های تعیین HLA از حساسیت باالتری برخوردار است؟ 
6. اساس انجام کدام یک از روش های تشخیصی توضیح داده شده "ساترن بالت" است؟ 
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1-4( مقدمه
 در سال 1990سه گروه مختلف از محققین، نتایج حاصل از تحقیقات خود را در مورد توسعه ی روش های 
تکـثیر و انتـخاب برون تنی1  اسیدهای نوکلئیک در جهت جداسازی سکانس هایی که توانائی اتصال به مولکول 
هدف با اختصـاصیت2 و میل پیوندی3 باال دارند، را منتـشر نمودند. این تکنیک ها، تـحت عـنوان 4SELEXm و 
اسیدهای نوکلئیک تولید شده، آپتامر5 نامیده شدند. آپتامر از لغت التین apto به معنای مناسب و mer به معنای 
کوچک ترین واحد ساختاری تشکیل شده است. بعد از کشف آپتامرها، بسیاری از محققین، آپتامرها را به عنوان ابزار 
کاربردی و تشخیصی استفاده نمودند تا این که در سال 2002 مولکول های تنظیمی از جنس اسیدنوکلئیک که 
واجد ویژگی آپتامرها بودند، تحت عنوان ریبوسوئیچ6  در سلول ها شناسائی شدند که از آن به بعد استفاده از آپتامرها 
در کاربردهای درمانی رواج یافت و اولین دارو بر پایه آپتامر به نام Macugen )مورد استفاده در درمان بیماری 

دژنراسیون ماکوالر مرتبط با سن( به وسیله سازمان FDA تائید شد.
 RNA ،DNA تعریف و ویژگی کلی آپتامرها: آپتامرها، الیگونوکلئوتیدهای تک زنجیره کوتاهی از جنس
و یا از جنـس پپتید هسـتند که قادرند به مولکول های هدف مخـتلفی مانند پروتئـین ها، پپتـیدها، داروها، 
مولکول های ارگانیک و غیرارگانیک و نیز سطح سلول ها با اختصاصیت و میل پیوندی بسیار باال متصل گردند. 
اختصاصیت باالی آپتامرها در اتصال به گیرنده خود آن ها را قادر به افتراق آنزیم های با فعالیت مشابه، ایزوآنزیم ها و 

1. In vitro selection 
2. Affinity 
3. Molar 
4. Systematic Evolution of Ligands by Exponential enrichment 
5. Aptamer 
6. Riboswitch 

بخش چهارم
آپتامرها
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انانتیومرها می سـازد. میـل ترکـیبی آپـتامرها به مـولکول هدف بسـیار باال در حد پیکـوموالر تا نانـوموالر 
می باشد که از این میان پروتئین ها با ثابت تعادل M 11-10- 9- 10 دارای بیش ترین میل پیوندی با آپتامرهای 
اسید نوکلئیکی هستند. وزن آپتامرها حدود 6 الی 40 کیلو دالتون است که همین ویژگی موجب نفوذ بهتر و 
مؤثرتر آن ها به بافت و حذف سـریع تر آن ها از خون و به حداقل رسـاندن زمان مانـدگاری آن ها در کـبد و کلـیه 
می شود. اتصال آپتامر به مولکول هدف معموالً بر اساس ایجاد اشکال فضایی خاصی مانند ساختارهای سنجاق سر1 
3NMR می باشد که توسط روش های )G( و چهار زنجیره ای2 به وجود آمده توسط تترامری از بازهای گوانین 

 و کریستالوگرافی اشعه X مشخص شده است. آپتامرها اغلب ساختار سه بعدی پیچیده ای دارند و به علت تولید 
آن ها در یک فرایند شیمیایی به آسانی می توان اصالحات شیمیایی را به منظور افزایش پایداری و فراهمی زیستی 
روی آن ها انجام داد که از این جهت آپتامرها را آنتی بادی های شیمیایی نیز می نامند. البته آپتامرها تفاوت های 

بسیاری با آنتی بادی ها دارند که در جدول 1-4 برخی از ویژگی های آپتامرها با آنتی بادی ها مقایسه شده است.

جدول 1-4: مقایسه برخی ویژگی های آپتامرها با آنتی بادی ها

آپتامرآنتی بادیویژگی ها

سنتتیک In vitroبیولوژیک In vivo شرایط تولید

در حد پیکو مول تا نانو مول )بسیار زیاد(در حد پیکو مول تا نانو مول )بسیار زیاد(میل ترکیبی

زیادزیاداختصاصیت

علیه هر نوع مولکول تولید می شودعلیه مولکول ها با اندازه مولکولی و ساختارهای خاص مولکول هدف

حدود 6 الی KD 40   حدود KD 180 وزن مولکولی

برگشت پذیربرگشت ناپذیردناتوراسیون

ندارد و یا حداقل بسیار کم است ایمنی زایی اصلی ترین مشکل استایمنی زایی

پایدار در دمای اتاقناپایدار در دمای اتاقپایداری

2-4( مکانیسم عمل آپتامرها
الف( اثر مهاری: یکی از عملکردهای اصلی آپتامرها مهار اتصال و واکنـش پروتئین ها با یک دیگر می باشد، 

آن ها این عمل را با مسدود نمودن جایگاه های اتصالی پروتئین های هدف خود به انجام می رسانند.
ب( اثر فعال کنندگی: آپتامرها می توانند با تشـکیل سـاختار سـه بعدی مشـابه با لیگاند مولـکول هدف خود، 
به عنوان آگونیست عمل کنند و یا با پایدار نمودن شکل فعال پروتئین ها منجر به فعال شدن هدف خود شوند.
1. hairpin 
2. G-quadruplex 
3. 3-D structure 

آپتامرها
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ج( اثر محافظتی: آپتامرها با اتصال به جایگاه تنظیمی مولکول هدف خود، از اتصال مهارکننده ها به آن ها 
جلوگیری کرده و مولکول هدف خود مانند آنزیم ها را از تخریب و مهار محافظت می کنند.

نواحی غیرکدشونده مولکول  آپتامرهای طبیعی در  یا  )آپتامرهای طبیعی(: ریبوسوئیچ ها و  ریبوسوئیچ ها 
UTR( mRNA ´5( ژن های بیان کننده متابولیت برخی از سلول های پروکاریوت ها مانند برخی گونه های 
باکتریایی، تعدادی از قارچ ها و یک گونه گیاهی کشف شده اند و در پاسخ به غلظت متابولیت های خاص، بیان ژن 
 Aptamer domain همان متابولیت را تنظیم می کنند. این نواحی از دو دومن تشکیل شده است. دومن اول و یا
 Expression platform محل اتصال لیگاند که همان متابولیت تولید شده است، می باشد و دومن دوم تحت عنوان

است که بیان ژن را پس از اتصال لیگاند به دومن آپتامر کاهش می دهد )شکل 4-1(.

 ،)G-quadroplux) ساختار تترامر گوانین :a .شکل1-4: ساختارهای مختلف مولکول آپتامر
(Internal loop).  ساختار لوپ داخلی)Hairpin) :c ،ساختار سنجاق سر :b

SELEX )4-3
آپتامرها طی فرایند SELEX انتخاب و تکثیر می شوند. SELEX یک تکنیک برون تنی برای انتخاب، تکثیر 
و غنی سازی الیگونوکلئوتیدهای تک رشته ای )اختصاصی مولکول هدف( از میان یک کتاب خانه با توالی کاماًل 

تصادفی است )شکل2-4(.  به طور کلی فرایند SELEX شامل 7 مرحله می باشد که عبارت است از:
1. مجاورسازی کتاب خانه با توالی تصادفی )آپتامر( با مولکول و یا سلول هدف

2. حذف آپتامرهای غیرمتصل و جمع آوری آپتامرهای متصل به مولکول و یا سلول هدف
3. مجاور سازی آپتامرهای متصل شده به هدف، با مولکول و یا سلول کنترل 

4. حذف آپتامرهای متصل و جمع آوری آپتامرهای غیرمتصل به مولکول و یا سلول کنترل
 PCR 5. تکثیر آپتامر مورد نظر با تکنیک

SELEX دو رشته ای و آماده سازی آن برای ورود به دور بعدی PCR 6. تک رشته سازی محصول 
7. کلونینگ قطعات آپتامر و تعیین سکانس آپتامرها
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شکل 2-4: چگونگی عملکرد ریبوسوئیچ ها یا آپتامرهای طبیعی در ساختار ژنوم. همانطور که در شکل مشاهده می کنید در عدم 
حضور لیگاند اختصاصی، پروتئین بیان و تولید می شود ولی در حضور لیگاند اختصاصی و اتصال به ناحیه ریبوسوئیچ )آپتامر( موجب 

تغییر در ساختار پروموتور می شود و از بیان و تولید پروتئین جلوگیری می نماید.

این چرخه می تواند تا 20 بار تکرار شود تا آپتامرهای کاماًل اختصاصی جدا شوند. به همین ترتیب می توان 
آپتامرهای اختصاصی علیه اهداف گوناگون از جمله مولکول های سطحی سلول را تولید نمود که در این صورت 
به این روش Cell-SELEX گفته می شود. SELEX با یک کتاب خانه اسیدنوکلئیک که دارای تنوع حداقل 
1015- 1013 مولکول DNA یا RNA است شروع می شود. کتاب خانه ها معمواًل دارای طول 60 الی 90 نوکلئوتید 

هستند و به دو بخش، تحت عنوان ناحیه متغیر به طول 20 الی 60 نوکلئوتید و ثابت حدوداً 20 نوکلئوتیدی که 
در دو طرف ناحیه متغـیر وجود دارند و جـهت اتصـال پرایمرها می باشـد، تقسـیم می شـوند )شـکل 3-3(. تنوع 

کتاب خانه های سنتز شده بستگی به طول ناحیه متغیر دارد. این کتاب خانه ها به روش شیمیایی تولید می شوند.

شکل 3-4: چرخه SELEX. همان طور که در این شکل مشاهده می نمایید،  ابتدا )1( کتاب خانه )Library( با )2( سلول هدف 
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مجاورسازی می شود تا )3( توالی های اختصاصی به سلول هدف متصل و )4( توالی های غیرمتصل با عمل شستشو از چرخه سلکس 
خارج شـوند. در ادامه )5( توالی های متصل به سـلول هدف پس از جداسـازی از سـطح سـلول با )6( سلول کنترل مجاورسـازی می 
شود. در این مرحله )7( توالی های متصل به سلول کنترل که ممکن است قبال به سلول هدف نیز متصل شده باشند از ادامه چرخه 

خارج و )8( توالی های غیرمتصل )9( تکثیر می گردند و سپس )DNA )10 دو رشته به تک رشته تبدیل می شوند. پس از کسب 
)11( ساختارهای ثانویه این چرخه می تواند از حدود 5 تا بیش تر از 20 راند تکرار شود و توسط )Check point( )13( افزایش شدت 
فلئورسانس با کمک روش فلوسایتومتری اتمام این چرخه اعالم می شود. در انتهای این روند )12( توالی های موجود ابتدا کلونینگ و 

سپس تعیین سکانس می شود و میل پیوندی آن ها محاسبه می گردد.

شکل 4-4: یک رشته از اسید نوکلئیک DNA به کار رفته در کتاب خانه آپتامر. آپتامرها در کتاب خانه آپتامر دارای دو ناحیه ثابت 
کناری حدودا 20 اسید نوکلئیک و یک ناحیه متغیر مرکزی حدود 40 اسیدنوکلئیک می باشند.

 SELEX 1-3-4( انواع
با ایجاد تغییراتی در SELEX می توان ضمن کاهش زمان این روند، افینیتی آپتامرهای تولید شده را نیز 

افزایش داد. برخی از این روش ها در ادامه اشاره شده اند.
پیوندی  افزایش میل  با  آپتامر  انتخاب  این روش  اساس   :)Covalent SELEX( Photo SELEX .1
اگرچه  می باشد.  مولکول هدف  با  کوواالنسی  پیوند  تشکیل  در  آپتامر  توانائی  از طریق  اختصاصیت،  و 
و  پروتئین ها  مانند  فعال  جایگاه های  دارای  هدف  مولکول های  که  است  آن  روش  این  محدودیت 
پپتید باشند. در این روش تیمیدین در توالی آپتامر، با Brdu جایگزین می شود که پس از تابش نور، با 
مولکول هدف تشکیل پیوند کوواالنسی می دهد. این کروموفور نور UV را در nm 310 جذب می کند 
که در این طول موج کروموفورهای طبیعی مانند اسیدهای نوکلئیک و پروتئین ها نور را جذب نمی کنند. در 
Photo SELEX مولکول هدف به سطح دانه های مغناطیسی متصل و سپس با کتاب خانه الیگونوکلئوتیدی 
مجاور می گردد، سپس به وسیله ی یک آهن ربا دانه های مغناطیسی متصل و غیرمتصل به آپتامر جدا 
 شده و سپس با نور ماورای بنفش )UV( مواجه شده و منجر به تشکیل پیوند تحریک شده بر اثر نور

ما بین مولکول هدف و آپتامر می گردد. پس از شست وشو و جداسازی آپتامرهای غیرمتصل، پروتئاز اضافه 
شده که باعث شکسته شدن پیوند میان آپتامر و مولکول هدف می شود. آپتامر به دست آمده جهت PCR و 

ادامه مراحل به کار گرفته می شود )شکل4 -4(.
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Photo SELEX :4-5 شکل

Capillary electrophoresis – SELEX( CE-SELEX  .2(: در این روش می توان آپتامرهایی با 
اختصاصیت و میل پیوندی باال و در مدت زمان کوتاه و طی 2 الی 4 سیکل انتخاب کرد که البته مشکل 
این روش، عدم استفاده آن در مورد مولکول های با وزن مولکولی پائین می باشد. در این تکنیک نیازی به 
اتصال مولکول هـدف به یک مولکول زمـینه ای )ماتریکـس( وجود ندارد و این روند در یک محلول انجام 
می گردد، زیرا اتصال مولکول هدف به یک ماتریکس مانع از واکنش کامل آپتامر با مولکول هدف می شود 
و از سمت دیگر تعدادی از جایگاه های اتصالی را از مولکول هدف حذف می نماید. در CE-SELEX، پس 
از مجاورسازی آپتامرها در یک محیط محلول با مولکول هدف، نمونه به داخل دستگاه capillary تزریق 
و الکتروفورز انجام می شود. بعد از CE-SELEX همه آپتامرهای باند نشده به صورت تک باند با سرعتی 
متفاوت از آپتامرهای متصل به مولکول هدف حرکت می کنند. بقیه مراحل شبیه SELEX معمولی می باشد 

)شکل 4-5(.

   CE-SELEX : 4-6 شکل
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Toggle SELEX  .3: ماهیت شناسائی مولکول هدف توسط آپتامر اختصاصی است، اما در برخی موارد، 
آپتامر تولید شده علیه یک مولکول برون تنی و یا علیه یک نوع مولکول هدف در مدل حیوانی، باید جهت 
انجام کارآزمایی بالینی با خاصیت واکنش متقاطع، مولکول هدف انسانی را نیز شناسائی نماید. بنابراین روش 
Toggle SELEX قادر است عوامل درمانی بین گونه ای reactive Cross را توسعه دهد. در این روش 
با انتخاب آپتامرها علیه مولکول های هدف مرتبط با هم )از گونه های متفاوت( در سیکل های فرعی، باعث 
جداسازی آپتامرهائی با اختصاصیت متنوع می شود. بدین صورت که در چرخه SELEX به جای یک مولکول 
هدف از تعداد بیش تر مولکول هدف مشابه استفاده می شود. در نهایت آپتامرهای تولید شده قادرند به هر دو 

پروتئین متصل شوند.
Tailored SELEX .4: در تولید آپتامرها جهت کارائی بهتر و کاربرد در درمان، مناطق ثابت مخصوص اتصال 
پرایمرها تا حد امکان به طوری که اختاللی در ساختار سه بعدی آن صورت نگیرد، حذف می شود. بنابراین 
با تغییر در روش های معمول، روش هایی مانند Tailored SELEX طراحی شدند که در آن نواحی ثابت 
جهت اتصـال پرایمرها قـبل از مرحله PCR در هر چرخه از SELEX اضافه و بعد از PCR حذف می شود و 
منجر به تولید توالی های آپتامری کوتاه می شود. هدف از این تکنیک به حداقل رساندن طول آپتامر می باشد.
 Cell-SELEX مولکول هدف یک سلول کامل باشد به آن SELEX در صورتی که در :Cell-SELEX .5
گفته می شـود. در واقـع در این نوع از SELEX انتـخاب آپتامر علیه مولکول های سـطحی سـلول انـجام 
می شود. این روش جهـت درمـان هدفـمند بیمـاری ها مانـند انـواع سـرطـان هـا کاربـرد دارد و به دو 
صـورت با سلول های چسبنده و سلول های معلق قابل انجام است. بسیاری از مراحل کار با این دو نوع 
سلول مشـابه است که البـته انجام Cell-SELEX با سـلول های چسـبنده به مراتب آسـان تر اسـت، زیرا 
با شست وشوی سطح این سلول ها، سـلول های مرده از کف پلیت جدا شـده و مانع از جذب غیراختصـاصی 
 RNA و DNA مولکول های آپتامر توسط آن ها می شود. در ادامه از میان مراحل مختلف تولید آپتامرهای
و انواع مختلف SELEX، روش Cell-SELEX جهت تولید آپتامرهای DNA با استفاده از سلول های 

چسبنده به عنوان پرکاربردترین روش توضیح داده خواهد شد.
1. روش کار

دور اول و دوم Cell-SELEX: (positive selection) ماده سازی کتاب خانه DNA: در ابتدا مقدار nm  10 از 
کتاب خانه سنتز شده با محلول اتصال به حجم ml 1می رسد و پس از مخلوط نمودن، در دمای 95 درجه سانتی گراد به مدت 
 5 دقیقه حرارت و سپس در دمای 20- درجه سانتی گراد به مدت 30 دقیقه نگه داری می شود. انجام این مرحله به شکل گیری

 صحیح ssDNA جهت تشکیل ساختارهای 3 بعدی و در نتیجه به اتصال اختصاصی تر کمک می کند.
1. شمارش سلولی و تخمین تعداد سلول های زنده جهت آماده سازی سلول های هدف و کنترل به صورت تک 
الیه در کف پلیـت: در ابتدا با روش تریپـان بلو و الم هـموسـایتومتر شـمارش سـلـولی انـجام و تعـداد 
سلول های زنده تخمین زده می شود. در صورتی که میزان سلول های زنده حدود 95 درصد باشد مناسب است 
زیرا سلول های مرده با جذب غیراختصاصی آپتامرها موجب از دست دادن تنوع آن ها می شوند. شمارش سلول 



225 بخش چهارم: اپتامرها                                                                                           دکتر مجتبی سنکیان- علی گنجی

ها از این جهت دارای اهمیت است که در دورهای مختلف به تعداد متفاوت از سلول نیاز است. به طور مثال 
در دور اول به تعداد باالی سلول در حدود 5 الی 10 میلیون و در دورهای بعدی با تعداد کم تری در حدود 2 
الی 4 میلیون سلول، Cell-SELEX انجام می شود. سلول های مورد نظر به تعداد مناسب در پتری دیش 
کشت داده می شود و پس از اتصال سلول به کف پلیت طی یک شبانه روز با شست وشوی سطح سلول ها، 
سلول های مرده حذف می شود که در این صورت یک الیه سلول در کف پلیت جهت انجام مراحل بعدی 

مشاهده خواهد شد.
2. مجاور سازی سلول های هدف با کتاب خانه اسید نوکلئیکی: حجم ml  1 از کتاب خانه آماده سازی شده به 
همراه محلول اتصال به سطح سلول هدف اضافه می گردد و به مدت 45 دقیقه در دمای 4 درجه سانتی گراد 
انکوباسیون انجام می گردد. دمای انکوباسیون بر اساس انواع مختلف سلول و هدف از تولید آپتامر، می تواند 
از 4 درجه تا 37 درجه سانتی گراد متفاوت باشد. با توجه به احتمال جذب باالی آپتامرها در دمای 37 درجه 
سانتی گراد به داخل سلول می توان در دمای 4 درجه سانتی گراد آپتامرها را تولید و سپس قدرت اتصال آپتامر 
تولید شده در دمای 37 درجه سانتی گراد نیز ارزیابی شود. نکته قابل توجه آن است که زمان انکوباسیون با 

پیشرفت کار می تواند از 45 دقیقه در دور اول به 30 دقیقه در دور 10 کاهش پیدا نماید.
3. شست وشوی سطح سلول: بعد از مجاورسازی سلول های هدف با کتاب خانه اسیدنوکلئیکی، محلول موجود 
بر روی سطح سلول که حاوی آپتامرهای متصل نشده به سلول هدف است، برداشته می شود و شست وشوی 
سطح سلول ها به مدت 30 ثانیه با 800 میکرولیتر از محلول شست وشو و در 2 مرتبه انجام می گردد. باید توجه 
داشت این مرحله باید به آرامی انجام شود تا در حین شست وشو، سلول ها از کف پلیت کشت جدا نگردند. نکته 

قابل توجه آن است که با پیشـرفت کار زمان، دفعات و حجم محلول شست وشو افزایش می یابد.
جداسازی آپتامرهای متصل به سطح سلول هدف: بعد از اضافه کردن 500 میکرولیتر آب مقطر به سطح پلیت 
کشت، سلول ها با پاروی استریل جدا شده و در یک میکروتیوب در دمای 95 درجه سانتی گراد به مدت 5 دقیقه 
حرارت داده می شود تا آپتامرهای متصل به سلول هدف جدا شده و سپس با سانتریفیوژ در دور g 8000 g به مدت 
10 دقیقه محلول شفاف روئی برداشته می شود. در ادامه از محلول شفاف روئی جهت تخلیص آپتامرهای موجود 

با روش استاندارد فنل-کلروفرم استفاده می گردد.
4. انجام PCR آزمایشی با سیکل های متفاوت جهت تعیین مناسب ترین سیکل و ادامه آن با تعداد سیکل 
مناسب به دست آمده: به طور مثال PCR آپتامرهای استخراج شده در سیکل های متفاوت 13، 16، 19، 22 
و 25 انجام می شود و محصول PCR بر روی ژل آگارز الکتروفورز می شود و تعداد سیکل که قوی ترین و 
اختصاصی ترین باند را دارا باشد جهت انجام PCR باقیمانده آپتامرهای استخراج شده انتخاب می گردد )شکل 

4-6(. در ادامه محصول PCR به دست آمده با کیت های رایج استخراج DNA تخلیص می گردد.
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شکل 7-4: ردیف اول مارکر bp 25، ردیف دوم 4 سیکل، ردیف سوم 6 سیکل، ردیف چهارم 8 سیکل، ردیف پنجم 10 سیکل، 
ردیف ششم 12 سیکل، ردیف هفتم کنترل منفی 

 DNA جهت انجام تک رشته سازی زنجیره :)ssDNA( به تک رشته )dsDNA( دورشته ای DNA 5. تبدیل
روش های مختلفی وجود دارد. یکی از این روش های رایج تجزیه یکی از رشته ها با آنزیم المبدا اگزونوکلئاز 
5  →´3 می تواند یکی از دو  است که این آنزیم با شناسایی فسفات در انتهای´5 و فعالیت اگزونوکلئازی́ 
رشته را تجزیه نماید. این فعالیت در صورتی انجام می شود که یکی از دو پرایمر دارای فسفات در انتهای´5 

باشد )شکل 4-7(. 

شکل8-4: تأثیر آنزیم المبدا اگزونوکلئاز و تجزیه یکي از دو رشته با انتهاي فسفات

SsDNA تولید شده را می توان جهت شروع دور دوم Cell-SELEX به کار برد. دور دوم کاماًل شبیه به دور 
 Positive Selection با سلول هدف جهت ssDNA اول انجام می گردد ولی از دور دوم به بعد، ابتدا کتاب خانه



227 بخش چهارم: اپتامرها                                                                                           دکتر مجتبی سنکیان- علی گنجی

و سپس با سلول کنترل جهت Negative Selection مجاور می شود. 
Positive and Negative selection :دور سوم

از دور سوم به بعد ابتدا Positive Selection مشابه آنچه که در دور اول ذکر شد انجام می گردد و پس از 
جداسازی آپتامرها از سطح سلول و قبل از تخلیص با روش فنل کلروفرم، آپتامرها به سطح حدود 6  میلیون سلول 
کنترل منتقل می شود. در این مرحله پس از مدت زمان 45 دقیقه در دمای 4 درجه سانتی گراد محلول روئی سلول 
که حاوی آپتامرهای متصـل نشده به سلول کنترل است جهت تخلیص با روش فنل-کلروفرم مورد استفاد قرار 

می گیرد و تمامی مراحل کاماًل شبیه به دور اول می باشد.

شکل 9-4: شدت رنگ فلئورسانس به دست آمده از دورهای مختلف. a( سلول هدف. b( سلول

ارزیابی پیشرفت Cell-SELEX با کمک فلوسایتومتری جهت اتمام چرخه سلکس جهت اتمام چرخه 
سلکس می توان از روش فلوسایتومتری و به دست آوردن شدت رنگ فلئورسانت کمک گرفت. مشاهده یک 
جهش در شدت رنگ فلئورسانت و ثبات بعد از آن به معنای اتمام چرخه سلکس محسوب می گردد )شکل 8-4(. 
جهت انجام این روند با اندازه گیری شدت فلئورسانس در سلول کنترل و مقایسه آن با سلول هدف می توان به 

نتیجه دل خواه رسید.
انجام TA کلونینگ جهت تعیین سکانس آپتامرهای به دست آمده در ادامه جهت تعیین سکانس آپتامرهای 
حاصل از راندهای Cell-SELEX ابتدا TA کلونینگ انجام می شود و سپس از کلنی های سفید رنگ رشد 
کرده در پلیت آگار حاصـل از کیـت های رایـج TOPO TA Cloning جهت تعییـن سـکانس استفاده می شود. 
سکانس های به دست آمده با نرم افزارهای مربوط به alignment بررسی و به گروه های مختلفی تقسیم می شود. 
سنتز آپتامرهای به دست آمده با ماده فلئورسانت و تعیین قوی ترین آپتامر در اتصال با روش فلوسایتومتری پس 
از گروه بندی آپتامرهای به دست آمده، از هر گروه یک آپتامر به عنوان نماینده انتخاب و با ماده فلئورسانس سنتز 
می شود. آپتامرهای نشاندار با ماده فلئورسانس با سلول هدف روبه رو می شود و پس از فلوسایتومتری آپتامر تولید 

کننده قوی ترین شدت رنگ فلئورسانس به عنوان اختصاصی ترین آپتامر انتخاب و معرفی می شود )شکل 9-4(.
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شکل 10-4 سکانس های مختلف نشاندار با مواد فلئورسانس و تعیین شدت فلئورسانس آن با سلول هدف

4-4( اهداف آموزشی در قالب سئواالت تشریحی
1. آپتامرها را تعریف کنید و ویژگی های آن ها را به طور خالصه شرح دهید.

2. به طور مختصر تعدادی از ویژگی های آپتامر و آنتی بادی ها را با یک دیگر مقایسه کنید.
3. ریبوسوئیچ ها را تعریف کنید و به طور مختصر کاربرد آن را در سلول توضیح دهید.

4. مراحل SELEX را به ترتیب نام ببرید.
5. انواع SELEX را نام ببرید.

6. چگونگی تبدیل DNA دو رشته ای به تک رشته ای را توضیح دهید.
7. اهمیت تخمین تعداد سلول زنده را در مورد انجام Cell SELEX توضیح دهید.
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1-5( مقدمه
عبارت نانو دارای ریشه یونانی بوده و به معنای کوتوله وکوچک است. نانوتکنولوژی شامل فناوری کاربرد ذراتی 
عمدتاً در ابعاد 1 تا 1000 نانومتر، با امکان طراحی و ساخت موادی جدید با ویژگی ها و کاربردهای جدید می باشد. 
امروزه نانوتکنولوژي کاربردهاي وسیعي در زمینه تحقیقات پزشکي، دارو رسانی، تشخیص و درمان بیماري ها پیدا 

کرده  است.
در زمینه ایمونولوژی، مهندسی مواد با ساختار نانو ازجمله نانوذرات، نوید بخش توسعه و تکامل عوامل تعدیل 
کننده  ایمونولوژیک، تولید واکسن های کاراتر و هدفمند کردن ایمونوتراپی به منظور بهبود نتایج کلینیکی در 
طیف وسیعی از بیماری های عفونی و غیرعفونی بوده است. بسیاری از مولکول های بیولوژیک شامل پروتئین ها، 
الیگونوکلئوتیدها و پلی ساکاریدها که تحت عنوان آنتی ژن یا آلرژن عمل می کنند به لحاظ اندازه مولکولی در حدود 
نانومتر هستند. خصوصیاتی از قبیل سایز، شکل، بار و هیدروفوبیسیتی این مولکول ها میان کنش آن ها را بر سیستم 
ایمنی تحت تأثیر قرار می دهد )جدول 1-5(. در این فصل توضیح داده می شود که چگونه نانوتکنولوژی در جهت 
مهندسی هر یک از این ویژگی ها به کار می رود )شکل 1-5(. به عالوه نقش نانوتکنولوژی در زمینه کاربرد آن در 

توسعه واکسن ها و عوامل سرکوب کننده ایمنی توضیح داده خواهد شد.

بخش پنجم
کاربرد نانوتکنولوژی 

در ایمونولوژی
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جدول 1-5: اندازه مولکول های بیولوژیک در مقیاس نانو

اندازهمولکول

DNA1 تا3 نانومتر

200 تا1000 نانومترپلی ساکارید

2 تا10 نانومترپروتئین

10 تا200 نانومترویروس ها

0,1تا 8 میکرومترباکتری ها

1 تا100 میکرومترقارچ ها

1 تا100 میکرومترتک سلولی ها

 2-5( نانوتکنولوژی در واکسیناسیون
از زمان تولید اولین واکسن زنده توسط ادوراد جنر علیه ویروس آبله، تالش های موفقیت آمیز زیادی برای کنترل 
بیماری های عفونی نظیر سرخک، فلج اطفال، دیفتری و غیره صورت گرفته است. علی رغم این موفقیت ها هنوز 
بیماری های زیادی مانند ایدز، سرطان ها و بیماری های عفونی نوظهور وجود دارند که نیازمند تولید واکسن های 
کارا هستند. در بسیاری از این موارد القای پاسخ ایمنی ضعیف، نیاز به دوزهای یادآور یا باالتر و ادجوانت دارد که از 

نقاط ضعف واکسن های کنونی است. این نقص به ویژه در مورد القای پاسخ ایمنی سلولی بارزتر می باشد.
پتانسیل یک واکسن خوب وابسته به قدرت پاسخ ایمنی ذاتی القا شده است که خود زمینه یک پاسخ اختصاصی 
مناسب با خاطره بلندمدت را فراهم می کند. برای القای یک پاسخ ایمنی قوی معمواًل واکسیناسیون به همراه 
ادجوانت به کار برده می شود. ادجوانت ها موادی هستند که کیفیت و کمیت پاسخ های ایمنی هومورال و سلولی 
نسبت به آنتی ژن های واکسن را تحت تاثیر قرار می دهند. ادجوانت ها به دو گروه تقسیم می شوند: یا دارای 
خصوصیات تحریکی غیراختصاصی برای سیستم ایمنی هستند و یا به عنوان نوعی حامل آنتی ژنی در واکسن 

عمل می کنند.
ادجوانت ها با مکانیسم های متعددی از جمله اثر ذخیره ای )هدف قرار دادن سلول های عرضه کننده آنتی ژن 
و القای پاسخ های غیراختصاصی(، حفظ و نگه داری آنتی ژن و کشاندن سلول های عرضه کننده به محل تزریق و 

تحریک یک پاسخ التهابی طوالنی مدت ایفای نقش می کنند.
از ادجوانت هایی که از دیرباز در فرموالسیون واکسن ها استفاده می شوند، می توان به ادجوانت کامل و ناقص 
فروند که یک ترکیب روغن در آب است، لیپید A دیواره سلولی باکتری های گرم منفی، سیتوزین- گوانین غیرمتیله 
از DNA باکتری ها )CpG( و ادجوان های پایه آلومینیوم به ویژه آلومینیوم فسفات و هیدروکسید نام برد. با این 
حال این ادجوانت ها معمواًل دارای اثرات توکسیک می باشند به عنوان مثال در مورد استفاده از آلومینیوم فسفات و 
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هیدروکسید می توان به تشکیل گرانولوما در محل تزریق، خطر ایجاد آلرژی و نیز اثرات توکسیک مستقیم به ویژه 
در افرادی که کارایی کلیه آن ها کاهش پیدا کرده است، اشاره کرد. هم چنین این ادجوانت با بیماری هایی نظیر 
آلزایمر و amyotrophic lateral sclerosis ارتباط داده شده است. با این تفاسیر نیاز به تولید ادجوانت های جدید، 

بی خطر و باکارایی بیش تر بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
طی دهه اخیر نانو ذراتی )کم تر از 1000 نانومتر( از قبیل نانوذرات شبه ویروس، لیپوزوم ها، امولیسیون ها، 
نانوذرات پلی مریک و غیره به عنوان حامل های آنتی ژنی در قالب واکسن، عواملی برای حفظ پایداری آنتی ژن و یا 
به عنوان ادجوانت، توجه بسیاری را به خود جلب کرده اند. نانوذرات به شیوه های متعددی از قبیل تسهیل در رساندن 

آنتی ژن به سیستم ایمنی یا تقویت پاسخ ایمنی ذاتی اثرات ادجوانی خود را اعمال می کنند )شکل 1-1(.
آنتی ژن های واکسن می توانند به دو صورت در کپسول قرار گرفته یا چسبیده به سطح نانوذرات عرضه شوند. 
این که کدام روش ارجح است، )کپسوالسیون یا چسبیده به سطح( مطالعات نتایج متناقضی را نشان داده اند. 
کپسوله شدن از تخریب و پاک سازی زود هنگام آنتی ژن و در نتیجه ایجاد یک پاسخ کوتاه مدت و ضعیف 
جلوگیری می کند. از طرفی با آزادسازی آهسته و طوالنی مدت آنتی ژن باعث به حداکثر رساندن زمان تماس 
آنتی ژن با سلول های سیستم ایمنی می شود. به عالوه نانو ذرات می توانند به لحاظ اندازه و ساختار از پاتوژن ها تقلید 
کنند به این ترتیب سلول های عرضه کننده آنتی ژن با احتمال بیش تری می توانند این نوع آنتی ژن ها را نسبت به 

آنتی ژن های محلول برداشت و در نتیجه پاسخی مشابه با عوامل بیماری زا ایجاد کنند.
در سیستم ایمنی، سلول های دندریتیک تحت عنوان سلول های حرفه ای عرضه کننده آنتی ژن  )APCs(، پل ارتباطی 
بین سیستم ایمنی ذاتی و اکتسابی محسوب می شوند. این سلول ها متعاقب برداشت آنتی ژن و پردازش آن در کنار 
ترشح سایتوکاین های متنوع، آنتی ژن را به سلول های T عرضه و آن ها را فعال می کنند. بنابر این انتقال و تحویل 
آنتی ژن به این سلول های عرضه کننده آنتی ژن بسیار مورد توجه قرار دارد. با استفاده از نانوذرات کارایی برداشت 
آنتی ژن توسط سلول های دندریتیک نسبت به فرم آزاد آنتی ژن بسیار افزایش یافته و در برخی موارد بیش از 30 

برابر شده است.

3-5( عوامل مؤثر بر برداشت نانوذرات توسط سلول های دندریتیک
فاگوسیت نانوذرات توسط سلول های دندریتیک تحت تأثیر خصوصیات مختلفی از آن ها قرار دارد. در این بین 
شکل، بار سطحی و اندازه نانوذرات نقش مهمی  در برداشت آن ها توسط سلول های عرضه کننده آنتی ژن دارند. به 
طور کلی نانوذرات با بار سطحی مثبت )کاتیونیک( نسبت به نانو ذرات با بار سطحی منفی )آنیونیک( بهتر و آسان تر 

توسط سلول ها برداشته می شوند. همچنین نانوذرات کروی نسبت به استوانه ای شکل  ارجح تر هستند.

4-5( نوع پاسخ ایمنی القا شده توسط نانوذرات
مکانیسم ورود نانوذرات به سلول می تواند بر نوع پاسخ ایمنی القا شده تأثیر داشته باشد. خود مکانیسم ورود 
می تواند تحت تأثیر اندازه، شکل، بار سطحی و ترکیب نانوذرات باشد. به عنوان مثال ایمن سازی با نانو ذرات تشکیل 
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 TH1 ناشی پاسخ IFN-γ با اندازه 200 تا 600 نانومتر منجر به تولید مقادیر زیادی سایتوکاین PLGA شده از
می شود در حالی که ایمن سازی با همین نانوذرات با اندازه های 2 تا 6 میکرون منتهی به پاسخ های قوی TH2 و 

تولید سایتوکاین IL-4 می شود.
به عالوه نانوذرات می توانند با فرار از اندوزوم و رهاسازی آنتی ژن در سایتوزول باعث عرضه آنتی ژن از مسیر 
MHC کالس یک و فعال کردن سلول های T سایتوتوکسیک )+T CD8( شوند، به این پدیده عرضه متقاطع 
آنتی ژن می گویند. الزم به ذکر است که به صورت معمول آنتی ژن های برداشت شده توسط APCs در مسیر 
MHC کالس دو پردازش و به سلول های T کمکی )+T CD4( عرضه می شوند. این پدیده به خصوص در دفاع 

بدن علیه ویروس ها و سرطان ها که نیازمند پاسخ های قوی سایتوتوکسیک هستند مفید می باشد.
مزیت دیگر نانوذرات توانایی انتقال مولکول های مختلف به طور هم زمان در کنار یک دیگر می باشد مثاًل انتقال 
هم زمان آنتی ژن و ادجوان برای ایجاد پاسخ ایمنی قوی که این مورد نیز در فرم ها ی محلول واکسنی معمواًل قابل 

دست یابی نیست.

شکل 1-5: مکانیسم هایی که نانوذرات پاسخ ایمنی را تحت تأثیر قرار می دهند. انتقال آنتی ژن، شامل نفوذ وابسته به اندازه ذره، به بافت ها 
و دسترسی به بافت های لنفاوی )الف( اثر depot یا ذخیره ای، که این پدیده موجب پایداری، حفظ ساختار و رهاسازی تدریجی آنتی ژن های 
واکسن می شود، )ب( توانایی عرضه اپی توپ های تکراری بر سطح نانوذره و در نتیجه میان کنش با رسپتورهای سلول B، تحریک و 
فعال سازی آن ها، )ت( عرضه متقاطع آنتی ژن، مکانیسمی  که در آن آنتی ژن های اگزوژن که می بایست در مسیر MHC کالس ΙΙ عرضه 
شوند، به واسطه نانوذرات از فاگوزوم به سایتوزول وارد شده و در کنار مولکول MHC کالس Ι عرضه می شوند، )پ( به این موارد می توان 
انتقال هم زمان سایتوکاین ها، کموکاین ها و دیگر مواد تحریک کننده ایمنی همراه با آنتی ژن را اضافه کرد که در شکل آورده نشده است.
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5-5( نانوذرات حامل واکسن 
تاکنون چندین نوع متفاوت نانوذره به عنوان سیستم های حامل آنتی ژنی به تنهایی و یا همراه با ادجوان ها و 
دیگر عوامل تعدیل کننده ی ایمنی به منظور هدفمند کردن انتقال آنتی ژن ها به سلول های عرضه کننده آنتی ژن 
حرفه ای یا سرکوب پاسخ های ایمنی مورد مطالعه قرار گرفته اند )شکل 2-5(. در زیر به صورت اجمالی برخی از 
نانوذرات مهم توضیح داده شده  است. همچنین در جدول 2 -5 و 3-5 مثال هایی عملی از استفاده این نانوذرات در 

تحریک یا سرکوب سیستم ایمنی آورده شده  است.

شکل 2-5: برخی از نانو ذرات استفاده شده در تنظیم پاسخ های ایمنی. استفاده از فن آوری نانو در تنظیم پاسخ های ایمنی شامل نانوذرات )الف-پ(، 
نانوامولسیون )ت-ج(، ذرات شبه ویروس )ح-خ( هستند. خود نانوپارتیکل ها شامل دندریمرها )الف( که خود به مولکول های کربنی با عنوان 
فولرن های کروی )ب( و مولکول های سیلندری شکل تحت عنوان فولرن های سیلندری )پ( تقسیم می شوند. نانوامولسیون حاوی ترکیبات مخلوط 
نشدنی هستند از قبیل مولکول های روغن و آب که تشکیل میسل می دهند )ت(، لیپوزوم ها با ساختار دو الیه لیپیدی )ث( و امولسیون 
روغن در آب )ح(. ذرات شبه ویروس ساختارهای مونتاژی هستند که از واحدهای پروتئینی کپسید ویروس ها تشکیل شده اند )g(. و 

ذرات شبه ویروس سنتتیک خود مونتاژ شونده.

6-5( انواع نانوذرات شایع مورد استفاده در ایمونولوژی

VLP 1-6-5( ذرات شبه ویروس
ذرات شبه ویروس نانوذراتی )20-100 نانومتر( بسیار متنوع و چند منظوره هستند که در واکسن های ساخته 
شده علیه بیماری های عفونی و سرطان به کار برده شده اند )جدول 2-5(. در سال های اخیر ذرات شبه ویروس 
در واکسن هایی که هدف آن ها حفاظت در برابر بیماری های مزمن از قبیل فشار خون، بیماری آلزایمر و آرتریت 

روماتوئید می باشد، نیز استفاده شده اند.
این نانوذرات به دلیل کوچکی اندازه و ترافیک آسان در گره های لنفاوی و فعال سازی مؤثرتر پاسخ ایمنی نسبت 
به نانوذرات بزرگ تر )بزرگ تر از 100 نانومتر( ترجیح داده می شوند. تاکنون دو واکسن پروفیالکتیک بر اساس 
نانوذرات شبه ویروس برای هپاتیت B و کاهش ریسک کارسینوم کبد و دیگری علیه ویروس HPV و سرطان 
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سرویکس، از FDA تائیدیه  گرفته اند.

2-6-5( ذرات شبه ویروسی سنتتیک
این ذرات شامل مونومرهای لیپوپپتیدی سنتتیکی با اندازه 20 تا 30 نانومتری هستند. هم اکنون برای تحریک 
سیستم ایمنی جهت تولید آنتی بادی خنثی کننده علیه HIV-1 تحت مطالعه می باشند. از مزایای این مونومر های 
سنتتیک عدم نیاز به تکنولوژی تولید پروتئین نوترکیب و تکنیک های مربوط به تخلیص پروتئین تولید شده 

می باشد.

3-6-5( دندریمرها
دندریمرها پلی مرهایی سه بعدیyمنشعب از یک هسته مرکزی هستند. این واژه از کلمه یونانی دندرون1، به 

معنای درخت گرفته شده  است. به همین دلیل به این گروه از نانوذرات درختسان نیز اطالق می گردد. 
ویژگی هایی نظیر اندازه بسیار کوچک، حاللیت در آب و وجود حفره های درونی، دندریمرها را برای انتقال 

آنتی ژن و داروهای تعدیل کننده ایمنی )ایمونوساپرسور و فعال کننده ایمنی( مناسب ساخته است. 
در این نانوذره آنتی ژن یا مولکول های دارویی به  گروه های عاملی سطحی نانو متصل می شوند و یا در بین 
شاخه های آن قرار می گیرند. این گروه از نانوذرات خود به انواع دیگری، نظیر دندریمرهای کریستال مایع، تکتو 
دندریمرها2، دندریمرهای کایرال، دندریمرهای PAMAMOS 3 )دندریمرهای هیبریدی، دندریمرهای پپتیدی و 

گلیکودندریمرها( تقسیم می شوند )شکل 5-3(.

شکل 3-5: نحوه بارگیری نانوذرات دندریمر

1. Dendron
2. Tecto-dendrimers
3. poly]amidoamine-organosilicon]
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4-6-5(  نانوذرات کربنی و نانولوله ها1 
این گروه از نانوذرات مولکول هایی از جنس کربن و به شکل کره ای توخالی یا لوله ای هستند. نانولوله های 
کربنی همان فولرن های سیلندری اند و می توانند یک الیه یا چندالیه باشند. آنتی ژن یا دارو در داخل این ساختارها 
قرار می گیرد و می توان برای هدفمند کردن آن ها آنتی بادی یا لیگاند بر سطح شان قرار داد. یکی از معایب این 
نانوذرات نامحلول بودن آن هاست البته با تغییراتی نظیر اکسیداسیون این نانوذرات کربنی در شرایط اسیدی یا برهم 
کنش های هیدروفوبیک با اسیدهای آمینه و رشته های نوکلئوتیدی سعی شده است که حاللیت این نانو ساختارها 

افرایش یابد.

5-6-5(  میسل ها
میسل ها را می توان قدیمی ترین نانوذراتی دانست که بشر شناخته است. این ساختارها از دو قسمت آب گریز در 
مرکز و آب دوست در اطراف تشکیل شده اند. امروزه این ساختارهای زیستی نقش مهمی  در سیستم های دارورسانی 
نوین و حامل های آنتی ژنی پیدا کرده اند. میسل ها در مقایسه با لیپوزوم ها پایدارتر و به لحاظ اندازه کوچک تر هستند. 

آزادسازی آنتی ژن توسط این ذرات نیز قابل کنترل تر است.

شکل 4-5: ساختار یک میسل

به طور کلی میسل ها به دو دسته طبیعی و سنتزی تقسیم می شوند. از گروه طبیعی مانند لیپیدها که فسفولیپید 
نمونه بارز این دسته می باشد. از گروه سنتزی می توان به پلی مرپلی الکتیک گالیکولیک )PLGA( اشاره کرد که 

دارای یک سر آب دوست پلی الکتیک و یک بخش آب گریزپلی گالیکولیک می باشد )شکل 5-4(.

6-6-5(  نانوامولیسیون
ادجوان هایی متشکل از امولیسیون  روغن در آب هستند. این ادجوان توانایی نگه داری آنتی ژن و رهاسازی 
آهسته آن را دارند. به عالوه به دلیل داشتن سطحی مثبت این نانوذرات توانایی اتصال و نفوذ به الیه موکوسی و 

در نتیجه القای پاسخ ایمنی ذاتی و آداپتیو مخاطی را دارند.

1. fullerene
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7-6-5(  لیپوزوم ها
لیپوزوم  ها نانوذراتی  میکروسکوپی با دوالیه ی فسفولیپیدی هستند. اندازه لیپوزوم ها معمواًل حدود 50 نانومتر 
تا 50 میکرومتر می باشند. ویژگی هایی نظیر زیست تجزیه پذیری، سمیت ذاتی پایین و فقدان ایمونوژنیسیته، 
سبب شده است که لیپوزوم ها به عنوان یک حامل بسیار مناسب در طراحی واکسن ها و انتقال داروهای تعدیل 
کننده ایمنی مورد  توجه قرار گیرند. یکی دیگر از خصوصیات این نانوذرات قابلیت دست کاری  آن ها برای ایجاد 
ویژگی های متمایز و دلخواه از قبیل اصالح سطح آن ها می باشد. سطح نانوذرات لیپوزومی  را می توان با انواعی از 
مواد طبیعی مانند گلیکولیپیدها یا گلیکوپروتئین ها، یا ماکرومولکول هایی مانند آنتی بادی ها، لکتین ها و یا پلی مرهای 
سنتزی همچون پلی اتیلن گلیکول برای دست یابی به اهداف گوناگون تغییر داد. این اتصاالت بسته به نوع پلی مر 
یا ماکرو مولکول ها می تواند از نوع اتصاالت شیمیایی )پیوند کواالنسی( و یا از نوع اتصاالت فیزیکی )واندروالسی، 

هیدروفوبی و هیدروژنی( باشند.

7-5(  نانوذرات لیپیدی جامد
نانوذرات لیپیدی جامد1 در واقع نانوامولسیون هایی با اندازه ی حدود 50 تا 1000 نانومتر هستند که در ساختار 
آن ها به جای لیپید مایع، از لیپید جامد استفاده شده  است. این نانوذرات برای اولین بار از سال 1991 برای غلبه 
بر مشکالت ناشی از عمل جایگزینی، برای حامل های کلوئیدی معمولی مثل امولسیون ها و نانوذرات پلی مری 
معرفی شدند. در تهیه ی این نانوذرات از ترکیبات زیست تجزیه پذیر مانند لیپیدهای زیستی استفاده می شود که 
همین امر موجب زیست  سازگاری نانوذرات لیپیدی جامد می گردد. این ساختارها توانایی حمل داروها و مواد فعال 
ایمونولوژیک را در قسمت لیپیدی خود دارند که همین امر موجب محافظت دارو یا آنتی ژن مورد نظر از آسیب های 
محیطی می شود. در نتیجه از این نانوذرات می توان در حمل و طوالنی نمودن اثربخشی ماده مورد نظر استفاده کرد.

1-7-5( پلی لیزین و پلی اتیلن آمین نانوذره
پلی ال لیزین جزو اولین پلی مر های مورد استفاده در ژن رسانی است. این پلی مر زیست تخریب پذیری باال دارد 
ولی به دلیل سمیت باال، کاربرد درون تنی آن محدود است. این پلی مر به طور ذاتی به دلیل بار مثبت سطحی کم، 
برداشت سلولی کمی  دارد. البته اخیراً با تغییرات سطحی در آن مانند اتصال پلی اتیلن گالیکول2 به لیزین کارایی 

انتقال بهبود بخشیده شده است. به عالوه با این شیوه از سمیت این پلی مر هم کاسته می شود.

2-7-5( نانوذرات هیدروژلی
هیدروژل ها شبکه  های پلی مری با پیکربندی سه  بعدی هستند که قادر به جذب مقدار زیادی آب یا مایعات 
زیستی می باشند. شرایط تهیه ی هیدروژل ها نسبت به دیگر پلی مرها به طور قابل مالحظه ای مالیم تر است و 
عالوه بر تشکیل ژل در دمای محیط، به ندرت از حالل های آلی در فرآیند تولید آن ها استفاده می شود. هیدروژل ها 

1. Solid lipid nanoparticles
2. PEG= Poly Ethylene Glycol
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به  طور درجا 1شبکه  پلی مری تشکیل می دهند و پروتئین ها را به آهستگی آزاد می کنند. هیدروژل ها را می توان بر 
اساس ساختار شبکه به ماکرومتخلخل2، میکرومتخلخل3 یا غیرمتخلخل4 تقسیم کرد. در حال حاضر اینترلوکین ها 

 که عموماً به صورت تزریقی تجویز می شوند، به شکل هیدروژل هم ارائه می گردند. 

3-7-5( نانوذرات کایتوزان
کایتوزان مشتقی داستیله از کیتین- پلی ساکاریدی که جزو دیواره سلولی حشرات است- تشکیل شده  است. 
این ترکیب با ویژگی چسبندگی برای مخاط شناخته شده  است. این ویژگی کایتوزان را یک واکسن ایده ال در انتقال 

آنتی ژن از طریق مخاط ساخته است.
این پلی مر هم چنین یک پلی مر زیست تجزیه پذیر و زیست  سازگار است. به عالوه کایتوزان به طور ذاتی 
یک مولکول کاتیونیک است و مولکول های اسید نوکلئیک و پروتئین های با بار منفی به راحتی با پیوندهای 

الکترواستاتیک به سطح آن می چسبند. 
این بار منفی زمینه انتقال آن از اندوزوم به سیتوزول و پدیده عرضه متقاطع را فراهم می آورد. این نانوذره عالوه 
بر استفاده در انتقال آنتی ژن و ادجوان به منظور افزایش ایمونوژنیسیتی و خصوصیات چسبیدن به مخاط به عنوان 

پوشش برای دیگر نانوذرات به کار برده می شود.

4-7-5( نانوذرات مبتنی بر پروتئین و پپتید
پروتئین ها و پپتیدها به دلیل زیست  تجزیه پذیری و زیست  سازگار بودن به عنوان حامل های آنتی ژنی انتخاب 
خوبی هستند. نمونه بارز آن ها پلی گاما گلوتامیک اسید است، که به آسانی می تواند با دیگر آمینواسیدها، نانوذرات 
آمفوفیلیک و خود مونتاژ شونده تشکیل دهد. این پدیده امکان کپسوله کردن هر واکسن هیدروفوبیکی را می دهد. 
این نانوذرات به راحتی توسط سلول های دندریتیک برداشت شده و پاسخ های قوی ایمنی سلولی و ضعیف ایمنی 

هومورال را بر می انگیزند.

8-5( نانوذرات شایع در تحریک سیستم ایمنی
نانوذرات متعددی در واکسن ها به منظور حامل آنتی ژنی یا استفاده از خصوصیات ادجوانی آن ها استفاده شده 
است )جدول 2-5(. در زیر دو نمونه از نانوذرات مورد استفاده در کلینیک یا کارآزمایی های بالینی آورده شده است.

1-8-5( نانوامولیسیون ها
مثال بارز از این گروه نانوامولیسیون MF59 )ترکیبی از روغن اسکوالن، توین 80 و اسپن 85( در اروپا در 
واکسن آنفلوآنزا به صورت ترزیقی برای بالغ بر 10 بیلیون دوز تاکنون به کار برده شده  است. خاصیت ادجوانی 
آن ترکیبی از مکانیسم ها از جمله، افزایش برداشت سلولی آنتی ژن، افزایش تولید سایتوکاین ها و کموکاین ها 
1. In situ
2. Macroporous
3. microporous
4. Nonporous
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از سلول های ایمنی، فراخوانی مونوسیت ها و گرانولوسیت ها به محل تزریق ادجوان و در نهایت تحریک بلوغ 
سلول های دندریتیک، افزایش بیان رسپتور کموکاین CCR7 بر سطح آن ها و تسهیل مهاجرت به گره های لنفاوی 
برای عرضه آنتی ژن می باشد. این ادجوان در حال حاضر )سال 2013( در مراحل ابتدایی کار آزمایی بالینی برای 
توسعه واکسن علیه پاتوژن های ویروسی از قبیل ویروس هرپس سیمپلکس،  هپاتیت B و سایتومگالوویروس است. 
نانوامولیسیون دیگر که به تازگی در کلینیک اهمیت پیدا کرده است، امولیسیون روغن در آب W805EC مشتق 
از سویا است. کارایی این ادجوان در تحریک پاسخ های قوی هومورال و سلولی مخاطی متعاقب تجویز داخل بینی 
نشان داده شده است. خصوصیات ادجوانی این نانوذره شامل اتصال به پروتئین های موسین با بار منفی می باشد که 
به دلیل دارا بودن بار مثبت و نیز به دلیل اندازه کوچک به راحتی در الیه موکوسی نفوذ می کند و توسط سلول های 
ایمنی برداشت می شود. تاکنون گزارشی از توکسیسیتی نانوامولیسیون ها و یا اثرات جانبی شدید گزارش نشده  است.

2-8-5( لیپوزوم های کاتیونیک
لیپوزوم های کاتیونیک )معمواًل ذراتی با اندازه 200 تا 1000 نانومتر( به عنوان ادجوان، سیستم های انتقال با 
حفاظت از آنتی ژن محصور شده درون خود و با اثر تحویل و فعال سازی طوالنی مدت سلول های حرفه ای عرضه 
کننده آنتی ژن عمل می کنند. بار مثبت ترکیبات لیپیدی آن برای جذب بهتر آنتی ژن طی ساخت واکسن، نگه داری 

آنتی ژن در محل تزریق، فعال کردن سیستم ایمنی ذاتی و ایمونوژنیسیتی واکسن مهم است. 
در تهیه فرموالسیون این نانوذرات، لیپید های کاتیونیک مختلفی از قبیل دی متیل دی اوکتادیل آمونیون بروماید 
)DDA(، 2،1-دی اولوایل-3-تری متیل آمونیوم پروپان )DOTAP(، مشتقات کلسترول، مشتقات ایمیدازولیوم 

و دیگر تحریک کننده های ایمنی مثل تره هالوز دی بهنات )TBD( استفاده می شود. 
این ترکیبات جهت بهینه کردن خصوصیات ادجوانی و کمیت و کیفیت پاسخ های ایمنی هومورال و سلولی به 
کار می روند. این نانوذرات باعث افزایش کارایی و هم چنین کاهش توکسیسیتی ترکیبات تحریک کننده ایمنی به 

کار رفته در واکسن ها مثل مونوفسفوریل لیپید MPL( A( می شوند. 
در حال حاضـر لیـپوزوم های کاتیـونیک متعددی حاوی انواع تحریک کننده های ایمنی و آنتی ژن ها در 
کارآزمایی های بالینی استفاده شده و ایمنی و کارایی آن ها در برابر بیماری های عفونی و سرطان ها در حال بررسی 

است.
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جدول 2 -5: مثال هایی از نانو واکسن های محرک سیستم ایمنی

ترکیب
اندازه 

)نانومتر(
کاربرد 
مرحله مکانیسم عملکردپزشکی

استفاده

حامل واکسن، 15-30نانوذرات شبه ویروس
ادجوانی

تقلید از ساختار مولکولی ویروس، نفوذ در 
بافت و ترافیک در بافت های لنفاوی، و 

TLR فعال ایمنی ذاتی از طریق
انسان و حیوانات

نانوامولیسیون MF59 )امولسیون 
ادجوانی165روغن در آب سکوالن(

فراخوانی نوتروفیل، مونوسیت و 
سلول های دندریتیک، القای ایمنی 

هومورال و پاسخ Th1 قوی
انسانی

PLGA100-200

حامل واکسن،   
ادجوان )در 

صورت حمل 
ترکیبات تعدیل 

کننده ایمنی(

مدل موشیرهاسازی آهسته آنتی ژن دارو 

Nanogel30-40 ،حامل واکسن
دارو رسان

رهاسازی آهسته آنتی ژن، تحویل آنتی ژن 
به سلول های عرضه کننده انتی ژن و 

القای پاسخ هومورال و سلولی اختصاصی 
تومور

انسان و مدل 
موشی

حامل واکسن200-1000لیپوزوم های کاتیونی
حبس آنتی ژن و تحویل آن به سلول های 

عرضه کننده آنتی ژن، و فراخوانی 
مونوسیت ها به محل تزریق

انسان و موش

9-5( کاربرد نانوتکنولوژی در سرکوب پاسخ های ایمنی
عالوه بر تحریک و هدایت سیستم ایمنی به سمت پاسخ دلخواه، نانوتکنولوژی می تواند به عنوان اهداف درمانی 
برای مهار پاسخ های ایمنی ناخواسته که در آلرژی، بیماری های خودایمنی و رد پیوند اتفاق می افتد، نیز استفاده شود 
)جدول 3-5(. توانایی سرکوب ایمنی توسط این دسته از نانوذرات می تواند ناشی از اثرات مستقیم سرکوب کنندگی 

آن ها بر سیستم ایمنی و یا حمل داروهای سرکوب کننده باشد.

1-9-5( اثرات سرکوب کنندگی ایمنی فولرن ها
عمده تحقیقاتی که در نهایت منتج به کشف اثرات سرکوبگری نانوذرات بر سیستم ایمنی شد در زمینه 
سم شناسی بود. فولرن ها به طور مستقیم دارای اثرات سرکوبگری بر سیستم ایمنی هستند. این نانوذرات هنگامی که 
با ماست سل یا بازوفیل انکوبه شوند باعث کاهش سیگنالینگ از طریق رسپتور IgE، کاهش تولید رادیکال های 
آزاد اکسیژن و کاهش دگرانوله شدن این سلول ها می شوند. در مدل موشی آنافیالکسی، درمان با فولرن ها از آزاد 
شدن هیستامین متعاقب برخورد با آلرژن جلوگیری می کند. به عالوه این نانوذرات با مکانیسم عملی که هنوز 
ناشناخته است، عملکرد سلول های دندرتیک را مهار می کنند. تکثیر سلول های T، هم چنین تولید آنتی بادی های 
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وابسته به سلول T با تجویز فولرن ها متوقف می شود. هنگامی که ساختارهای شبه فولرن  به شکل سیلندری تولید 
شوند تحت عنوان نانوتوبول های کربنی نامیده می شوند که معموال قطری در حدود 10 نانومتر و طولی در حدود 
چندین میکرون پیدا خواهند کرد. این ساختارها می توانند به صورت یک تیوب تک دیواره یا چند دیواره باشند و 
به صورت مستقیم دارای اثرات سرکوبگری بر سیستم ایمنی هستند. به عالوه این ساختارهای فولرن  می توانند به 

عنوان حامل های داروهای سرکوبگر ایمنی نیز عمل کنند.

2-9-5( نانوذرات به عنوان حامل های عوامل سرکوبگر ایمنی
عالوه بر تأثیر مستقیم، نانوذرات می توانند به عنوان حامل های داروهای شناخته شده استفاده شوند. به عنوان 
مثال نانوکریستال های حاوی سایرولیمس برای افزایش حاللیت در آب و زیست  فراهمی  دارو در رد پیوند استفاده 
 شده اند. سایرولیمس داروی سرکوبگر ایمنی قوی است که از طریق مهار سایتوکاین IL-2 و دیگرسایتوکاین های 

پیش التهابی سیستم ایمنی را مهار می کند.
جدول 3-5: اثرات سرکوب کنندگی ایمنی نانوذرات بر سیستم ایمنی

مکانیسمکاربرد پزشکیاندازه )نانومتر(نانوذره
کاربرد 
کنونی

اثرات مستقیم سرکوبگری ایمنی

آلرژی1نانومترفولرن های کروی
جلوگیری از دگرانوله شدن 

در موشماست سل و بازوفیل

نانوتیوب های 
کربنی تک دیواره

1-4 نانومتر قطر، 3000-1000 
نانومتر طول

تماس تنفسی
سرکوب عملکرد سلول های 

دندریتیک
در موش

نانوتیوب های 
کربنی چند دیواره

10-20 نانومترقطر،15000-5000 
نانومترطول

تماس تنفسی
سرکوب تکثیر و عملکرد 

T سلول های
در موش

ایمونو از طریق حمل عوامل سرکوب ایمنی

انسانسیرولیموسرد پیوند200 نانومترنانوکریستال

دندریمر های پلی 
آمیدو آمین

تشکیل اثر زخم، 20-1
گاستروانتریت، رعشه مغزی

ان-استیل-سیستئین گلوکوز 
آمین

خرگوش

پلی الکتیک-
گالیکولیک 
)PLGA(

400-1
آلرژی، آرتریت و بیمارهای 

خود ایمنی
آلرژن، بتامتازون،فاکتور مهار 

کننده لوکمیا
موش و رت

100-160لیپوزوم
آرتریت، تنگی عروق 

بی فسفات های لیپوزومیکرونری، و 
رت، خرگوش و 

خوک

موشآنتی ژن های خودیتیروتیدیت خود ایمنی3-400نانوامولیسیون
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3-9-5( دندریمرها
دندریمرها مولکول هایی متشکل از شاخه هایی تکراری حول یک نقطه مرکزی هستند. دندریمرها جهت 
دندرومرها  پلی آمیدوآمین  می گیرند.  قرار  استفاده  مورد  بافت هدف  به  آن ها  رساندن  و  دارو ها  محصورکردن 
)PAMAM( از شناخته شده ترین دندرومرها هستند که متشکل از یک هسته مرکزی دی آمین که با متیل آکریل و 
متعاقباً یک دی آمین دیگر واکنش داده است و به صورت الیه های شعاعی یک دندرومر بزرگ را تشکیل می دهند.

نمونه بارز این دسته در سرکوب سیستم ایمنی، دندرومر پلی آمیدوآمین-گلوکوز آمین است که پاسخ های التهابی 
وابسته به TLR-4 و هم چنین تشکیل اثر زخم را مهار می کند. مکانیسم اثر این نانوذره مهار تشکیل کمپلکس 

TLR4-MD2-LPS از طریق مهار پیوند الکترواستاتیکی LPS با MD2 می باشد.

- نانوذره PLGA: نانوذرات PLGA برای حمل سرکوبگرهای ایمنی از قبیل بتامتازون، فاکتور مهاری 
لوکمی  و هم چنین آلرژن به کار رفته است. در مدل های حیوانی بتامتازون محصور شده در PLGA به دلیل 

آزادسازی آهسته دارو دارای اثرات طوالنی تری نسبت به فرم آزاد بتامتازون بوده است.

10-5( نانوذرات لیپیدی جامد، لیپوزوم ها، میسل ها و نانوامولیسیون ها
نانوذرات لیپیدی جامد در دمای اتاق و دمای بدن جامد هستند درحالی که لیپوزوم ها و میسل ها در این دماها 
مایع هستند. لیپوزوم ها وزیکول هایی به صورت دو الیه ی لیپیدی و مرکز هیدروفیلیک هستند. بر عکس میسل ها 

از مولکول های آمفی فیلیک به صورت ذرات روغن در آب و یا آب در روغن تشکیل شده اند. 
این نانوذرات برای حمل دارو یا آنتی ژن بر اساس ترکیب، اندازه و بار انتخاب می شوند. به عالوه با استفاده از 

لیگاندهای سطحی برای هدفمند کردن این دارورسانی استفاده می شوند.
برای مثال از استفاده نانولیپوزوم ها می توان به استفاده از آن ها در حمل داروهای سرکوبگر ایمنی از جمله 
بی فسفونات ها از قبیل کلوندورونات، برای خارج کردن ماکروفاژها از ریه در آسیب حاد ریوی و در آرتریت و یا 

استفاده از آلندورونات در تخلیه مونوسیت های گردشی در گرفتگی عروق کرونری نام برد.
میسل ها نیز برای تحویل داروهای سرکوبگر ایمنی نظیر camptothecin که یک مهارکننده توپوایزومراز در 
درمان آرتریت روماتوئید است، به کار می روند. به عنوان نمونه آخر از نقش نانوذرات در سرکوب پاسخ ایمنی می توان 
به نانوامولیسیون W805EC بارگیری شده با آنتی ژن های خودی تیروگلوبین در مدل موشی برای ایجاد تحمل به 
تیروگلوبین اشاره کرد. متعاقب تجویز این واکسن، پاسخ ایمنی هومورال کاهش یافته و بیان فاکتورهای تنظیمی  
مانند فاکتور رونویسی FOXP3 و سایتوکاین تنظیمی  TGF-β افزایش نشان داده است. نکته جالب توجه این 
است که بارگیری این نانوذره با یک آنتی ژن بیگانه باعث تحریک شدید پاسخ های ایمنی به سمت Th1 می شود.

1-10-5( کنترل کیفی در تولید نانو واکسن ها
وقتی که یک واکسن با فرموالسیون نانو تولید می شود، برای جلوگیری از خطاهای ناشی از فرایند تولید 
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و یا تولیدات در زمان های متفاوت باید برای ویژگی هایی نظیر پلی دیسپرسیتی1 یا همان هموژنیسیتی به لحاظ 
اندازه، عدم توکسیسیتی، تولید نانو ذرات ناقص و عدم آلودگی کنترل شوند. هموژنیسیتی از این لحاظ مهم است 
که در تعیین مقدار آنتی ژن قرار گرفته در کپسول برای تعیین دوز واکسن مهـم می باشـد. روش های مخـتلفی 
برای تعـیین هـموژنیسـیتی یا پلی دیسـپرسـیتی وجود دارد از جمله: اندازه و شـکل نانوذرات به وسـیله روش های 
 density gradient و dynamic light scattering ،متفاوتی قابل بررسی است مانند میکروسکوپ الکترونیک
centrifugation. برای تعیین مقدار آنتی ژن مورد نظر که عمدتاً پروتئینی هستند از روش هایی مانند: روش های 
سنجش بردفورد و لوری، االیزا،  SDS-page ،dot-blots ،density gradient centrifugation  و وسترن 
بالت اسـتفاده می شود. گاهی الزم اسـت که توکسیـسیتی برخی از ترکیبات در نانو واکسن ها را اندازه گیری کرد، 
به خصوص آن هایی که در دوزهای باال توکسیک هستند مانند Quil A که در ادجوان ISCOMs به کار رفته 
است و در دوزهای باال اثرات همولیتیک دارد. تکنیک هایی مانند HPLC یا الکتروفورز راکتی برای سنجش 

توکسین ها در نانوذرات استفاده می شوند.

PLGA 2-10-5( ساخت عملی نانوذره
در پایان این فصل نحوه ساخت و بارگیری نانوذره PLGA با پروتئین BSA و بررسی ویژگی هایی از قبیل 

اندازه، بار سطحی و تعیین کارایی فرم قرار گرفته آن در کپسول آورده شده  است. 

3-10-5( پلی الکتیک کوگالیکولیک اسید2 
 PLGA تأیید شده است. نانوذره FDA تنها پلی مر سنتتیک از خانواده میسل هاست که توسط PLGA نانوذره
پس از هیدرولیز به مونومرهای متابولیتی الکتیک اسید و گالیکولیک اسید تبدیل شده و در نهایت از طریق 
چرخه کربس متابولیزه می شود. به همین دلیل این نانوذره به عنوان سیستم های دارورسان و حامل های آنتی ژنی 
به طور وسیعی مورد استفاده قرار گرفته است. این پلی مر به صورت تجاری با جرم مولکولی و ترکیبات کوپلی مری 
مختلف موجود است. زمان تخریب و آزادسازی دارو در آن ها برحسب جرم مولکولی و کوپلی مریزاسیون، می تواند 
بین چندین ماه تا چندین سال به طول بیانجامد. تاکنون آنتی ژن های زیادی مانند پروتئین ها، پپتیدها، لیپوپپتیدها، 
ویروس ها و پالسمید در نانوذرات PLGA با موفقیت فرموله شده اند. رهاسازی طوالنی مدت آنتی ژن در واکسن، 
پاسخ های ایمنی بسیار مؤثری القا می کند. نانوذرات PLGA به عنوان سیستم های تحویلی می توانند آنتی ژن، 
ترکیبی از آنتی ژن های مختلف و یا ترکیب آنتی ژن ها و مواد کمک تحریکی را در یک ذره، کپسوله کنند. در 
این صورت آنتی ژن ها و مواد کمکی در یک نانوذره یکسان و با هم تحویل داده می شوند. عالوه بر این نانوذرات
 PLGA حاوی دوزهای بسیار کم آنتی ژن و موادکمکی، منجر به تولید پاسخ های قوی سلول های T می شوند. 
مصرف پایین دوزهای این مولکول ها نه تنها در کاهش دادن اثرات جانبی تولید شده توسط مواد کمکی مؤثر است 

بلکه به لحاظ اقتصادی نیز حائز اهمیت می باشد.

1. poly dispersity
2. Acid Poly Lactide-co-Glycolid
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روش های مختلفی مانند: روش تبخیر حالل امولسیون1، رسوب نمکی2، نانوپرسیپیتاسیون و غیره برای تهیه 
نانوذرات PLGA مورد استفاده قرار گرفته است. روش تبخیر حالل امولسیون3 یکی از شیوه های رایج  سنتز 
نانوذرات PLGA است که در قسمت عملی ساخت نانوذره توضیح داده شده  است. در این روش پلی وینیل 

الکل )PVA( به عنوان پایدارکننده4 به کار می رود.

4-8-5( تولید PLGA در آزمایشگاه

- مواد و وسایل مورد نیاز
1.  سانتریفیوژ یخچال دار

2.  استیرر
3.  بشر

4.  سونیکاتور
5. ترازو دیجیتال

 6. پلی الکتیک گالیکولیک 50-50
 7. پلی وینیل الکل

 8. دی کلرومتان

- روش انجام کار
)pH, 8( در بافر فسفات BSA 1. تهیه محلول 10 میلی گرم در میلی لیتر

 2. تهیه اولین امولیسیون روغن در آب )o/w(: 25 میلی گرم PLGA در 1 میلی لیتر حالل آلی دی کلرومتان حل 
می شود. به این محلول 300 میکرولیتر از محلول BSA اضافه شده و به مدت 20 ثانیه با توان 20 درصد بر 

روی یخ سونیکیت می شود.
 3. محلول فوق به صـورت قطره قطره به 10 میلی لیتر پلی  وینیل الکل 2 درصـد در یک بشر کوچک اضافه 

می شود و متعاقباً به مدت 80 ثانیه با توان 70 درصد بر روی یخ سونیکیت می گردد.
 1200 rpm 4.  برای حذف حالل آلی محلول فوق، بشر در دمای اتاق به مدت 2 ساعت بر روی استیرر با دور

قرار داده می شود.
 5. در نهایت برای حذف پلی  وینیل الکل از نانوذرات تشکیل شده، محلول حاصل در 4 درجه سانتی گراد و دور 

rpm 9000 رسوب داده شده و سه بار با بافر فسفات شست وشو داده می شود.

 6. نانوذرات به دست آمده را می توان برای نگه داری طوالنی مدت لیوفلیزه کرد. به عنوان پایدارکننده می توان از 
1. emulsion-solvent diffusion/evaporation
2. salting out
3. emulsion-solvent diffusion
4. Stabilizer
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محلول 5 درصد 2 هیدروکسی پروپیل- بتا-سیکلودکسترین استفاده کرد.

5-10-5( تعیین اندازه و بار سطحی نانوذرات
به منظور تعیین اندازه و بار سطحی نانوذرات، PLGA لیوفلیزه را در آب مقطر یا بافر فسفات حل کرده و با 
وسیله خاصی به نام دستگاه زتا سایزر1 اندازه و بار سطحی نانوذرات تولید شده تعیین می شود. عالوه بر این، دستگاه 
فاکتور دیگری به نام PDI 2 یا فاکتور چند پاشیدگی را هم تعیین می نماید. این فاکتور نشان می دهد که ذرات تولید 

شده تا چه مقدار هم اندازه و به اصالح هموژن هستد.

6-10-5( تعیین کارایی در کپسول قرار گرفتن
 NaOH لیوفلیزه برداشته و در 0/5 میلی لیتر PLGA برای تعیین  درصد در کپسول قرار گرفتن، 5 میلی گرم از
1 موالر حل کرده به مدت 14 ساعت در 37 درجه سانتی گراد انکوبه  می شود. سپس برای خنثی سازی محلول، 0/5 
میلی لیتر HCL 1 موالر اضافه می شود. میکروتیوب را به مدت 5 دقیقه با سرعت rpm 1300 سانتریفیوژ کرده و 
محلول رویی جهـت اندازه گیری پروتئین با یکی از روش های سنجش پروتئین مانند بردفورد اندازه گیری می شود. 

با استفاده از فرمول زیر می توان کارایی را تعیین کرد.
Encapsulation efficiency (%)=BSAencapsulated/BSAtotal ×100

11-5( اهداف آموزشی در قالب سئواالت تشریحی 
1. نقش ادجوانی نانوذرات با چه مکانیسم هایی صورت می گیرد؟

2. چه عواملی در برداشت نانوذرات توسط سلول های دندریتیک نقش دارند؟
3. کدام دسته از نانوذرات دارای اثرات مستقیم مهاری بر سیستم ایمنی هستند؟

4. واژه پلی دیسپرسیتی3 در پروسه ساخت نانوذرات به چه مفهومی است و چه اهمیتی دارد؟
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بخش اول
ایمونوتراپی سرطان

1-1( مقدمه 
ایمونوتراپی )ایمنی درمانی، بیوتراپی، درمان زیستی و یا زیست درمانی( به درمانی گفته می شود که از اجزای 
سیستم ایمنی )مولکول ها، ژن ها و سلول ها( برای درمان بیماری های مختلف مثل بیماری های عفونی، خود 
ایمنی، آلرژی و بدخیمی استفاده می کند. این روش درمانی با تقویت و تحریک پاسخ سیستم ایمنی )ایمونوتراپی 
فعال  کننده( و یا سرکوب و کاهش پاسخ سیستم ایمنی )ایمونوتراپی سرکوب کننده( سعی در درمان بیماری دارد.

ایمونوتراپی به دو شـکل فعال و غیرفعال و به دو صـورت اختصاصی و غیراختصاصی برای آنتی ژن انجام 
می گیرد. در ایمونوتراپی فعال، پاسخ ایمنی در بیمار القا می گردد، ولی در شکل غیرفعال آن، اجزای فعال ایمنی 
مثل سلول ها یا مولکول ها )آنتی بادی( به فرد بیمار منتقل می شود. در هر دو شکل ایمونوتراپی، درمان می تواند 
به صورت اختصاصی برای یک آنتی ژن و یا غیراختصاصی برای آنتی ژن )عمومی و سیستمیک( باشد. در این 

مجموعه صرفاً ایمونوتراپی و انواع رایج آن در سرطان ها مورد بررسی قرار می گیرد.

2-1( ایمونوتراپی سرطان
سرطان به تکثیر کنترل نشده سلول های غیرطبیعی اطالق می گردد که امروزه به یکی از نگرانی های مهم 
جامعه بشری تبدیل شده است. امروزه درمان های رایج جراحی، شیمی درمانی و پرتودرمانی جهت درمان انواع 
سرطان به کار می رود؛ اما اخیراً یک روش درمانی چهارم تحت عنوان ایمونوتراپی سرطان در علم پزشکی مطرح 
گردیده اسـت، که در این روش درمانی از سیـستم ایمنی برای درمان سـرطان )هدف قراردهی سرطان( استفاده 

می شود.
سلول های سرطانی یا توموری، سلول هایی متفاوت از سلول های طبیعی بدن هستند که به خاطر رشد سریع، 
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ایمونوتراپی سرطان

رگ زایی ناقص و قرار گرفتن در مناطق ویژه و ممتاز ایمونولوژیک از دسترس سیستم ایمنی خارج شده و توسط 
سیستم ایمنی قابل شناسایی نمی باشد. یکی از دالیل مهم که نشان دهنده نقش سیستم ایمنی در درمان سرطان 
است، افراد با سیستم ایمنی ضعیف هستند که به خاطر عدم توانایی سیستم ایمنی در شناسایی سلول های سرطانی 
)توموری( به عـنوان بیگانه و یا عدم توانایی در پاسخ گویی قوی برای تخریب این سلول ها، ممکن است شانس 
بیـشتری را برای ابتال به سـرطان داشـته باشند. در حال حاضر، مطالعات بسیار گسترده ای برای درمان انواع 
سرطان ها با استفاده از اجزای سیستم ایمنی )مولکول ها و سلول ها( در حال انجام است و امید می رود این مطالعات 

جایگزین درمان های رایج کنونی گردد.
برخی از اجزای سلولی سیستم ایمنی که نقش بسیار مهمی در مکانیسم های دفاعی بدن دارند لنفوسیت های 
B ،T، وNK 1، سلول های عرضه کننده آنتی ژن2 و گرانولوسیت ها می باشند. لنفوسیت های B قادر به تخریب 
 T مستقیم سلول های سرطانی نیستند ولی با تولید آنتی بادی، نقش مهم دفاعی خود را ایفا می کنند. لنفوسیت های
به سـه زیر دسته سلول T کشـنده3، سلول T کمک کننده4 و سلول T تنظیم کننده و سرکوب کننده5 تقسیم می 
شوند. سلول های T کشنده در تماس با سلول سرطانی و شناسایی آن، با تولید موادی مثل پرفورین و گرآنزیم سبب 
کشته شدن آن ها می شوند. سلول های T کمک کننده توانایی کشتن سلول های سرطانی را به صورت مستقیم 
ندارند ولی با ترشحی موادی تحت عنوان سایتوکاین، سلول های B و دیگر سلول های T را برای انجام فعالیت 
بهتر کمک می کنند. سلول های T تنظیم کننده و سرکوب کننده )به عنوان ترمز سیستم ایمنی( در اطمینان دهی به این 
که واکنش سیستم ایمنی بیش از اندازه و یا افزایش یافته نیست، عملکرد اصلی خود را ارائه می نماید. سلول های 
NK، به صورت غیراختصاصی، فعالیت کشندگی خود را با آزاد سازی مولکول های پرفورین و گرانزیم در واکنش 
به سلول های سرطانی ایفا می کنند. این سلول ها ممکن است تحت تأثیر سایتوکاین های خاصی مثل IL-2 فعال 
شده6 و نقش پررنگ تری را در مبارزه با انواع سرطان اجرا نماید. سلول های ارائه کننده آنتی ژن شامل سلول های 
دندریتیک )قدرتمندترین APC(، ماکروفاژها و سلول های B می باشند که آنتی ژن های پردازش شده سلول های 

سرطانی را به دیگر سلول ها )سلول های T( ارایه می نمایند.

 ایمونوتراپی سرطان نسبت به سایر درمان های رایج دارای مزایای زیر است: 
1. در این روش درمانی، سلول های ایمنی فعال شده و اختصاصی برای تومور، به مناطقی دسترسی پیدا می کنند 

که معمواًل جراحان به این مناطق دسترسی ندارند.
2. با تحریک مناسب سیستم ایمنی طی ایمونوتراپی، سرطان های منتشر شده به سایر مناطق )متاستازها( قادر 

به هدف گیری هستند.

1. Natural killer
2. Antigen Presenting Cells,APC
3. Cytotoxic T lymphocytes, CTL
4. T helper cell
5. T.regulatory cell
6. Lymphokine Activated Killer cell, LAK
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3. ایمونوتراپی، ترجیحاً سلول های سرطانی در حال تقسیم را مورد هدف قرار نمی دهد، از این رو سلول های 
سرطانی با تقسیم آرام یا خاموش )سلول های زایای سرطانی1( می توانند به طور مؤثرتری مورد هدف قرار 

گیرند.
4. در ایمونوتراپی، سلول های خاطره ای در ظهور دوباره سرطان، می توانند نقش سرکوبگری خود را ایفا نمایند. 
ایمونوتراپی سرطان به دو صورت فعال و غیرفعال انجام می گیرد. در ایمونوتراپی فعال، سیستم ایمنی فرد 
بیمار برای پاسخ دهی به سلول های سرطانی، تحریک می شود، ولی در ایمونوتراپی غیرفعال از آنتی بادی ها، 

سلول ها و کونژوگه های ایمنی جهت درمان استفاده می شود.

1-2-1( انواع ایمونوتراپی سرطان
1. فعال:

- اختصاصی برای آنتی ژن: از آنتی ژن های توموری، سلول های سرطانی و یا پپتیدهای آنتی ژنی استفاده 
می شود. 

- غیر اختصاصی برای آنتی ژن: عصاره باکتریایی )ادجوانت های ایمنی غیراختصاصی(، BCG، اندوتوکسین 
باکتریایی )ادجوانت های شیمیایی( و سایتوکاین ها برای تحریک سیستم ایمنی به کار برده می شوند.

2. غیر فعال:
- اختصاصی برای آنتی ژن: از آنتی بادی ها، سلول های T، سلول های ارائه کننده آنتی ژن )سلول های 

دندریتیک(، سلول های نفوذ کننده به تومور بهره گیری می گردد.
- غیراختصاصی برای آنتی ژن: از سـلول هایT فعال شـده به صورت غیراختصـاصی، سـایتوکاین ها، 

سلول های کشنده فعال شده با سیتوکاین ها و غیره استفاده می شود.
به نظر می رسد برای آشنایی بیشتر استفاده از ایمونوتراپی در درمان سرطان، بهتر است موضوعاتی مثل 1. 
ایمونو مدوالتور درمانی، 2. آنتی بادی درمانی، 3. سلول درمانی و 4. واکسن های سرطانی مورد بررسی قرار گیرد.

3-1( ایمونومدوالتور درمانی
ایمونومدوالتورها )یا تعدیل کنندگان ایمنی( فعالیت ضد سلول های سرطانی را با تحریک عمومی و سیستمیک 
سیستم ایمنی ایجاد می کنند. برخی از ایمونومدوالتورها به تنهایی، برخی به همراه ادجوانت ها )برای تقویت عملکرد 

سیستم ایمنی ( و برخی به عنوان ادجوانت برای درمان سرطان به کار برده می شوند.
ایمونومدوالتور درمانی )یک نوع ایمونوتراپی فعال غیراختصاصی( در برگیرنده ادجوانت درمانی، هورمون 
درمانی تیموس، درمان با استفاده از مولکول های کمک محرک محلول و مهارکنندگان نقاط بازرسی سیستم 

ایمنی و سایتوکاین درمانی است.

1. Cancer Stem Cells, CSCs  
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1-3-1( ادجوانت درمانی )درمان با استفاده از اجزای مختلف پیکره میکروب ها(

- استفاده از میکروب های کامل و دست نخورده: باسیل کولمت گرین1 و کورینه باکتریوم پارم2 نمونه ای 
از میکروب های کامل و دست نخورده هستند. BCG یک باکتری مرتبط با عامل توبرکلوزیس است که در 
انسـان قادر به ایجاد بیماری نیسـت، ولی به خاطر داشتن توانایی آلوده سازی بافت های انسان، می تواند به 
فعال سازی سیستم ایمنی کمک کند، از این رو، از آن به عنوان شکلی از ایمونوتراپی در درمان سرطان استفاده 
می شود. در این نوع ایمونوتراپی افزایش برداشت آنتی ژن توسط سلول های ارائه کننده آنتی ژن، افزایش تنظیم 
کمک محرک ها، ارائه پپتید به سـلول های T و تحریک سلول های T کشنده و کمکی صورت می گیرد.  

استفاده از میکروب های کامل و دست نخورده در سرطان در موارد زیر صورت می گیرد. 
واکسن ضعیف شده BCG و کورینه باکتریوم کشته شده یا غیرفعال شده با فرمالین برای درمان سرطان 

استفاده می شود.
استفاده از BCG در سرطان مثانه )درمان رایج مراحل اولیه سرطان مثانه( سبب افزایش لنفوسیت ها و 	∗

اینترلوکین ها می شود.
 BCG به همراه شیمی درمانی در کارسینوماهای پیشرفته معده استفاده می شود.	∗
 BCG نوترکیب سبب ترشح GM-CSF, IFNγ, IL-2 گردیده و به این طریق موجب افزایش و یا تشدید 	∗

پاسخ ایمنی می شود.
شکل لیوفیلیزه از گونه غیرفعال شده استرپتوکوکوس پیروژن3 و پروپیونی باکتریوم آویدیوم4، سبب افزایش 
سلول کشی غیراختصاصی سلول T، فعالیت سلول های کشنده فعال شده با لنفوکاین )LAK( و فعال سازی 

ماکروفاژها می شود.

- استفاده از سایر عوامل باکتریایی محرک ایمنی:
الف. مشتقات باکتریایی، مشتقات مورامیل دی پپتید5: مورامیل دی پپتید یک ایمونومدوالتور فعال اصلی دیواره 

باکتری و یک جزو الزم برای فعالیت ایمونومدوالتوری مایکو باکتریوم ها می باشند. 
این ایمونومدوالتور فعال با اتصال به TLR4 و TLR2 مستقر در سلول های دندریتیک و ماکروفاژها سبب 
فعال سازی سیستم ایمنی ذاتی می شود. آنالوگ های سنتزی MDP، القا کنندگان قوی TNFα ،IL6 ،IL2 و 

IFNγ هستند، از این رو در درمان سرطان کاربرد دارند.

1. Bacillus calmette- Guerin(BCG)
2. Coryneh bacterium parmm
3. Streptococus Pyogene
4. Propioni baeterium avidium
5. MDP
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ب. مشـتقات ترهـالوزدی میکوالت1: یک مـولکول تولید شـده توسـط مایکوباکـتریوم توبرکلوزیس و سایر 
مایکوباکتریوم ها اسـت. مشـتقات این مولکول سـبب تحریک سـیسـتم ایمنی میزبان برای مقاومت در برابر 
عفونت های باکتریایی، ویروسی و انگلی می شود. به خاطر راه اندازی و تقویت پاسخ ایمنی ضد تومورهایی با 

ایمونوژن های ضعیف، این مولکول ها در درمان سرطان کاربرد دارند. 
 TLR9 باکـتریایی با اتصـال به DNA در CpG باکتریایی: موتـیف های غیرمتـیله DNA پ. بخـش های
 )G ایمونوگلوبولین( IgG 2 سـبب فعال سـازی پاسـخ ایمنی ضد تومور و القای تولید)Toll گیرنده شماره 9 شبه(
می شوند. این بخش های DNA باکتریایی دارای اثر مستقیم بر پاسخ های ایمنی ذاتی و اختصاصی، افزایش دهنده 
 ،IL12 و القا کننده ترشح B و T دارای خاصیت میتوژنی برای سلول های ،NK فعالیت سلول کشی سلول های
TNFα ،IFNγ از سلول های کمکی T هستند. از موتیف های غیرمتیله CpG به عنوان یک جزو از DNA واکسن 

یا ادجوانت برای تحریک پاسخ ایمنی در مالنوما وکارسینومای کلیه استفاده شده است.

- ادجوانت درمانی:
الف. ادجوانت ناقص فروند IFA، مخلوطی از یک امولسیفیر و روغن معدنی سفید است؛ که همراه با برخی از 
درمان های آزمایشـی برای کمک به تحریک سیستم ایمنی و افزایش پاسخ به واکسن های سرطانی استفاده 

می شود.
ب. KLH( ،Keyhole Limpet hemocyanin( یک متالوپروتئین در همولنف یک نوع نرم تن دریایی3 است 

که به عنوان ادجوانت برای تقویت درمان های واکسن سرطانی استفاده می شود.
پ. Qs-21، یک محرک ایمنی به دست آمده از یک نوع عصاره گیاهی4 است که پاسخ ایمنی را برای برخی از 

واکسن های سرطانی افزایش می دهد.
ت. DETOX، یک ادجوانت ساخته شده از مونوفسفوریل لیپید A و بخش هایی از دیواره سلولی مایکوباکتریوم 

است که همراه با ایمونوتراپی های مختلف برای تقویت سیستم ایمنی استفاده می شود.
ث. دی نیتروفنل5، مولکول کوچکی است که به آنتی ژن توموری می چسبد و پاسخ ایمنی افزایش یافته ای را 

ایجاد می کند، از این رو از دی نیتروفنل در برخی از واکسن های سرطانی استفاده می شود.

2-3-1( درمان براساس هورمون های تیموس و آنالوگ ها:
هورمون های تیموسـی شامل تیموپوئیتین، تیمولین، تیموزین و فاکتور خونی تیموسـی می باشند که از آن ها 
به عنوان عوامل تحریک کننده ایمنی6 در بیماری های عفونی استفاده می شود. این هورمون ها سبب القای بیان 

1. Trehalose Dimycolate
2. Toll Like Receptor 9
3.Giant keyhole limpet
4. Soap bark Tree
5. Dinitrophenol
6. Immunostimulatory
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 CTL و Th و افزایش عمـلکرد سـلول های Tتعدیل تکثیر لنفوسـیت های ،T مارکرهـای تمایزی سـلول های
می شوند. آنالوگ های تیموسی شامل Methylinosine monophosphate می باشد.

3-3-1( درمان بر اساس مولکول های کمک محرك محلول و مهار کنندگان نقاط بازرسی سیستم 
ایمنی:

 CD-40L, B7 , CD28 الف( مولکول های کمک محرک محلول: مولکول های کمک محرک در برگیرنده
و ... هستند که برای فعال سازی سلول های ایمنی الزم هستند.

CD28 )دستجات تمایزی7( یک مولکول کمک تحریکی در فعال سازی سلول T است که پیام دوم را مستقل 
از آنتی ژن، در اتصال با CD86( B7.2, )CD80(B7.1( تأمین می کند.

مطالعات بالینی انجام شده نشان داد که آنتی بادی ضد CD28 همراه با آنتی بادی های با ویژگی دوگانه8 که به 
سلول توموری و کمپلکس TCR,CD3 متصل می شوند، می توانند پاسخ ایمنی قوی ضد توموری را ایجاد کنند. 
از طرف دیگر برخی از آنتی بادی های مونوکلونال ضد CD28 با اتصال به ناحیه ویژه ای از مولکول CD28، قادر به 
فعال سازی سلول T مستقل از کمپلکس CD3-TCR هستند، که به این آنتی بادی ها، نام Super agonist تعلق 
گرفت. از خصوصیت مهم این آنتی بادی ها تحریک ترشح سایتوکاینی )پاسخ التهابی سیستمیک(، سردرد، گشادی 
عروق، تهوع، آسیب اندام ها )آسیب ریوی، نارسایی کلیوی، انعقاد درون رگی(، لنفوپنی شدید و مونوسایتوپنی، 
سندرم زجر تنفسی و شوک قلبی عروقی است. به دلیل وجود این عوارض بسیار ناخوشایند، استفاده از این نوع 
مونوکلونال آنتی بادی ضد TGN141z( CD28( پس از انجام اولین مطالعه بالینی )فاز 4( در سال 2006 برای 

درمان سرطان منسوخ شد.
CD137( 4-1BB(: یکی از اعضای خانواده رسپتورهای TNF است که پیام کمک محرک را به سلول 
 )Treg NKT,TCD8+,TCD4+( T منتقل می کند. این مولکول بر روی بسیاری از سلول ها مثل سلول های T
فعال شده، سلول های NK فعال شده با سایتوکاین، سلول های دندرتیک، ائوزینوفیل ها، ماست سل ها و برخی از 
تومورهای متاستاتیک بیان می شود. فعال سازی این رسپتور )در اتصال به لیگاند یا مونوکلونال آنتی بادی( با افزایش 
ژن های ضد آپوپتوزی)BFL BCLXL, BCL2( و حفاظت در برابر مرگ سلول T القا شده با فعال سازی9 همراه 
است. مونوکلونال آنتی بادی ضد BMS-663513( 4-1BB( استفاده شده در کارآزمایی های بالینی، با القای پاسخ 
ایمنی TCD4، مهار AICD و القای پاسخ ایمنی Th1 )با ترشح IFNγ و IL12( نقش مهمی در برگشت تومور 
 OX40 1-4 در ترکیب با واکسن های سرطانی و یا همراه با آنتیBB دارد. در مطالعات بالینی جدید، آنتی بادی ضد

در درمان تومور استفاده می شود. 
ب( مهارکنندگان نقاط بازرسی سیستم ایمنی: در بدن برای جلوگیری از فعالیت بیش از حد سیستم 
ایمنی ضد سلول های سالم، چندین نقطه بازرسی یا ترمز ایمونولوژیک وجود دارد که سلول های توموری از این 

7. Cluster of differentiation
8. Bi specific
9. activation induced cell death ,AICD  



ایمونولوژی عملی/ فصل چهارم: تشخیص در بدخیمی ها252

نقاط بازرسی برای فرار از شناسایی شدن توسط سیستم ایمنی سوء استفاده می کنند. در بین نقاط بازرسی دو نقطه 
مهم که در درمان سرطان مطالعه شده اند1CTLA4 و PD-1 2 هستند.

CTLA-4 یک مولکول کاهش دهنده فعالیت سلول های T است.  این مولکول در برخی از سرطان ها به 
میزان قابل توجهی در روی سلول های T وجود دارد که با اتصال به B7.1 ) ضمن رقابت با CD28 برای اتصال 

به B7.1( فعال سازی سلول T را در پاسخ به سلول توموری خاموش می کند.
PD1 یک نقطه بازرسی مهم دیگر است که به میزان زیادی در روی سلول های توموری بیان می شود و با 

مهار عملکرد سلول T، سبب فرار تومور از سیستم ایمنی می شود.
با هدف قراردهی و مهار این نقاط بازرسی )مثاًل با استفاده از آنتی بادی های مونوکلونال( می توان پاسخ ضد 
تومور سلول T را افزایش داد، که این ایمونوتراپی های سرطان در مرحله آزمایش های بالینی کارایی های مؤثری 
 MDX-1106 و CTLA4 مهارکنندگان Tremelimumab و Ipilimmab را نشان داده اند. به عنوان مثال
مهارکننده PD1 هستند. از این میان IPilimumab برای درمان مالنوما تصویب شده است و کارآزمایی های 

بالینی آن برای درمان چند سرطان در مرحله سوم آزمایش هستند.

4-3-1( سایتوکاین درمانی
سایتوکاین ها مواد شیمایی ساخته شده توسط سلول های سیستم ایمنی هستند که نقش اصلی و حیاتی را در 
تنظیم رشد و فعالیت سایر سلول های سیستم ایمنی و خونی دارند. سایتوکاین تراپی جزو روش های ایمونوتراپی 
غیراختصاصی است که به دو صورت فعال و غیرفعال برای تحریک سیستم ایمنی نقش خود را ایفا می کند. 
ترکیب این روش درمانی با سایر روش ها )مثل ژن درمانی که سبب فعال سازی سلول های ایمنی می شود( تأمین 
کننده پاسخ ایمنی طوالنی و افزایش یافته ضد تومور است. در حال حاضر استفاده اصلی از سایتوکاین ها در درمان 
سرطان، برای کم کردن عوارض جانبی سایر درمان ها )مثل شیمی درمانی( است، این مولکول های زیستی نقش 
مهمی را در ساخت انواع سلول های خونی سفید، گلبول های قرمز و پالکت ها از مغز استخوان خصوصاً در زمان 
کاهـش آن ها دارند؛ از این رو واضح اسـت که این مسـئله یکی از نکات بسـیار با ارزش در درمان انواع سرطان 
می باشد؛ بنابراین می توان این گونه بیان کرد که سایتوکاین تراپی، به معنای واقعی کلمه ایمونوتراپی نیست. در 
این قسمت ابتدا در مورد سایتوکاین ها و سپس در مورد کموکاین ها )ارتباط این مولکول ها با ایمونوتراپی سرطان( 

مختصراً توضیحاتی ارائه خواهد شد.

- سایتوکاین ها
اینترلوکین ها: گروهی از سـایتوکاین ها می باشند که به عنوان سیگنال شیمیایی میان سلول های خونی عمل 

می کنند. آن ها هم چنین به رشد و تقسیم سریع سلول های ایمنی کمک می کنند.

1. Cytotoxic T-Lymphocyte Antigen 4
2. Programmed cell Death protein 1
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IL2 )اینترلوکین12(: یک سایتوکاین با فعالیت ضد توموری است که به صورت منفرد یا در ترکیب با سایر اشکال 

ایمونوتراپی مثل شیمی درمانی، واکسن ها و یا سایر سایتوکاین ها در درمان سرطان استفاده می شود، که در این 
حاالت اثرات جانبی درمان های ترکیبی افزایش می یابد. به عنوان مثال اثرات جانبی درمان با IL2، نشانه های شبه 
سرماخوردگی مثل تب، بدن درد، گیجی، استفراغ، اسهال، کاهش فشار خون )درد سینه و به مقدار کمتر مشکالت 
شدید قلبی( را دارد. این سایتوکاین، یک فعال کننده سلول های کشنده فعال شده با لنفوکاین )LAK(،  القا کننده 
مرگ سلولی القا شده در اثر فعال شدن )AICD( بوده و در حفظ سلول های تنظیمی T نقش دارد. شکل نوترکیب 
آن )rIL2( در واکسن های DC به عنوان ادجوانت کاربرد دارد. استفاده از اینترلوکین 2 در درمان سرطان، اولین 
سایتوکاین درمانی تصویب شده به صورت منفرد است. در سال 1992 مجوز استفاده از این سایتوکاین در درمان 
سرطان پیشرفته کلیه توسط FDA صادر شد، همچنین پس از آن استفاده از این مولکول زیستی برای درمان 

مالنومای متاستاتیک توسط سازمان فوق الذکر به تصویب رسید.
IFNs )اینترفرون ها2(: یک گروه از سایتوکاین ها شامل IFNγ, IFNβ, IFNα هستند که به مقاومت در برابر 

عفونت های ویروسی و هم چنین سرطان کمک می کنند.
IFNα: اینترفرون مورد استفاده در درمان سرطان است که مستقیماً سبب کاهش رشد سلول های سرطانی 
می شود. این سایتوکاین توانایی کاهش رگ زایی جدید در تومور، تولید بیش تر آنتی ژن های توموری و در نتیجه 
رویت بیش تر آنتی ژن ها توسط سلول های ایمنی و به دنبال آن تخریب سلول های توموری را دارد. هم چنین قدرت 
کشندگی سلول های NK و سایر سلول های ایمنی با استفاده از آنتی بادی، تحت تأثیر آن افزایش می یابد. از این 
سایتوکاین در درمان لوسمی سلول مویی3 ، لوسمی میلوئید مزمن، لنفومای فولیکوالر غیر هوچکین، لنفومای سلول 

T پوستی، سرطان سلول کلیوی، مالنوما و سارکوم کاپوسی استفاده می شود.
IFN-γ: این سایتوکاین توانایی افزایش دهی فعالیت سلول کشی CTL و NK را دارد. هم چنین بیان مولکول 
MHC و به تبع آن بیان آنتی ژن تحت تأثیر آن افزایش می یابد. در درمان سرطان متاستازی سلول کلیه و سرطان 

کلورکتال این سایتوکاین استفاده گردیده است.
TNFα )فاکتور آلفای نکروز کننده تومور4(: این سایتوکاین همراه با داروهای سلول کش در درمان سرطان 
استفاده می شود و استفاده از آن در بیماران با مالنومای متاستاتیک، سارکومای بافت نرم و سرطان متاستاتیک کلو 

رکتال امیدوار کننده است.
GM-CSF )فاکتور محرک کلنی مونوسیت گرانولوسیت5(: این سایتوکاین به عنوان فاکتور رشد در ساخت 
برخی از سـلول های ایمنی و سـلول های خونی از مغز اسـتخوان نقش دارد. از دیگر نقـش های این پروتئین 

افزایش دهی میزان گلبول های سفید6 در استفاده پس از شیمی درمانی است.
1. Intrerleukin
2. Interferons
3. Hairy cell
4. Tumor Necrosis Factors
5. Granulocyte-Macrophage C0olony-Stimulating Factor
6. WBC
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اریتروپوئیـتین و G-CSF )فاکتور محرک کلنی گرانولوسـیت1(: این دو سـایتوکاین در بازگرداندن تعداد 
گلبول های قرمز خون2 و نوتروفیل ها به حالت اول در بیماران با سرکوب عملکرد مغز استخوان نقش دارند هم چنین 

از آن ها برای توسعه سلول های دندریتیک ارائه کننده آنتی ژن استفاده می شود.
IL12 )اینترلوکین 12(: این سایتوکاین با داشتن نقش مرکزی در تنظیم پاسخ های ایمنی ذاتی و اختصاصی، 
توانایی القای اثرات ضد سرطانی قوی را دارد. هم چنین سبب ارائه آنتی ژن های توموری در طول افزایش تنظیم 
مولکول های MHC I, II و ایجاد پاسخ های ایمنی از نوع Th1 می شود. IL12 از طریق مدیاتورهای تولیدی 
پائین دست خود مثل IP10 )پروتئین قابل القا با IFN-γ( و مونوکاین القا شده با IFN-γ، خاصیت ضد رگ 
زایی را القا می نماید. البته در تمامی حاالت استفاده از این سایتوکاین، تولید IFN-γ صورت می گیرد. این پروتئین 
زیستی مؤثرترین سایتوکاین در بهبود تومورهای موشی است و همراه با چند سایتوکاین دیگر سبب افزایش تنظیم 

ایمنی و فعالیت ضد توموری می شود.
- ایمونوتراپی های ترکیب سایتوکاینی

IL2 + IL12: هر دو سایتوکاین محرک تکثیر لنفوسیت T فعال شده، القا کننده تولید IFN-γ و کشتن 
 IFNγ سلول های توموری مورد هدف و مهارکننده رگ زایی جدید در تومور هستند. اثرات هم کاری آن ها در تولید
و IP10 سـبب به کارگیری و فعال سـازی سـلول های کشـنده CTL( T( در محـیط تومور می شـود. پـس از 
 Fas+ در تومورها و سلول های اندوتلیال Fasl سـبب القای آپوپتوز با واسطه Fasl آن ها با بیان ،CTL فعال سازی

می شوند.  
 IL2 مرگ سلولی القا شده در اثر فعال شدن( القا شده با( AICD اینترلوکین 15 سلول ها را از :IL15 + IL12
 ،IL12 با  IL15 می شود.  همراهی TCD8+ محافظت می کند و باعث فعال کردن تکثیر سلول های خاطره ای

محرک تکثیر سلول های NK و T فعال شده و توسعه و افزایش سلول های T کارگزار است.
 ،IL15 و TCR القا شده با TCD8+ این دو سایتوکاین تقویت کننده تکثیر سلول های :IL21 + IL12
افزایش دهنده توانایی این سلول ها در پاسخ به لیگاندهای کمک محرک )با پایدار نگه داشتن بیان CD28( هستند. 

آن ها در ارتباط با سایر سایتوکاین های پیش التهابی نقش مهمی در تنظیم دقیق پاسخ سلول T دارند.
 IL18 + IL12: اینترلوکین 18 القا کننده تولید IFN-γ، توسعهTh1 و سایتوکاین هایTh1، فعال سازی 
NK ) فعالیت سلول کشی( و تحریک کننده پاسخ های ایمنی با واسطه سلول است. به همین خاطر در ایمونوتراپی 
سرطان مفید می باشد. اینترلوکین 12 افزایش دهنده رسپتور IL18 است، از این رو همراهی این دو سایتوکاین 
سبب غلبه بر محدودیت های حاصل از استفاده منفرد از این دو سایتوکاین و کاهش میزان تومور و مهار رگ زایی 

می شود.
IL18 + IL2: این دو سایتوکاین القا کننده سایتوکاین های نوع Th2 است. IL18 همراه با کموکاین ها و 
سایتوکاین های ضد رگ زایی )GM-CS , IFN-γ( و سایر فاکتورهای ضد رگ زایی )آنژیوستاتین، واسوستاتین 
1. Granulocyte Colony-Stimulating Factor
2. RBC
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رسپتور محلول VEGF( استفاده می شود.

- کموکاین ها: یک گروه کوچک پپتیدهای جاذب شیمیایی هستند که نقش بسیار مهمی را در حفظ هوموستاز 
سیستم ایمنی دارند. آن ها همچنین کنترل کننده فراخوانی سلول های مورد نیاز برای القا و فعال سازی پاسخ های 
ایمنی ذاتی و اختصاصی هستند. بیان این مولکول ها در تومور، سبب به کارگیری سلول های ارائه کننده آنتی ژن 
)APC(، فاگوسیت ها و سلول های سلول کش و تحریک پاسخ ضد تومور می شود، که این اعمال بهبود دهنده 

کارایی واکسن های سلولی است. 
استفاده از آن ها به عنوان حامالن آنتی ژن های توموری غیرایمونوژن، سبب برداشت ترجیحی و ارائه آنتی ژن ها 

توسط APC های حرفه ای می شود.
ccL22: از کموکاین های نوع بتا است که درکارسینوم ریه موش با فراخوانی سلول های T, NK, DC سبب 

برگشت تومور می شود. از آن جائی که این پپتید یک کموکاین قوی از نوع Th2 است، توانایی القای +TCD8 ویژه 
تومور را ندارد. در لوکمی سلول T و سرطان تخمدان، ccL22 با جلب سلول های +TCD4 بیان کننده ccR4 باعث 

سرکوب فعالیت ضد توموری سلول T می شود.
cxcL10: این کموکاین از کموکاین های نوع آلفا است که در به کارگیری سلول های کارگزار مهم سیستم 

ایمنی اختصاصی مثل NK, Th1، تولید IFN-γ فعال سازی کراتینوسیت ها، فیبروبالست ها و سلول های اندوتلیال 
و فاگوسیت ها برای تولید cxcL10 نقش دارد. 

cxcL4, cxcL9, cxcL10: این کموکاین ها از کموکاین های نوع آلفای فاقد موتیف ELR )توالی ویژه 

گلوتامیک اسـید- لوسـین- آرژنیـن( با خاصـیت اعمال کننـدگی ضد رگ زایی هسـتند؛ آن ها اثرات رگ زایی 
کموکاین های نوع آلفای دارای موتیف ELR را مهار می کنند.

ccL21 و ccR7 : این دو کموکاین در مهاجرت سلول های دندریتیک از بافت محیطی به بافت لنفاوی نقش 

دارند.  
cx3cL1 : سلول های DC اصالح شده با cx3cL1 ، سبب القای مهاجرت سلول های ایمنی و افزایش پاسخ 

ایمنی با واسطه T می شوند که در نتیجه ایمنی ضدتومور برای سرکوب کردن رشد سلول های توموری القا می شود.
در زمان ایجاد تومور تولید و ترشح سایتوکاین های نوع 1 مثل GM-CSF, IL2, IFN-γ  و کموکاین های 
ضد رگ زایی مثل cxcL10،cxcL9 توسط سیستم ایمنی افزایش می یابد، از طرف دیگر تولید سایتوکاین های 
مهاری همچون PGE2 ,TGFβ, IL10 کاهش می یابد که برآیند این حالت ها کاسته شدن میزان بار تومور 
MPIF- IL8/cxcL8, VEGF است. از طرف دیگر در بافت تومور، تحریک ژن های القا کننده رگ زایی مثل

ccL23, MCP2/ccL8, MIP-3α/ccL20/1 )فاکتورمهار کننده پیش ساز میلوئیدHCC(2/ccL15 ،)( کموکاین 

انسانی و گیرنده هایcxcR4, ccR5, ccR1، کمک فراوانی به رشد تومور می کند.
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4-1( درمان با استفاده از آنتی بادی ها )آنتی بادی درمانی(
آنتی بادی ها، پروتئین های تولید شده در سیستم ایمنی توسط لنفوسیت های B هستند که وظایف مختلفی 
 Fab شکل از دو بخش Y از قبیل شناسایی و خنثی سازی مواد بیگانه را برعهده دارند. این پروتئین های
)Fragment Antigen binding( که دارای ناحیه شناسایی کننده اپی توپ آنتی ژن، تحت عنوان پاراتوپ است 
و یک بخش Fragment Crystallizable( FC( ناحیه فعال در واکنش های زیستی آنتی بادی تشکیل شده اند.  
آنتی بادی های مونوکلونال، آنتی بادی های تولید شده از یک نوع کلون لنفوسیت B هستند که همه آن ها 
توانایی شناسایی تنها یک نوع اپی توپ یا شاخص آنتی ژنی را دارند. امروزه درمان با آنتی بادی های منوکلونال 
)mAb( شایع ترین روش ایمونوتراپی می باشد. در این روش، پروتئین های مهم رشد و تکثیر سلول های سرطانی 
توسط آنتی بادی های مونوکلونال، شناسایی شده و مورد هدف قرار می گیرند. این آنتی بادی های مونوکلونال با سه 
 .2 ،)ADCC( مکانیسم کلیدی فعالیت خود را انجام می دهند، 1. وساطت در سلول کشی سلول های توموری
هدف قراردهی گیرنده های FC بر روی سلول های دندریتیک )برای القای ارائه آنتی ژن و  پاسخ ایمنی مناسب( و 

3. تحریک پاسخ ایمنی ویژه آنتی ژن توموری از طریق آغاز شبکه ایدیوتایپی )آنتی ایدیوتایپ(.
واکنش های )ADCC( با تخریب مستقیم تومور، ارائه آنتی ژن و القای پاسخ سلول T ویژه آنتی ژن توموری 
)به صـورت ارائه متقابل( همراه هسـتند. کاربرد هدف قراردهی گیـرنده های FC، در روش هـای DC درمانی 
و واکسن های سرطانی است که در این مورد می توان به استفاده از آنتی بادی های مونوکلونال در مسدود کردن 
رسـپتورهای مـهاری FCγ RIIB که بر روی سـلول هـای دنـدریتیـک قـرار دارند، اشـاره نمود. اسـتفـاده از 
آنتی ایدیوتایپ ها نیز در درمان بیماری های بدخیمی )به عنوان واکسن در مالمونا، کارسینوما، سینه، کلورکتال( 

کاربرد دارد.
تولید آنتی بادی های مونوکلونال در خارج از بدن و در آزمایشگاه صورت می گیرد. به طوری که اولین نوع ساخته 
شده از این مولکول زیستی، آنتی بادی مونوکلونال موشی ساخته شده با تکنیک هیبریدوما بود. این آنتی بادی های 
موشی پس از ورود به بدن بیمار به عنوان مولکول بیگانه تلقی شده و در دراز مدت قبل از آن که بتواند مؤثر واقع 
شود، توسط واکنش های سیستم ایمنی تخریب می شود. پس از آن، با تالش محققان با جایگزین ساختن برخی 
از بخش های پروتئینی آنتی بادی های موشی با اجزای انسانی، آنتی بادی های کایمری1 و انسانی شده2 تولید شدند. 
تغییرات اعمال شده به صورتی بود که در آنتی بادی های مونوکلونال کایمری به جز بخش Fab موشی، سایر 
قسمت ها انسانی شدند، و در آنتی بادی های مونوکلونال انسانی شده، تنها ناحیه بسیار متغیر آنتی بادی، موشی است. 
در گام های بعـدی، محـققان موفـق به تولید آنتـی بادی های مونوکلونال کاماًل انسـانی با اسـتفاده از تکنیک 
های مهندسـی ژنتیک3 گشـتند. پس از آن پیشـرفت های بسـیار گسـترده تری در جهت تولید و طراحی انواع 
جدید آنتـی بادی ها برای اهداف متـفاوت درمانی صـورت گرفت به نحوی که در حـال حاضر تالش های بسیاری 

1. Chimeric Ab
2. Huamnized Ab
3. Phage display
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در زمینه تولید آنتی بادی هایی با دو1، سه2 و یا تعداد بیشتری ویژگی متفاوت با استفاده از تکنیک های مهندسی 
 Bispecific ژنتیک جهت درمان تومور و هدف قراردهی سلول های سرطانی در حال انجام است. آنتی بادی های
و Trispecific با داشتن دو یا سه بازو با ویژگی های تشخیصی متفاوت )یکی برای شناسایی سلول هدف و 
دیگری برای شـناسایی سـلول کارگزار مناسب یا مولکول های سمی( قادر به هدف قراردهی مؤثرتر سلول های 

سرطانی هستند.
یکی از مزایای مهم استفاده از آنتی بادی های مونوکلونال در درمان سرطان )در مقایسه با شیمی درمانی( 
عوارض جانبی بسیار مالیم آن ها است که اغلب شامل واکنش های آلرژیک می شود. این عوارض ممکن است 

شامل تب، سرماخوردگی، ضعف، سردرد، تهوع، استفراغ، اسهال، کاهش فشار خون و راش باشد.

در درمان سرطان از دو نوع مونوکلونال آنتی بادی استفاده می شود:
1. آنتی بادی های مونوکلونال عریان )که فاقد هر گونه ماده یا داروی متصل هستند(.

2. آنتی بادی های مونوکلونال کونژوگه یا ایمونوکونژوگه ها )که به مواد سمی و یا داروها و یا مواد رادیو اکتیو 
متصل هستند(. )چند مثال از مونوکلونال آنتی بادی مورد استفاده در درمان سرطان در جدول 1-1 آورده 

شده است(.
در آنتی بادی های مونوکلونال کونژوگه، آنتی بادی به عنوان یک انتقال دهنده هوشمند برای حمل مواد 
دارویی، سم ها، مواد رادیو اکتیو یا مواد شیمیایی است که در این حالت، کمترین آسیب متوجه سلول های طبیعی 
سایر قسمت های بدن می شـود. ایمونوکونژوگه های اسـتفاده شده در درمان سـرطان، شـامل ایمونوتوکسین ها، 

کونژوگه های شیمیایی، ایمونوکونژوگه های رادیویی، ایمونولیپوزوم ها و ADEPT3 می شوند.
ایمونوتوکسین ها: ایمونوتوکسین ها از اتصال آنتی بادی مونوکلونال به یک سم قوی تخلیص شده از گیاه، 
قارچ یا باکتری )مثل ریسـین A، ساپورین، اگزوتوکسین سودوموناسPE404 و سم دیفتریDT 5( به دست می 
آیند که در درمان )با استفاده از این مولکول های کونژوگه( پس از اتصال اختصاصی آنتی بادی به هدف مورد 
نظر، سم وارد سلول یا قسمت مورد هدف شده و اثر خود را می گذارد. مثاًل RIP )پروتئین غیر فعال کننده 
ریبوزوم6( به زیر واحدهای 60s ریبوزوم و 28srRNA در داخل سلول، متصل می شود. ایمونوتوکسین تصویب 
شده توسط FDA برای درمان سرطان، )Mylotary Gemtuzumab Ozogamicin( است که در آن سم 
Calichenmicin به آنتی بادی ضد CD33 متصل می شوند و از آن برای درمان برخی بیماران لوسمی میلوئید 

حاد استفاده می شود.
کونژوگه های شیمیایی: در این ایمونوکونژوگه ها یک داروی سلول کش مرسوم )مثل عوامل شیمی درمانی 

1. bispecific 
2. Trispecific 
3. Antibody Directed  Enzyme Prodrug Therapy
4. Pseudomonas Exotoxin
5. Diphtheria Toxin
6. Ribosomal inhibitory protein
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همچون mytomycin, methotroxat, indarubicin, doxorubicin( به آنتـی بادی مـونوکلـونال متـصل 
می شود. در استفاده از این ایمونوکونژوگه ها، آنتی بادی ها مسئول اتصال اختصاصی به هدف مورد نظر هستند، که 
پس از اتصال، دارو توسط سلول مورد نظر برداشت می شود و بنابراین از سلول کشی سلول های طبیعی جلوگیری 
می شود. همچنین، در این روش درمانی زمان دسترسی دارو به سلول های توموری افزایش می یابد. اولین داروی 

کونژوگه شیمیایی حاصل از اتصال آنتی بادی مونوکلونال، Chlorambucil است.
رادیوایمونوکونژوگه ها: اتصال آنتی بادی های مونوکلونال به رادیو نوکلئیدها )Radionuclid( سبب شده تا 
تابش اجزای رادیو اکتیو، اثرات یونیزه کننده بر سلول های توموری )پس از اتصال به سلول توموری( داشته باشد 
و در نتیجه سبب کشته شدن سلول های توموری شود. یکی از مزایای استفاده از این مولکول های نشان دار شده، 

قابلیت اندازه گیری آن ها در ناحیه تومور با استفاده از تکنیک های تصویر برداری است.
 beta- emitter )rhenium-188( رادیو نوکلئیدهای استفاده شده برای تولید این نوع ایمونوکونژوگه ها
 )zevalin( هستند.   electron capture radionuclies ciodin125 ,alfa– emitter )astatin- 211(, 
Ibritumomab tuxelan و )Tositumomab )Bexxar مثال هایی از رادیو ایمونوکونژوگه ها هستند که به 

ترتیب برای هدف قرار دهی سلول های B سرطانی و درمان لنفومای غیرهوچکین کاربرد دارند.
ایمونولیپوزوم ها: ایمونولیپوزوم ها وزیکول های لیپیدی تک الیه یا چند الیه هستند که آنتی بادی مونوکلونال 
به آن ها متصل شده است. این ایمونوکونژوگه ها توانایی حمل دامنه وسیعی از داروها را )صرف نظر از اندازه و 
انحالل آن ها( دارند، همچنین با استفاده از این وزیکول های ایمنی، سلول کشی عمومی داروها کاهش می یابد. از 

این کونژوگه ها در مطالعات درمانی سرطان تخمدان و لنفومای سلول B استفاده شده است.
ADEPT: کونژوگه های آنزیم-آنتی بادی مونوکلونال )ضد آنتی ژن های توموری( هستند، که آنزیم به صورت 
مصنوعی و در اتصال به آنتی بادی به محل مورد نظر آورده شده و به ناحیه تومور متصل می شود. پیش دارو پس از 
تزریق )که فعالیت زیستی کمی دارد یا فعالیت زیستی ندارد( به بیمار، تحت اثر آنزیم در ناحیه تومور به شکل فعال 
دارویی خود تبدیل شده و توانایی اثر گذاری بر سلول توموری را پیدا می کند. در مطالعات بالینی بر روی کارسینوم 

سینه و کوریوکارسینوم انسانی از این تکنیک استفاده شده است.
ایمونوکونژوگه های نوظهور: کونژوگه آنتی بادی مونوکلونال– فتوسنتز کننده )فتوایمونوتراپی(: یک روش 
جدید درمان سرطان است که در این روش یک فتوسنتز کننده غیراختصاصی در اتصال به آنتی بادی می تواند به 
ناحیه تومور متصل شود. این فتوسنتز کننده پس از آن که در معرض نور غیریونیزه کننده در یک طول موج خاص 
قرار گرفت، فعال شـده و با تولید گونه های فعال اکسـیژن )ROS( سـبب تخریب و کشـتن سـلول های سرطانی 
می شود. کونژوگه آنتی بادی مونوکلونال– سـایتوکاین: یک پروتئین ترکیـبی با توانایی هدف قراردهی آنتی ژن 
توموری )توسط مونوکلونال آنتی بادی( و توانایی فعال سازی زیستی )توسط سایتوکاین( است از این کونژوگه در 
مکان هایی ویژه که نیاز به یک غلظت خاص از یک سایتوکاین خاص می باشد )مثل استفاده از IL2 برای فراخوانی 

سلول T و القای سلول T وابسته برای پاسخ ضد تومور(، استفاده می شود.
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کونژوگه آنتی بادی مونوکلونال سوپرآنتی ژن: سوپر آنتی ژن استافیلوکوکوس انتروتوکسین نوع SEA( A( که 
به ناحیه بتا در ناحیه متغیر در گیرنده سلول TCR( T( متصل می شود در اتصال با آنتی بادی های مونوکلونال 
توانایی هدف قراردهی سلول های T پاسخ پذیر را در جایگاه تومور به طور مستقیم پیدا می کند و سبب القای پاسخ 
توسط این سلول ها می شود. از این کونژوگه ها در درمان لوسمی مزمن لنفاتیک B و نروبالستوما استفاده شده 

است.
 RNA توانایی تخریب ،RNase این کونژوگه ها به خاطر وجود :RNase کونژوگه آنتی بادی مونوکلونال
ریبوزومی )مهار سنتز پروتئین( و تخریب tRNA را دارند، بنابراین استفاده از آن ها در درمان سرطان، می تواند 
کمک کننده باشد. نکته قابل توجه در محدودیت استفاده از این ایمونوکونژوگه در درمان، به خاطر وجود مهار 

کنندگان RNase در خون و بافت است.
جدول 1-4: مونوکلونال آنتی بادی های مورد استفاده در آنتی بادی درمانی سرطان ها

مونوکلونال آنتی بادی های 
کاربرد در درمان سرطانهدف درمانینام تجاریغیرکونژوگه و کونژوگه

RituximabRituxanCD20لنفومای غیر هوچکین

TrastuzumabHerceptinHer2/neuسرطان سینه

AlemtuzumabCompathCD52لوسمی مزمن لنفوسیتی

CetuximabErbituxEGF رسپتور
سرطان کلورکتال و سرطان های 

سر و گردن

BevacizumabAvastinVEGF
سرطان کلورکتال و سرطان  
non small cell lung

PanitomumabVecitibixEGF سرطان کلورکتالرسپتور

GemtuzumabMyelotargCD33لوسمی حاد میلوئیدی

 Ibritumomab tiuxetan plus
Rituximab

ZevalinCD20لنفومای غیرهوچکین

TositumomabBexxarCD20لنفومای غیرهوچکین

 Brentuximab vedotinAdcetrisCD30

 Denosumab
 Prolia,
Xgeva

RANKL

OfatomumabArzerraCD20
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5-1( سلول درمانی )سل تراپی(
یکی از روش های درمان سرطان استفاده از سلول های ایمنی در درمان است. این روش درمانی با توجه به 
این نکته که سلول های سیستم ایمنی مثل لنفوسیت ها، ماکروفاژها، سلول های دندریتیک، CTL ،NK  و ... در 
دفاع بدن در برابر سرطان و حمالت اجزای بیگانه و غیرخودی نقش دارند، به دست آمده است. از این رو استفاده 
از سلول های سیستم ایمنی در درمان سرطان می تواند کمک کننده باشد. سلول درمانی سرطان شامل 3 بخش 
درمان غیراختصاصی سلولی، انتقال اختصاصی سلولی و سلول های مهندسی ژنتیکی شده، می باشد که هر کدام 

در برگیرنده زیر دسته هایی هستند.

1-5-1( درمان غیراختصاصی سلولی
در این روش درمانی، از سلول هایی که اختصاص به یک نوع آنتی ژن خاص ندارند و به صورت عمومی توانایی 
پاسخ دادن به تومور را دارند جهت درمان استفاده می شود. این سلول ها با تکنیک های متفاوتی توانایی کشندگی 

سلول های توموری را پیدا کرده و یا توانایی کشندگی خود را افزایش می دهند.
  Lymphokine activated killer،تراپی LAK( 1. درمان با استفاده از سلول کشنده فعال شده با لنفوکاین
)cell: سلول کشنده فعال شده با لنفوکاین LAK از سلول های تک هسته ای خون محیطی )مثل سلول های 
T فعال ضد تومور( هستند که در آزمایشگاه )در شرایط ex vivo( با یک فاکتور رشد مثل IL2 تیمار می شوند 
و پس از توسعه یافتن، توانایی افزایش دهی فعالیت ماکروفاژها و القای آزادسازی سایتوکاین هایی مثل
 M-CSF, TNF-α, IFN-γ را در بازگشت به بدن پیدا می کنند. بنابراین در این شرایط این سلول های 

تقویت شده می توانند موثرتر بر ضد سلول های سرطانی عمل نمایند.
 Macrophsge Activated ،تراپی MAK( 2. درمان با استفاده از سلول های کشنده فعال شده با ماکروفاژ
 ،TNF-α و اندوتوکسین IFN-γ تحت اثر ،MAK ،سلول های کشنده فعال شده با ماکروفاژ :)killer cells
فعالیت کشندگی خود را افزایش می دهند و پس از تزریق به بدن این فعالیت کشندگی را ضد سلول های 
سرطانی اعمال می کنند. در این روش جهت افزایش ویژگی سلول ها، انکوباسیون آن ها در خارج از بدن با 
آنتی ژن های توموری انجام می گیرد تا قبل از تزریق دوباره به فرد، توانایی ارائه آنتی ژن های توموری توسط 

آن ها افزایش یابد.
CD3- تراپی(: سلول های کشنده طبیعی )لنفوسیت های NK( 3. درمان با استفاده از سلول های کشنده طبیعی
+CD56( با تولید سایتوکاین هایی مثل IL3, GM-CSF, TNF-α, IFN-γ به منزله پل و اتصال دهنده 

 )CD56+( پاسخ های ایمنی ذاتی و اختصاصی هستند. 90% این سلول ها دارای قدرت سلول کشی فراوان
و 10% با قدرت تنظیمی باال )+CD56+, CD16( هستند. این سلول ها به خاطر داشتن گیرنده های وسیع با 
توانایی شناسایی لیگاندهای ویژه در سطح سلول توموری قدرت کشتن سلول های توموری را دارند و این 
ویژگی و توانایی سلول های NK در ایمنی ضد تومور به خاطر توانا سازی آن ها در هدف گیری و شناسایی 
سلول هایی که بیان مولکول MHCI را از دست داده اند بسیار حائز اهمیت است. در NK تراپی، سلول های 



261 بخش اول: ایمونوتراپی سرطان                                                                           دکتر عباس رضایی، زهرا محمدزاده

کشنده طبیعی تحت اثر سایتوکاین هایی مثل IL2، فعالیت سلول کشی خود را افزایش می دهند به طوری که 
انکوباسیون NK با IL2 باعث فعال سازی سلول های NK و افزایش فعالیت سلول کشی این سلول ها ضد 

اهداف مقاوم به NK می شود، هم چنین قدرت کشندگی توموری آن ها افزایش می یابد.
انکوباسیون NK با IL15 ،IL2 و IL12 سبب افزایش فعالیت سلول کشی آن ها می شود. هم چنین انکوباسیون 
این سلول ها با IFN-γ ،IL2، افزایش دهنده فعالیت آن ها است. IFN-γ ،IL2 و GM-CSF در افزایش 
لنفوسیت ها، سلول های NK، سلول های T فعال شده +CD4 و سلول های T فعال شده +CD8، نوتروفیل ها و 
ائوزینوفیل ها نقش دارند. از دیگر عوامل مهم اثر گذار بر فعالیت سلول های کشنده طبیعی ویتامین E است که 
با افزایش بیان گیرنده های فعال سازی NKGD2 سبب افزایش عملکرد NK در بیماران با سرطان کلورکتال 
 Reactive ،ROS( به همراه هیستامین در خنثی سازی اثر منفی گونه های فعال اکسیژن IL2 .می شود )CRC(
oxygen species( تولید شده توسط ماکروفاژها و منوسیت ها نقش دارد. )ROS، سبب القای آپوپتوز و آنرژی 
در فعال سازی سلول های T و NK  تحت اثر IL2 می شود(. در شرایط هایپرترمیا )افزایش دمای بدن(، در یک 
رفتار وابسته به NK، تغییراتی در رگ های تومور القا می شود که سبب افزایش به کارگیری لنفوسیت ها در جایگاه 

تومور می شود و در نتیجه رشد تومور کاهش می یابد.
در NK تراپی، می توان از سلول های NK فرد بیمار )اتولوگ( یا افراد سالم دیگر )آلوژن( استفاده نمود که 
 Killer inhibitory ،KIR های آلوژن، فعالیت سلول کشی بیشتری را ضد سلول های توموری )که با لیگاند NK
receptor، جفت نشده اند(، در مقایسه با NK های اتولوگ )که با لیگاند KIR جفت شده اند(، نشان می دهند. 
همچنین در NK تراپی برای درمان سرطان، می توان تغییراتی را بر روی سلول های NK انجام داد؛ این تغییرات 
می تواند شامل القای یک ژن سایتوکاینی خاص، بیان یک رسپتور ویژه آنتی ژن توموری مثل بیان رسپتور ضد 
1CEA، ضد CD33، ضد 2HER2 در این سلول ها باشد که سبب افزایش فعالیت سلول کشی این سلول ها علیه 

یک تومور خاص می شود.
4. استفاده از سلول دندریتیک برای درمان سرطان )DC تراپی(: از میان سلول های سیستم ایمنی، سلول های 
دندریتیک، قدرتمندترین سلول های ارائه کننده آنتی ژن و تنها فعال کننده سلول های T بکر هستند. این سلول 
ها نقش حیاتی را در القای پاسخ های T ویژه آنتی ژن دارند. از این رو از آن ها به عنوان ادجوانت سلولی در 

کارآزمایی های بالینی استفاده می شود.
منابع سلولی برای DC تراپی، سلول های زایای +CD34، مونوسیت ها و یا پیش سازهای میلوئیدی اند که 
در شـرایط in vivo تحت تأثیر عوامل ویژه ای قرار گرفـته و به سـلول هـای دنـدریتیک متمایز می شـوند. 
سایتوکاین های GM-CSF ،TNF-α سبب تمایز سلول های زایای +CD34 به سلول های دندریتیک می شوند، 
ولی در تبدیل مونوسیت ها به سلول های دندریتیک سایتوکاین های GM-CSF ،IL4 به اضافه معجون بلوغ  

,PGE2, TNF-α, IL1βو IL6  نقش دارند.

1. Carcino Embryonic Antigen 
2. Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 
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 In پس از تولید و قبل از بلوغ سلول های دندریتیک، ارائه آنتی ژن به این سلول ها صورت می گیرد. در شرایط
vitro ارائه آنتی ژن به DC به صورت پالس پپتیدی )پپتیدهای سنتزی(، پالس آنتی ژن کامل )لیزات تومور، پروتئین 
نوترکیب( و یا هدف گیری ژنتـیکی )RNA, DNA( است. در شرایط in vivo، ارائه آنتی ژن به سلول دندریتک 
به صـورت کونژوگه آنتی ژن- آنتی بادی )با هدف گیری رسـپتورهای اندوسـیتیک(، برداشت با واسطه رسـپتور 
)آنتی ژن های مانوزیله شـده( و یا هـدف قراردهی ژنتـیکی )تفـنگ ژنی یا ژن درمانی( اسـت. پس از آماده سازی 
و تولید سلول های دندریتیک آن ها به صورت سیستمیک یا درون توموری به فرد بیمار تزریق می شوند، که در این 
صورت با ارائه آنتی ژن به سلول های T در بافت های لنفاوی یا در محیط تومور، سبب فعال سازی سلول های T و 

انجام فعالیت سلول کشی آن ها بر ضد تومور می شوند.

2-5-1( انتقال خاص سلولی
در این روش، سلول های ویژه ای جهت درمان به فرد بیمار تزریق می شوند. این روش شامل TIL درمانی، 

استفاده از پیوند ضد لوکمی سلول T و روش درمانی مهار T تنظیمی است.
  TIL 01 درمانی ) درمان با استفاده از لنفوسیت های نفوذ کننده به تومور1: در این روش، با استفاده از هضم 
آنزیمی یا مـکانیکی، لنفوسـیت های نفوذ کنـنده به تومور از نـمونه های بافت تومور، که توسـط جراحی 
خارج شده اند، به دست می آید و در آزمایشگاه تحت اثر IL2 قرار می گیرند. پس از شیمی درمانی بیمار و در 
نتیجه کاهش گلبول های سفید آن، سلول های TIL تیمار شده به بدن بیمار بازگردانیده شده و با اعمال 
فعالیت سلول کشی، سبب کوچک شدن تومور می شوند. این روش درمانی در درمان مالنوما و کارسینوم کلیه 

کاربرد داشته است.
2. پیوند علیه لوسمی سلول های T و پیوند علیه اثرات تومور: اولین بار بارنز و همکاران در سال 1956، پس 
از پیوند مغز استخوان آلوژن به موش های پرتوتاپی شده دارای لوکمی مشاهده نمودند که  در این موش ها،  

سلول های T موجود در پیوند سبب بهبود لوکمی می شوند.
 TCD4+ CD25+تنظیمی، سلول های T سلول های :)T reg( تنظیمی T 3. روش درمانی مهار سلول های
خون محیطی هستند، که توانایی کاهش دهی قدرت سلول های ایمنی را در حمله به سلول های سرطانی 
دارند.  سرکوب این سلول ها باعث بهبود عملکرد سیستم ایمنی ضد سلول های سرطانی می شود. هم چنین 

حذف این سلول ها قبل از درمان با سلول T، کارایی ایمونوتراپی را افزایش می دهد.

3-5-1( سلول های مهندسی ژنتیکی شده
یکی از دیگر روش های سلول درمانی، انجام اصالحات ژنتیکی بر روی سلول های سیستم ایمنی است. انجام 
اصالحات ژنتیکی بر روی سلول های T و لنفوسیت های نفوذی به تومور قبل از تزریق به بیمار می تواند ضمن 
افزایش کارایی آن ها، از سمیت عمومی حاصل از استفاده از دوز باالی سایتوکاین )در صورتی که ژن سایتوکاینی 

به سلول انتقال داده شده باشد( جلوگیری کند.
1. Tumor infiltcating lymphocyte
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 این اصالحات می تواند شامل انتقال ژن سایتوکاینی و انتقال ژن گیرنده های آنتی ژنی باشد.
گیرنده های آنتی ژنی کایمری CAR1: یک هیبرید آنتی بادی- TCR هستند که بخش خارجی این گیرنده 
شامل یک موتیف شناسایی کننده آنتی ژن )SCFV( است. در این نوع گیرنده، پس از ناحیه غشا گذر، یک بخش 
انتـقال پیام درون سـلولی وجود دارد که از جنـس زنجیره زتـای TCR ζ-chain( TCR( اسـت. بـیان این 
گیرنده های آنتی ژنی کایمری در سلول T، توانایی شناسایی و اتصال به آنتی ژن مورد نظر را به این سلول )جدای از 
محدودشدن به مولکول MHC( می دهد، که به دنبال فعال شدن این گیرنده، فعالیت سلول T علیه سلول توموری 

)واجد آنتی ژن مورد نظر( افزایش می یابد.

6-1( واکسن های سرطانی
واکسن های سرطانی یکی از روش های درمانی سرطان با به کارگیری برخی از اشکال آنتی ژن برای القای 
پاسخ ایمنی ضد تومور هستند، این واکسن ها سبب افزایش پاسخ ایمنی ضد سلول سرطانی می شوند و می توانند 

در همراهی با دیگر مواد یا سلول ها تحت عنوان ادجوانت، کمک کننده تقویت پاسخ ایمنی باشند.
 2TAAدر سـاخت و اسـتفاده از واکسـن های سـرطانی الزم اسـت که آنتی ژن هـای وابسـته به تـومـور
و آنتی ژن های ویژه تومور 3TSA شناسایی شوند و ویژگی آن ها به خوبی مشخص گردد. هم چنین الزم است 
ویژگی ایمونوژنیک سایتوکاین ها و دیگر ادجوانت های بیولوژیک )که برای افزایش دهی خصوصیت واکسن استفاده 

می شوند( و سیستم های جدید حمل واکسن، برای القای پاسخ ایمنی ضد تومور ارائه شود.
1. واکسن سلول توموری: این نوع واکسن حاصل سلول های سرطانی به دست آمده از طریق جراحی است که 
پـس از تیـمار در آزمایشـگاه و پرتودهی )که منجر به از دسـت دادن توانایی تومـورزایی سـلـول تـوموری 
می شود(، به بیمار تزریق می شوند. تغییراتی که در آزمایشگاه می تواند بر روی این سلول ها انجام گیرد شامل 
اضافه شدن مواد شیمیایی یا ژن هایی است که ایمنی زایی آن ها را باال می برد. این تغییرات می تواند سبب 
افزایش شناسایی این سلول ها توسط سلول های سیستم ایمنی شود و سلول های سیستم ایمنی شناسایی 
کننده این نوع سلول ها را در حمله به سایر سلول های واجد چنین خصوصیاتی، آماده سازد. مزیت این نوع 
واکسن ها وجود تمامی آنتی ژن های سلول توموری در واکسن است، به طوری که حتی آنتی ژن هایی که هنوز 
توسط پژوهشگران شناسایی نشده اند، توسط سیستم ایمنی مورد شناسایی قرار می گیرند. همراهی ادجوانت 
با این واکسن ها، افزایش پاسخ ایمنی را به همراه دارد. این نوع واکسن های توموری می توانند به دو صورت 

اتولوگ و یا آلوژن باشند.
واکسن توموری اتولوگ: این نوع واکسن از سلول های توموری کشته شده ی بیمار که حاصل جراحی تومور 
است، به دست می آید و طی تغییراتی در آزمایشگاه به بدن بیمار بازگردانده می شود. تهیه و آماده سازی این نوع 
واکسن ها مشکالتی را به همراه دارد، که شامل هزینه باالی تهیه آن ها و عدم تأمین سلول های الزم جهت اعمال 
1. Chimeric antigen receptors
2. Tumor Associated Antigens
3. Tumor Specific antigens
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تغییرات طی جراحی است. هم چنین امکان ایجاد موتاسیون در این سلول های توموری در بدن وجود دارد که سبب 
شده آن ها در بدن کمتر مؤثر واقع شوند.

واکسن توموری آلوژن: این نوع واکسن ها حاصل سلول های توموری یک نوع سرطان ویژه از چندین بیمار 
)به غیر از بیمار مورد نظر( است که پس از انجام تغییرات و تیمار در آزمایشگاه به همراه یک یا چند ادجوانت )برای 
کمک به تحریک سیستم ایمنی( به بدن فرد بیمار تزریق می شوند. این نوع واکسن برای درمان چند نوع سرطان 

)مثل مالنوما، کلیه، تخمدان، سینه، کلورکتال، ریه( توسط FDA تصویب شده است.
2. واکسـن آنتی ژنی: استفاده از یک یا چند آنتی ژن ویژه یک سرطان خاص برای تقویت سیستم ایمنی، از 

ویژگی های این واکسن های آنتی ژنی سرطانی است. انجام تغییرات بر روی این آنتی ژن ها می تواند سبب
  باال بردن ایمنی زایی آن ها شود، تا پس از تزریق به بیمار، راحت تر توسط سیستم ایمنی شناسایی شوند. این 
نوع واکسن در درمان سرطان های سینه، کلورکتال، پروستات، تخمدان، کلیه، پانکراس و مالنوما استفاده 

می شود.
3. واکسن ضد ایدیوتایپ: ساخت آنتی بادی مونوکلونال ضد ناحیه ایدیوتایپ آنتی بادی )که در این حالت آنتی بادی به 
عنوان آنتی ژن قلمداد می شود(، از ویژگی این نوع واکسن ها است. این آنتی بادی ها بر روی برخی از سلول 
های B قرار گرفته اند؛ که می توانند از اهداف و مولکول های مورد هدف برای تولید آنتی بادی مونوکلونال ضد 

ایدیوتایپ باشند. واکسن لنفومای B، از جمله این نوع واکسن های سرطانی است.
4. واکسن DNA: استفاده از سلول توموری یا آنتی ژنی های توموری به عنوان واکسن، برای ایجاد پاسخ ایمنی، 
در ابتدا می تواند مؤثر واقع شود، ولی با گذشت زمان، با تشخیص و تخریب این سلول ها و آنتی ژن ها، سیستم 
ایمنی بدون وجود عامل تحریک به حالت اولیه خود باز می گردد. اما استفاده از مواد ژنتیکی کد کننده 
پروتئین های آنتی ژنی )DNA واکسن(، سبب شده که آن ها توسط سلول برداشت شده و خود سلول به 
صورت مداوم سازنده این آنتی ژن های توموری باشد که نتیجه این امر تحریک سیستم ایمنی و ایجاد پاسخ 
قوی آن است. از این DNA واکسن ها در درمان سرطان پروستات، سر و گردن و مالنوما استفاده می شود.

5. واکسن های براساس وکتور: این نوع واکسن ها، یک سیستم حمل ویژه )وکتور( هستند و به عنوان یک گروه 
مجزا از واکسن ها تلقی نمی شوند  )مثل واکسن آنتی ژنی براساس وکتور، واکسن DNA براساس وکتور(.  
وکتورها به صورت ویروس های ویژه، باکتری های ویژه، سلول مخمری یا ساختارهایی هستند که برای انتقال 
آنتی ژن یا DNA به بدن مورد استفاده قرار می گیرند. بر روی این حامالن آنتی ژنی تغییراتی اعمال می گردد 
تا از عدم بیماری زایی آن ها اطمینان حاصل شود. از مزایای استفاده از این حامالن آنتی ژنی، حمل هم زمان 
چند آنتی ژن سرطانی و باال رفتن احتمال پاسخ سیستم ایمنی به آن ها است. هم چنین وکتورهای ویروسی 
و باکتریایی ممکن است پاسخ ایمنی را علیه خودشان آغاز کنند که این هم می تواند به پاسخ ایمنی 
ضدآنتی ژن توموری کمک کند و حتی یک پاسخ قوی تری را ایجاد نماید. از طرف دیگر هزینه تولید این 

واکسن ها نسبت به واکسن های توموری کم تر و تهیه آن ها آسان تر است.
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6. واکسن های سلول دندریتیک )DC واکسن(: این واکسن ها همانند واکسن های توموری اتولوگ، برای هر 
فرد ساخته می شوند و هزینه آماده سازی آن ها زیاد است. در DC تراپی، سلول های دندریتیک پس از تهیه از 
CD34، توسط آنتی ژن، بارگیری می شوند و سپس برای بالغ شدن تحریک 

مونوسیت ها یا سلول های زایای +
می شوند. نکته حائز اهمیت در آماده سازی سلول های دندریتیک بلوغ آن ها است که با توجه به هدف درمانی، 
پیام بلوغ متفاوت است. در بلوغ ایمونوژنیک سلول های دندریتیک، سلول های T کارگزار نوع I، و در بلوغ 
التهابی آن ها سلول های T کارگزار نوع II و T تنظیمی و در بلوغ تحمل زای آن ها سلول های Treg ایجاد 
می شوند. پس از آماده سازی سلول های دندریتیک )DC(، آن ها به بیمار تزریق شده و سپس پاسخ های 
ایمنی ویژه تومور اندازه گیری می گردند. واکسن های DC توانایی بهتری برای کمک به سیستم ایمنی در 
شناسایی و تخریب سلول های سرطانی )که واجد این نوع آنتی ژن ها هستند( دارند. همچنین توانایی شکست 
تحمل ضد آنتی ژن های بدون موتاسیون و فعال سازی CTL های با اویدیتی باال، می تواند از انتظارات این 
نوع واکسن ها باشد. این واکسن ها دردرمان سرطان های پروستات، کلیه، کلورکتال، ریه، سینه، لنفومای 

غیرهوچکین، لوسمی و مالنوما کاربرد دارند.
یکی از مثال های این نوع واکسن ها، واکسن DC با کمپلکس HSPs 1 است که پس از جمع آوری خون محیطی 
بیمار با لوکمی میلویید مزمن )CML(، کمپلکس HSP از سلول های توموری و به طور هم زمان سلول های دندریتیک 
از خون محیطی این بیماران جدا می شوند. سپس کمپلکسHSP توسط mDC )سلول دندریتیک بالغ( در آزمایشگاه 
 T در کشت قرار داده می شود. پس از گسترش و تهیه سلول های T بارگیری شده و برای تحریک سلول های
کارگزار، آن ها به بیمار تزریق می شـوند. از طرف دیگر سـلول های DC آموزش دیده مستقیماً به بیمار تزریق 

می شوند.
مثال دیگر، DC واکسن برای سلول های زایای سرطانی2 است. سلول های زایای سرطانی یک جمعیت 
کوچک سلولی )کمتر از 1%( در بافت تومور هستند که دارای ویژگی تومورزایی باال، خود تجدیدشوندگی، مقاومت 
به درمان های مرسوم، متاستاز و برگشت تومور هستند. بنابراین، توجه به این سلول های زایای سرطانی، در درمان 
سرطان )برای جلوگیری از عود مجدد تومور( بسیار مهم است. از این رو شناسایی مارکرهای جدید CSC، تولید 
رده های سلولی CSC، شناسایی مسیرهای ژنتیکی موثر در بقا و تکامل CSCها، استراتژی های ژن درمانی و 
ایمونوتراپی از فعالیت های در حال انجام در حوزه سلول های زایای سرطانی )CSC( است. از این رو استفاده و آماده 
سازی DC های بارگیری شده با آنتی ژن های CSC و تزریق آن ها به بیمار می تواند پاسخ سیستم ایمنی نسبت 

به این نوع سلول های زایا را باال ببرد.
مراحل تهیه واکسن درمانی با DC ترانسفکت شده با mRNA توموری در بیماران با مالنومای بدخیم:

1. آماده سـازی سـلول های تک هسته ای خون محیطی )PBMC( برای غنی سازی مونوسیت ها و انتخاب 
 CD34+ سلول های

1. Heat shock proteins
2. Cancer stem cells (CSCs)
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2. حذف سـلول های B و T از PBMC با اسـتفاده از انتخاب کننده مغناطیسی. )آنتی بادی ضد CD19 و 
)CD2 آنتی بادی ضد

3. کشت مونوسیت ها در محیط کشت و تحت فاکتور رشد IL4 ،GM-CSF، برای ایجاد DC های نابالغ.
4. انتقال mRNA تومور به DC نابالغ: mRNA تومور پس از لیز کردن با دترجنت غیریونی، جداسازی و 
خالص شده و پس از آن در محیط بدون سرم با DC مخلوط می گردد. سپس در کووت استریل الکتروپوریشن 

و در اتاقک الکتروپوریشن تحت پالس الکتریکی به DC ترانسفکت می شود.
 PGE2, TNFα,سلول های دندریتیک در محیط بدون سرم و تحت شرایط فاکتورهای رشد :DC 5. بلوغ

IL6, IL1 بالغ می شوند.

6. پس از آماده سازی DC بالغ، در فریزر نگه داری می شوند.
DC تراپی به همراه شیمی درمانی، پاسخ بهتر سلول های T را به همراه داشته، چرا که طی شیمی درمانی، 
خطر ایجاد تحمل کاهش می یابد و از تعداد سلول های T سرکوبگر در تومور کاسته می شود. هم چنین لنفوپنی 

حاصل از شیمی درمانی پاسخ T ویژه تومور را افزایش می دهد.

7-1( تعدادی از محققان در زمینه ایمونوتراپی سرطان 
Andrea Velardi velardi@unipg.it.

Loredana Ruggeri.,  Alan L aepstein@usc.edu (Epstein, Department of Pathology, 
Keck School of Medicine, University of Southern California, 2011 Zonal Avenue, HMR 
205, Los Angeles, CA 90033)

Henri Vie hvie@nantes.inserm.fr (INSERM U601, 9 Quai Moncousu, 44093 Nantes 
cedex, France)

Claudia Wrzesinskiwrzesinc@mail.nih.gov

Nicholas P. Restiforestifo@nih.gov (National Cancer Institute, National Institutes of 
Health, Bethesda, Maryland 20892, USA. Phone: (301) 451-6948; Fax: (301) 496-0011; 
Phone: (301) 496-4904; Fax: (301) 496-0011)

Yong Zhao zhaoy@ioz.ac.cn (Transplantation Biology Research Division, the State 
Key Laboratory of Biomembrane and Membrane Biotechnology, Institute of Zoology, 
Chinese Academy of Sciences, Beisihuan Xi Road 25, Haidian, Beijing, China, 100080).

Ralf Aggeragger@immunology.au.dk (Institute of Medical Microbiology and 
Immunology, University of Aarhus, The Bartholin Building, DK-8000 Aarhus C, 
Denmark)

mailto:aepstein@usc.edu
mailto:hvie@nantes.inserm.fr
mailto:wrzesinc@mail.nih.gov
mailto:restifo@nih.gov
mailto:zhaoy@ioz.ac.cn


267 بخش اول: ایمونوتراپی سرطان                                                                           دکتر عباس رضایی، زهرا محمدزاده

Mark A. Exleymexley@bidmc.harvard.edu (Beth Israel Deaconess Medical Center, 
NRB 1030L, 330 Brookline Avenue, Boston, MA 02215).

David L. DiGiustoddigiusto@coh.org (City of Hope National Medical Center,1500 E. 
Duarte Rd. Duarte, CA 91010).

Persis J. AmroliaAmrolP1@gosh.nhs.uk (Department of Bone Marrow Transplantation, 
Great Ormond Street Children’s Hospital, London, WC1N 3JH, United Kingdom).

Markus J. Maeurer markus.maeurer@ki.se (Karolinska Institutet, Microbiology and 
Tumor Cell Biology Center (MTC), Smittskydds institutet,Nobelsva¨ g 18, 171 82 Solna, 
Sweden).

Walter J. Urba, Earle A walter.urba@providence.org (Chiles Research Institute, 4805 
NE Glisan St, Portland, OR 97213).

Kenneth Lucasklucas@psu.edu (Pediatric Hematology-Oncology, Penn State Children’s 
Hospital, 500 University Drive, Hershey, PA 17033)

Alfred E. Changaechang@umich.edu ( Division of Surgical Oncology, University of 
Michigan, Comprehensive Cancer Center, Ann Arbor, MI 48109-0932).

Dr Lisa H. Butterfieldbutterfieldl@upmc.edu (Department of Medicine, Hematology/ 
Oncology, University of Pittsburgh, Hillman Cancer Center, Research Pavilion, Room 
1.32, 5117 Centre Avenue, Pittsburgh, PA 15213)

Daniel J. Powell JrDaniel_Powell@nih.gov (Surgery Branch, National Cancer Institute, 
National Institutes of Health, Clinical Research Center, Room 3W-3888, 10 Center 
Drive, MSC 1201, Bethesda,20892-1201).

Carol A. Kruseckruse@ljimm.org (La Jolla Institute for Molecular Medicine, 4570 
Executive Blvd, Ste 100, San Diego, CA 92121).

Z. N. Berneman zwi.berneman@uza.be (Laboratory of Experimental Hematology, 
Antwerp University Hospital (UZA), Wilrijkstraat 10, B-2650 Edegem-Belgium).

David C. Linehanlinehand@wustl.edu (660 South Euclid Avenue, Box 8109, Saint 
Louis, MO 63110).

Jan Joseph Melenhorstmelenhoj@nhlbi.nih.gov (Stem Cell Allogeneic Transplantation 
Section, Hematology Branch, NHLBI, NIH, Building 10-CRC, Room 3-5320, 10 Center 
Drive, Bethesda, MD 20892-1202).

mailto:Exleymexley@bidmc.harvard.edu
mailto:DiGiustoddigiusto@coh.org
mailto:AmroliaAmrolP1@gosh.nhs.uk
mailto:markus.maeurer@ki.se
mailto:walter.urba@providence.org
mailto:Lucasklucas@psu.edu
mailto:Changaechang@umich.edu
mailto:Butterfieldbutterfieldl@upmc.edu
mailto:zwi.berneman@uza.be
mailto:Linehanlinehand@wustl.edu


ایمونولوژی عملی/ فصل چهارم: تشخیص در بدخیمی ها268

Dr Richard Morganrmorgan@mail.nih.gov (10 Center Drive, Building 10/Rm 3-5940, 
Bethesda, MD 20892).

Charlotte C. Petersenccp@immunology.au.dk (Institute of Medical Microbiology 
and Immunology, The Bartholin Building, 4th Floor, Wilh. Meyers Alle´, Building 240, 
Aarhus University, Aarhus 8000, Denmark).

Anatoli Malyguineamalyguine@ncifcrf.gov (SAIC-Frederick, Inc, National Cancer 
Institute at Frederick, Building 560 Room 12-79, Frederick,MD 21702).

Catherine M. Bollardcmbollar@txccc.org (Baylor College of Medicine, One Baylor 
Plaza, Houston, TX 77030).

Maria ParkhurstMaria_Parkhurst@nih.gov (National Institutes of Health/NCI Surgery 
Branch Building, Clinical Research Center, Room 4-5744, 9000 Rockville Pike Bethesda, 
MD 20892–1502).

Abdo Konur,  Klinikum der Johanneskonur@3-med (klinik.uni-mainz.de Gutenberg-
Universita¨ t, III. Med. Klinik und Poliklinik, Langenbeckstr. 1, D-55131 Mainz, 
Germany).

Anthony D. Ho, anthony_dick.ho@urz.uni-heidelberg.de (Department of Hematology, 
Oncology and Rheumatology, University Hospital Heidelberg, Im Neuenheimer Feld 
410, 69120 Heidelberg, Germany).

Mojgan Ahmadzadeh (Surgery Branch, National Cancer Institute, National Institutes of 
Health, CRC, Room 3-3940, 10 Center Drive, Bethesda, 20892-1201)

C. Scheibenbogen, Charite carmen.scheibenbogen@charite.de (Campus Benjamin-
Franklin, Medizinische Klinik III, Hindenburgdamm 30, D-12200 Berlin, Germany).

Samir N. Khleifkhleifs@navmed.nci.nih.gov (National Cancer Institute, NNMC, 
Building 8, Room 5101, Bethesda, MD 20892).

Nejat Egilmez, J. Gnejat.egilmez@louisville.edu (Brown Cancer Center and Department 
of Microbiology and Immunology, University of Louisville, 580 S. Preston St., Delia 
Baxter Research Bldg., Rm. 119, Louisville, KY 40202, USA).

Yuji Heikeyheike@ncc.go.jp (Pharmacology Division, National Cancer Center Research 
Institute, 5-1-1, Tsukiji, Chuo-Ku, Tokyo, 104-0045, Japan).

Pawel Muranskimuranskp@mail.nih.gov (Clinical Research Center, National Institutes 

mailto:anthony_dick.ho@urz.uni-heidelberg.de
mailto:carmen.scheibenbogen@charite.de
mailto:muranskp@mail.nih.gov


269 بخش اول: ایمونوتراپی سرطان                                                                           دکتر عباس رضایی، زهرا محمدزاده

of Health, Room 3-5762, Bethesda, MD 20892, USA)

Mohamed LSalemsalemm@musc.edu; mohamedlabibsalem@yahoo.com (Department 
of Surgery, Section of Surgical Oncology, Medical University of South Carolina, 
Charleston, SC, 29425).

Alan L. Epsteinaepstein@usc.edu (Department of Pathology, University of Southern 
California, Keck School of Medicine, 2011 Zonal Avenue, HMR 205, Los Angeles, CA 
90033).

H.J. Bontkeshj.bontkes@vumc.nl (Department of Pathology, Vrije Universiteit 
University Medical Center, PO Box 7057, 1007MB Amsterdam, The Netherlands).

Toshiyuki Horithori@kuhp.kyoto-u.ac.jp (Department of Hematology and Oncology, 
Graduate School of Medicine, Kyoto University, 54 Shogoin-Kawaracho, Sakyo, Kyoto 
606-8507, Japan).

V.F.I. Van Tendeloo vigor.vantendeloo@ua.ac.be (Laboratory of Experimental 
Hematology, Antwerp University Hospital, Wilrijkstraat 10, B-2650 Edegem, Belgium).

Tae Sung Kimtskim@korea.ac.kr (School of Life Sciences and Biotechnology, Korea 
University, Seoul 136-701, Republic of Korea0.

Angela Ma¨ rten angela.maerten@med.uni-heidelberg.de (Department of Surgery, Im 
Neuenheimer Feld 350, 69120 Heidelberg, Germany).

Herbert J. Zehzehh@upmc.edu (Division of Surgical Oncology, University of Pittsburgh, 
UPMC Cancer Pavilion, 5150 Centre Avenue, Suite 440, Pittsburgh, PA 15232).

Francesco Recchiafrecchia1946@libero.it (Via Rossetti 1. 67056 Luco dei Marsi (AQ). 
Italy).

Nancy J Poindexternpoindex@mdanderson.org 

Aysegul Sahinasahin@mdanderson.org

Kelly K Huntkhunt@mdanderson.org

Elizabeth A Grimmegrimm@mdanderson.org 

Steven A. Rosenberg Steven_Rosenberg@nih.gov (Department of Bioimmunotherapy, 
The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, Texas, USA).

Qizhi Cathy Yao qizhiyao@bcm.tmc.edu

mailto:Salemsalemm@musc.edu
mailto:npoindex@mdanderson.org
mailto:asahin@mdanderson.org
mailto:khunt@mdanderson.org
mailto:egrimm@mdanderson.org
mailto:Steven_Rosenberg@nih.gov


ایمونولوژی عملی/ فصل چهارم: تشخیص در بدخیمی ها270

Michael E. DeBakey (Department of Surgery, Baylor College of Medicine, One Baylor 
Plaza, NAB 2010,Houston, TX 77030).

Amy Wesa wesaak@upmc.edu (University of Pittsburgh School of Medicine, W1045 
Biomedical Science Tower, 200 Lothrop Street, Pittsburgh, PA 15213).

Niels Schaft niels.schaft@derma.imed.uni-erlangen.de (Department of Dermatology, 
University Hospital Erlangen, Hartmannstrasse 14, 91052, Erlangen, Germany).

Isabelle Rivie` re rivierei@mskcc.org

 (Gene Transfer Laboratory Memorial Sloan Kettering Cancer Center 1275, York Avenue, 
New York, NY 10021).

Marianna Nutimarianna.nuti@uniroma1.it (Department of Experimental Medicine, 
Viale Regina Elena, 324 00161, Rome, Italy0.

Ju¨ rgen Wolf juergen.wolf@uk-koeln.de (Department of Internal Medicine I, University 
of Cologne, Joseph-Stelzmann-Str. 9, 50924 Cologne, Germany).

Wolfgang Holter wolfgang.holter@kinder.imed.unierlangen.de (Children’s University 
Hospital, Friedrich- Alexander University Erlangen-Nuernberg, Loschgestr. 15, 
D-91054, Erlangen, Germany).

Georgina J. Clark, gclark@mmri.mater.org.au  (Mater Medical Research Institute, 
Raymond Terrace, South Brisbane, Queensland, Australia 4101)

Bao-Guo Xiao bgxiao@shmu.edu.cn(Institute of Neurology, Huashan Hospital, 
Shanghai Medical College, Fudan University, 12 Wulumuqi Zhong Road, 200040, 
Shanghai, China)

Christian Ensinger christian.ensinger@uibk.ac.at (Institute of Pathology, Medical 
University of Innsbruck, Muellerstreet 44 A-6020 Innsbruck, Austria)

Karolina Palucka karolinp@baylorhealth.edu

Jacques Banchereau jacquesb@baylorhealth.edu

Joseph Fay josephf@baylorhealth.edu (At aylor Institute for Immunology Research, 
3434 Live Oak, Dallas, 75204 TX).

Ian D. Davis Ian.Davis@ludwig.edu.au (Ludwig Institute for Cancer Research, Austin 
Health, Studley Rd, Heidelberg, Victoria 3084, Australia).

mailto:juergen.wolf@uk-koeln.de
mailto:wolfgang.holter@kinder.imed.unierlangen
mailto:christian.ensinger@uibk.ac.at
mailto:josephf@baylorhealth.edu


271 بخش اول: ایمونوتراپی سرطان                                                                           دکتر عباس رضایی، زهرا محمدزاده

Manfred B. Lutz, lutz@derma.imed.uni-erlangen.de (Department of Dermatology, 
University Hospital Erlangen, Hartmannstr 14, 91052 Erlangen, Germany)

H. Lee  (Moffitt Cancer Center and Research Institute, 12902 Magnolia Drive, Tampa, 
Florida 33612. Shari Pilon-Thomas and Wenbin L)

Norimitsu Kadowaki kadowaki@kuhp.kyoto-u.ac.jp (Department of Hematology and 
Oncology, Graduate School of Medicine, Kyoto University, 54 Shogoin Kawara-cho, 
Sakyo-ku, Kyoto 606-8507, Japan).

Norio Hayashi hayashin@moltx.med.osaka-u.ac.jp. (Department of Gastroenterology 
and Hepatology, Osaka University Graduate School of Medicine, 2-2 Yamada-oka, 
Suita, Osaka 565-0871, Japan).

Kathy L. Signorelli ksignorelli@irxtherapeutics.com (IRX Therapeutics, 1 Bioscience 
Park Drive, Farmingdale, NY 11735).

Axel Hoos axel.hoos@bms.com (Bristol-Myers Squibb, Global Clinical Research, 
Oncology, Wallingford, CT 06492).

Stephen Gottschalk smg@bcm.tmc.edu (Center for Cell and Gene Therapy, Baylor 
College of Medicine, 6621 Fannin Street MC 3-3320, Houston, TX 77030) 

Egbert Oosterwijk e.oosterwijk@uro.umcn.nl (University Medical Center,Nijmegen, 
The Netherlands).

Cliona M. Rooney crooney@bcm.edu (Center for Cell and Gene Therapy, Baylor 
College of Medicine, 6621 Fannin Street, MC 3-3320, Houston, TX 77030) 

Chaim G. Pick pickc@post.tau.ac.il (Department of Anatomy, Sackler Faculty of 
Medicine, Tel Aviv University, Tel Aviv 69978, Israel). 

Aliasger K. Salem aliasger-salem@uiowa.edu

 (University of Iowa, 115 S. Grand Avenue,S228 Pharmacy Building, Iowa City, IA).

John Samuel, jsamuel@pharmacy.ualberta.ca (Faculty of Pharmacy and Pharmaceutical 
Sciences, 3118, Dentistry/Pharmacy Centre, University of Alberta,Edmonton, Alberta, 
Canada, T6G 2N8).

Mamoru Harada haramamo@med.kurume-u.ac.jp (Department of Immunology, Kurume 
University School of Medicine, 67 Asahi-machi, Kurume, Fukuoka830-0011, Japan).

mailto:ksignorelli@irxtherapeutics.com


ایمونولوژی عملی/ فصل چهارم: تشخیص در بدخیمی ها272

Thomas Hinz hinth@pei.de (Paul-Ehrlich-Institut, Paul-Ehrlich-Str. 51-59, Germany).

George J. Weiner, george-weiner@uiowa.edu (University of Iowa, 200 Hawkins Drive, 
5970Z JPP, Iowa City, IA 52242)

Jose´ Mordoh jmordoh@leloir.org.ar (Centro de Investigaciones Oncolo´ gicas—FUCA, 
1426 Buenos Aires, Argentina).

Hong-Ming Hu hhu@providence.org (Laboratory of Cancer Immunobiology, Robert W. 
Franz Cancer Center, Earle A. Chiles Research Institute, Portland, OR 97213, USA).

Marcelo D. Guthmann ruculeufu@arnet.com.ar (Hospital de Clı´ nicas Jose´ de San 
Martı´ n, University of Buenos Aires, Co´ rdoba 2351, Piso 3 Sala 4, 1120 Buenos Aires, 
Argentina).

Gamal-Andre Banat A.Banat@innere.med.uni-giessen.de (Department of Hematology 
and Oncology, Medical Center University of Giessen, Klinikstrasse 36, D-35385 
Giessen, Germany).

Georg H. Fey gfey@biologie.uni-erlangen.de (Department of Genetics, University of 
Erlangen–Nuremberg, Staudtstrasse 5, D 91058 Erlangen, Germany).

John D. Roberts john.d.roberts@vcu.edu (Virgina Commonwealth University/Massey 
Cancer Center, POB 980037, 401 College Street, Richmond, VA 23298–0037).

Claudia Rossig rossig@uni-muenster.de (Department of Pediatric Hematology and 
Oncology, University Children’s Hospital Muenster, Albert-Schweitzer-Str. 33,D-48149 
Mu¨nster, Germany).

Fernando Dı´az-Espada fdiaz.hpth@salud.madrid.org (Department of Immunology, 
Hospital Clı´nica Puerta de Hierro, San Martı´n de Porres 4, 28035 Madrid, Spain).

Michael T. Lotze Lotzemt@upmc.edu (University of Pittsburgh, Hillmann Cancer 
Center, 5117 Centre Avenue, Pittsburgh, PA 15213).

Richard J. Hodes Richard_Hodes@nih.gov (Bldg. 31, Rm. 5C35, National Institutes of 
Health, 9000 Rockville Pike, Bethesda, MD 20892).

Edward Peres, edwardpe@umich.edu (Division of Hematology Oncology University of 
Michigan 5303 Cancer Center 1500 E. Medical Center Drive Ann Arbor MI 48109).

Angela Ma¨ rten angela.maerten@med.uni-heidelberg.de (Department of Surgery, Im 
Neuenheimer Feld 350, 69120 Heidelberg, Germany).



273 بخش اول: ایمونوتراپی سرطان                                                                           دکتر عباس رضایی، زهرا محمدزاده

Haruo Sugiyama sugiyama@sahs.med.osaka-u.ac.jp) (Department of Functional 
Diagnostic Science, Osaka University Graduate School of Medicine, 1-7, Yamada-Oka, 
Suita City, Osaka 565-0871, Japan).

Mark D. McKee mmckee@surgery.bsd.uchago.edu (5841 S. Maryland Avenue, MC 
7118, Chicago, IL 60637).

David Ritchie david.ritchie@petermac.org (Department of Haematology and Medical 
Oncology, Peter MacCallum Cancer Centre, Locked Bag 1, A’Beckett St, East Melbourne 
8006, Australia).

Dallas B. Flies lchen42@jhmi.edu (Johns Hopkins University School of Medicine, 
Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center, 1550 Orleans Street, Cancer Research 
Building II Room 209 Baltimore, MD 21231).

Masato Okamoto mokamoto@dent.tokushima-u.ac.jp (Second Department of Oral and 
Maxillofacial Surgery, Tokushima University School of Dentistry, 3-18-15 Kuramoto-
cho, Tokushima, 7708504, Japan).

Daniel Menezes, Daniel_Menezes@chiron.com (Chiron Corporation, 4560 Horton 
Street, M/S 4.5, Emeryville, CA 94608).

David M. Nanus dnanus@med.cornell.edu (Department of Medicine, Division of 
Hematology and Medical Oncology, New York Presbyterian Hospital-Weill Medical 
College, 525 East 68th Street, ST-359, New York, NY 10021).

Alastair J. M. Watson Alastair.watson@liv.ac.uk  (School of Clinical Sciences, The 
HenryWellcome Laboratory, Nuffield Building, University of Liverpool, Crown St, 
Liverpool, L69 3GE, England).

Timothy M. Fan tfan@cvm.uiuc.edu (Department of Veterinary Clinical Medicine, 
University of Illinois at Urbana-Champaign, 1008 West Hazelwood Drive, Urbana, IL 
61801).

Amy M. Fulton afulton@umaryland.edu (Department of Pathology, University of 
Maryland School of Medicine, 10 South Pine Street, Baltimore, 21201).

Karen L. Reckamp kreckamp@coh.org (City of Hope National Medical Center and 
Beckman Research Institute, 1500 E. Duarte Road, MOB 1001, Duarte, CA 91010).

Steven A. Rosenberg sar@nih.gov (Surgery Branch, National Cancer Institute, National 

mailto:Alastair.watson@liv.ac.uk


ایمونولوژی عملی/ فصل چهارم: تشخیص در بدخیمی ها274

Institutes of Health, CRC Building, Room 3W- 3940, 10 Center Drive, Bethesda, MD 
20892).

Wolfram Samlowski wolfram.samlowski@hci.utah.edu (Huntsman Cancer Institute, Suite 
2100, 2000 Circle of Hope Dr., Salt Lake City, UT 84112).

Peter Kufer peter.kufer@micromet.de (Micromet AG, Staffelseestr. 2, 81477 Munich, 
Germany).

Francesco Recchia frecchia1946@libero.it (Via Rossetti 1, 67056 Luco dei Marsi (AQ), Italy).

Ira Pastan pastani@mail.nih.gov (Laboratory of Molecular Biology, NationalCancer Institute, 
37 Convent Dr, Rm. 5106, Bethesda, 20892-4264).

Michael B. Atkins Matkins@BIDMC.harvard.edu (International Society for Biological Therapy 
of Cancer, 555. E. Wells Street, Suite 1100, Milwaukee, WI 53202).

Louis M. Weiner Louis.Weiner@fccc.edu (Fox Chase Cancer Center, 333 Cottman Avenue, 
Philadelphia, PA 19111).

Tove Olafsen tolafsen@mednet.ucla.edu (Crump Institute for Molecular Imaging, David Geffen 
School of Medicine, UCLA, 700 Westwood Plaza, Los Angeles, CA 90095).

Markus Jensen jensen@uni-koeln.de (Department of Pediatric Oncology and Hematology, 
University of Cologne, Kerpener Strasse 64, 50924 Cologne, Germany).

Ellen S. Vitetta ellen.vitetta@utsouthwestern.edu) (Cancer Immunobiology Center, UT 
Southwestern Medical Center at Dallas, 6000 Harry Hines Blvd, NB9.210, Dallas, TX 75390-
8576).

Ellen S. Vitetta Ellen.Vitetta@UTSouthwestern.edu (Cancer Immunobiology Center, The 
University of Texas Southwestern Medical Center, 6000 Harry Hines Blvd., Dallas, TX 75390-
8576).

Marian T. Nakada Mnakada@cntus.jnj.com (Centocor Mail Stop R-4-2, 200 Great Valley 
Parkway, Malvern, PA 19355).

Alessandra Nardin anardin@idm-biotech.com (IDM Research Laboratory, IFR58, 15 rue de 
l’Ecole de Medecine, 75006 Paris, France).

Daniel P. Cioca dcioca@personal.ro (University of Medicine and Pharmacy ‘‘Victor Babes’’ 
Timisoara, Immunology Department, Piata Uta Ioan Colonel Martir No. 2, COD 300041 
Timisoara, Romania).

mailto:peter.kufer@micromet.de


275 بخش اول: ایمونوتراپی سرطان                                                                           دکتر عباس رضایی، زهرا محمدزاده

 8-1(  اهداف آموزشی در قالب سئواالت تشریحی 

1. وظیفه سلول های عرضه کننده آنتی ژن )APC( در سرطان چیست؟
2. مزایای ایمونوتراپی در سرطان، نسبت به سایر درمان ها، چیست؟ )3 مورد(

3. به چه صورتی، مشتقات باکتریایی )مورامیل دی پپتید MDP(، در ایمونوتراپی سرطان می توانند مفید واقع 
شوند؟

4. در حال حاضر، علت استفاده از سایتوکاین ها در درمان سرطان چیست؟
5. آنتی بادی منوکلونال چیست؟

6. منظور از کونژوگه آنتی بادی– سایتوکاین چیست؟
7. تفاوت واکسن توموری اتولوگ با واکسن توموری آلوژن چیست؟
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بخش دوم
تشخیص 

لنفوم  و لوسمی

 1-2( مقدمه 
در اواسط دهه1970 فلوسایتومترها وارد بازار شدند و در آن زمان به نام دستگاه FACS نامیده می شدند. 
اوایل دهه 1980 با کشف HIV یا ایدز با شناسایی لنفوسیت های T-CD4 مسئول در بیماری ایدز نقش تعیین 
ایمونوفنوتایپ این گونه سلول ها مزیت تشخیصی بود. آنتی بادی های مونوکلونال شناسایی کننده پروتئین های 
سطحی سلولی مثل CD8 CD4, CD3 از عوامل شناسایی فنوتایپ سلول های درگیر در این موارد بودند. با استفاده 
از امکانات فوق دستگاه فلوسایتومتری جهت شناسایی ایمونوفنوتایپ سلول های ایمنی مؤثر در تشخیص و پیگیری 
سندرم ایدز در جهان گسترش پیدا نمود. متعاقبا دامنه کاربرد فلوسایتومتری در تشخیص و ارزیابی ایمونوفنوتایپ 
سلول های خونی و بدخیمی آن ها، ارزیابی مقادیر DNA سلول های بدخیم و نتایج ارزیابی پیوند بافت ها و تحقیقات 

ژنتیکی گسترش پیدا نمود. 
جهت به کارگیری فلوسایتومتر، به نمونه سلولی به صورت سوسپانسیون احتیاج است. به عالوه جهت شناسایی 
مارکرها، به آنتی بادی های کونژوگه شده با رنگ های فلورسانس نیاز است و یا رنگ های فلوروکرومی که بتواند 

هسته یا جسم سلولی را رنگ آمیزی نماید.
سطح غشای سلولی واجد پروتئین های ساختاری در غشای سلول است. این پروتئین ها به نام آنتی ژن ها، مارکرها 
و یا رسـپتورها شناخته می شوند که جهت شناسایی سلول و یا مرحله ای از تکامل سلولی یا عملکرد سلولی استفاده 
می شوند. این پروتئین ها جهت سیستم طبقه بندی سلول ها و آنتی ژن ها و تعیین هویت آن ها، با نام 1CD پذیرفته 
شده و هر نوع از CD های تعیین هویت شده، نشانگر مشخصاتی از آنتی ژن و نیز سلول متعلق به آن است. مثاًل 
CD3 و CD4 متعلق به لنفوسـیت T است که بر روی سـطح آن بیان دارد و باعث تمایز آن از سایر سلول ها نیز 

1. Cluster of Differentiation
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می گردد، ولی آنتی ژن های اختصاصی لنفوسیت های B در سطح سلول هایشان با مارکرهای CD19 و CD20 و 
... شناسایی و نام گذاری شده اند. 

 هر کدام از آنتی ژن های مذکور توسط آنتی بادی های اختصاصی علیه آن ها قابل شناسایی است. چون رابطه ی بین 
آنتی ژن و آنتی بادی یک رابطه ی بسیار اختصاصی است که توانسته آنتی بادی ها را به عنوان ابزار تشخیص ملکولی 
بسیار مفیدی معرفی نماید. آنتی بادی ها در بدن مهره داران بر علیه پروتئین یا آنتی ژن تزریق شده به آن به صورت 
اختصاصی و با روند بیولوژیک شکل می گیرد که متعاقبا با استفاده از روش های صنعتی تولید هیبریدوما و تولید و 
پاالیش اختصاصی آنتی بادی های تولید شده و کونژوگه نمودن آن ها با رنگ های فلورسانس در موارد تشخیصی 

قابل استفاده می باشد.

2-2( رنگ های فلورسانس
از رنگ فلوروکروم به عنوان مارکر فلورسنت استفاده می شود. رنگ فلورسانس هنگامی که یک نور با طول موج 
مشـخص به آن برخورد کند، انرژی آن را گرفته و نوری با طول موج بلندتری سـاطع می کنـد. این طـول موج از 

اشعه های مورد استفاده با به کارگیری سیستم فیلترهای نوری قابل تشخیص، افتراق و تمایز است.
 FITC .2 رنگ هایی هستند که بیشترین موارد استفاده را در فلوسایتومتری داردPE 1 وFITC به عنوان مثال
با پروتئین ها به راحتی کونژوگه می شود. این فلوروکروم طول موج 495 نانومتر را گرفته و تک رنگ سبز با 520 

نانومتر ساطع می کند. 
 فیکواریترین (PE) تک رنگ با طول موج 564-495 نانومتر را جذب نموده و با طول موج 576 نانومتر ساطع 
می نماید. (معمواًل منبع تولید اشعه تک رنگ با یک منبع تولید نور مثل لیزر، یون آرگون، کریپتون، گزنون، جیوه و 
یا ... در فلوسایتومتر تأمین می گردد). مثاًل اگر سلول با آنتی بادی کونژوگه شده با FITC و اختصاصی برای مارکر 
CD3 رنگ آمیزی شود (شکل 1-1)، آنتی بادی های اختصاصی به آنتی ژن های CD3 موجود بر روی سلول متصل 
شده و سلول هنگام عبور از مقابل سیستم شناساگر نوری دستگاه، شناسایی و نورهای ساطع شده و نورهای منعکس 

شده اندازه گیری می شود.  
 CD3 موجود بر روی سلول، متناسب است با مقدار آنتی بادی متصل به FITC مقدار اشعه ی ساطع شده از
موجود بر روی سلول، که در مقایسه با سلول مشابه فاقد رنگ آمیزی به عنوان کنترل، شدت رنگ موجود با فقدان 

رنگ مقایسه می گردد.  
سلول های واجد رنگ FITC و فاقد آن  ها از لحاظ سیستم نوری قابل تمایز و اطالعات حاصل دارای قابلیت 
تبدیل و اسـتاندارد سازی در سیـستم فلوسایتومتری می باشد، که به صورت اطالعات آماری و ریاضی و نمایش 

گزینه های آماری مثل هیستوگرام و دات پالت قابل حصول است.

1. Fluorescein isothiocyanate
2. Phycoerythrin
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شکل 1-2: نمایانگر اتصال آنتی بادی های کونژوگه به آنتی ژن های اختصاصی بر روی سلول می باشد. 

سیستم های فلوسایتومتری چند رنگی و استفاده از فلوروکروم های متفاوت با استفاده از چندین نور لیزر متفاوت 
این توانایی را ایجاد نموده که اطالعات متنوع و وسیع تری از یک جمعیت سلولی در یک تجربه عملی حاصل شود. 
ایمونو فنو تایپ با استفاده از منوکلونال آنتی بادی های متفاوت علیه آنتی ژن ها یا پروتئین های گوناگون موجود در 
سلول و کونژوگه بودن آن ها با فلوروکروم های متفاوت بشر را قادر ساخته که سلول ها و ناهنجاری های آن ها را در 

سالمت و بیماری تشخیص و تمایز داده و در طبقه بندی آن ها مؤثر باشد.  

1-2-2( فلوسایتومتر چگونه کار می کند: 
نمونه ها به صورت سوسپانسیون سلولی با مکش دستگاه با یک جریان مایع ایزوتونیک عبور می کنند به گونه ای 
که در مسیر عبور و در جلو آشکارسازهای1 الکترونیک هر لحظه فقط یک سلول در مسیر عبور باشد. منبع نوری 
)لیزر( به محل عبور سلول ها می تابد و در مقابل دتکتورهای شناسایی نور و فیلترهایی برای عبور نور تک رنگ 

حاصل از بازتاب رنگ فلورسانس وجود دارد.

1. Detectores
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شکل 2-2: نمایانگر عبور سلول ها به صورت تک تک از مقابل منبع نور و چگونگی بازتاب اشعه های نوری در مقابل و در اطراف نمونه سلولی

نور تک رنگ مستقیم که به سلول می تابد1 به رنگ های کونژوگه فلورسنس متصل به آنتی بادی های متصل 
به آنتی ژن های سلولی برخورد نموده و نور بازتاب توسط فیلتری که فقط آن طول موج را عبور می دهد، به دتکتور 
)شناساگر( سنجش مقدار نور رسیده و مقدار نور به سیگنال های الکترونیکی تبدیل می گردد. نورهایی که بازتاب 
 Forward )FSC( آن از سلول عبور نموده و توسط دتکتورهای مقابل آن شناسایی و اندازه گیری می گردد به نام
Scatter است و نورهایی که به سلول برخورد کرده و بازتاب نموده توسط دتکتورهایی که در 90 درجه ایی از 
 Side Scatter (SSC( قرار دارند، بازتاب نورهای اطراف را شناسایی می نمایند و به نام Forward دتکتورهای
مشخص شده است. FSC نور بازتاب مستقیم است که اندازه سلولی را مشخص می کند و نور بازتاب در زاویه 90 
درجه SSC نمایانگر گرانوالریتی سلول ها است )شکل 2-2(. نور فلورسنس شناسایی شده توسط فیلتر و دتکتور 
به سـیگنال های الکترونیکی تبدیل شـده و متعاقباً توسـط نرم افزارهای موجود در سـیستم رایانه ای به صورت 
داده های آماری عددی و گرافیکی شامل هیستوگرام و دات پالت تبدیل می گردد که جهت درک تجربه انجام 

شده نیاز به تفسیر دارد. 

شکل 3-2: نمای هیستوگرام حاصل از خوانش تراکم رنگ فلورسنت روی  سلول ها توسط فلوسایتومتر- گراف در محور y نمایانگر   
جمعیت سلولی است و در محور X نمایانگر شدت رنگ فلورسنس ساطع شده از جمعیت سلولی است. 

1. Light Scatter 
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شکل 4-2: نموداری از سیستم فلوسایتومتری نشان دهنده: منبع نور لیزر- جریان عبور سلول ها- شناسایی مختصات سلولی با 
سیگنال های الکترونیکی- تبدیل آن ها به داده های ریاضی و قابل پردازش- تهیه گراف های آماری قابل تفسیر. 

  
شکل 5-2: نمایانگر پالت نقطه ای حاصل از آنالیز نرم افزاری فلوسایتومتری از نمونه سلولی است.

 هر صفحه دات پالت با دو خط عمود بر هم به چهار خانه تقسیم می گردد. نقاط موجود در خانه چپ پائین 

نمایانگرکنترل سـلولی بدون رنگ آمیـزی به عنوان اسـتاندارد جمـعیت سـلولی مورد مطالعه و یا در نمونه های 
رنگ آمیزی شده به عنوان جمعیت سلولی فاقد پارامترهای به کار برده شده می باشد. 

خانه چپ باالیی در کنار محور Y نمایانگر درصد سلول های رنگ آمیزی شده با مارکر متصل به PE و از 
لحاظ FITC منفی می باشد. خانه سمت راست پائین نمایانگر درصد سلول های رنگ آمیزی شده با مارکر متصل 
به FITC و از لحاظ PE منفی می باشد. خانه سمت راست باال شامل درصد سلول هایی است که واجد هر دو مارکر 

متصل به FITC و PE یا مثبت دوگانه )DOUBLE POSITIVE( می باشد.
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3-2( معرفی آنتی ژن های سلول های بدخیم لوسمی و یا لنفوم
بروز رسپتورها و یا آنتی ژن ها روی سلول های هماتوپوئتیک تحت کنترل ژنتیکی و یا محیطی سلولی است، 
الگوی بروز آن ها در مراحل مختلف سلولی مثل مراحل تمایز، بلوغ و فعال شدن سلولی در سلول های نرمال با 
نظم و ترتیب معینی صورت می گیرد. الگوی بیان رسپتورها و یا آنتی ژن ها در بدخیمی های هماتوپوئتیک با حالت 
طبیعی سـلول ها ممکن است متفاوت باشـد، این تفاوت ها با اسـتفاده از روش فلوسـایتومتری قابل سـنجش، 

اندازه گیری و ارزیابی است.
بر مبنای تغییرات حاصل در الگوی بروز رسپتورها و یا آنتی ژن ها در سلول های بدخیم، می توان لوسمی ها و یا 

لنفوم ها را به چهار گروه تقسیم بندی نمود:
1. افزایش آنتی ژن های یک دودمان سلولی در جمعیت سلولی مورد بررسی.

2. بیان آنتی ژن ها در مرحله ای به غیر از موقعیت طبیعی تمایز و یا فعال شدن سلولی.
3. افزایش و یا کاهش مقادیر بیان آنتی ژن ها به گونه ای که با مقادیر الگوی طبیعی متفاوت باشد.

4. بروز یک یا چند آنتی ژن یا رسپتور در جمیعت سلولی به گونه ای که در الگوی نرمال آن به صورت هتروژن 
باشد ولی در حالت بیماری به صورت هموژن )غیرطبیعی( در آمده باشد.

ایجاد هر کدام از الگوهای فوق در جمعیت سلولی مورد مطالعه در مقایسه با الگوی نرمال آن در داده های 
فلوسایتومتری به صورت دات پالت های دو پارامتری نمایش داده می شود و یا به صورت نمایش هیستوگرام قابل 
نمایش است. به عالوه مقادیر عددی حاصل از آنالیز بیان آنتی ژن ها نیز جهت محاسبات آماری قابل حصول است. 
مقایـسه داده های حاصل از سـنجش فلوسـایتومتری برای جمعیت و زیر جمعیت های سلولی مورد مطالعه در 

حالت های نرمال با موارد غیرطبیعی و یا نئوپالسم، امکان تشخیص یک حالت غیرطبیعی را فراهم می نماید. 

4-2( الگوی طبیعی بروز آنتی ژن ها 
مراحل تکامل لنفوسیت های B در مغز استخوان صورت می گیرد. تغییرات بروز آنتی ژن ها بر روی لنفوسیت ها 
معیار ارزیابی و نام گذاری مراحل متفاوت تکامل لنفوسیت های B است. دقت در سنجش مقادیر بروز مارکرهای 

سلولی در ارزیابی  نوع بدخیمی و یا مرحله بیماری  بسیار حائز اهمیت است.
لنفوسیت های B در مغز استخوان در مراحل اولیه تکامل خود مقادیر کمی از مارکر CD45 را بیان می 
کنند. ولی متعاقباً مارکرهای CD34 و TdT- هسته ای و نیز مقادیر کمی از مارکر CD10 بیان می شوند، این 
مرحله با بروز مقادیر کمی از رسپتورهای CD19  ،HLA-DRوCD22 همراه است، ولی مارکر CD20 و نیز 

ایمونوگلوبولین سایتوپالسمیک و یا سطحی بیان نمی شوند.
-TdT ،CD34 در مغز استخوان با از دست دادن بیان مارکرهای B مرحله دوم تکامل بلوغ لنفوسیت های
 CD45 و CD22 افزایش ،CD20اکتساب بروز مقادیر متفاوتی از مارکرهای ،CD10 هسته ای، کاهش بروز
افزایش چشمگیر بیان CD19 همراه است. در این مرحله IgM سایتوپالسمی ظهور می کند و متعاقباً به صورت 

ترکیبی از زنجیره های سبک المبدا یا کاپا بر روی سطح سلولی ظاهر می شود.
مراحل نهایی تکامل لنفوسیت های B با فقدان مارکر CD10، افزایش CD22 ،CD20 و افزایش ایمونوگلوبولین 
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در سطح سلول ها، بروز قابل توجه CD45  و کاهش محسوس CD19 همراه است.
 آنالیز پارامترهای فلوسایتومتری برای تمامی مراحل تکاملی لنفوسیت های B به صورت مقادیر افزایش یافته 
ایی از )Forward Scatter )FS و مقادیر کاهش یافته ای از RALS 1 مشاهده می شود. FS نشان دهنده اندازه 

سلولی است و RALS نمایانگر گرانوالریتی سلولی است. 
 B در هیچ کدام از مراحل تکامل لنفوسیت های CD33 و CD13 غالباً آنتی ژن های مراحل میلوئیدی مثل
مشـاهده نمی شـوند، ولی در بعضی موارد اسـتثنایی در نـمونه های بالینی مقادیر بسـیار کمی از آن ها در زیر 

جمعیت هایی از سلول های مورد آزمایش مشاهده شده است.
 معمواًل در گره های لنفاوی تعداد زیادی از لنفوسیت های B بالغ وجود دارد، ولی در خون محیطی و مغز 
استخوان تعداد کم تری از آن ها یافت می شوند. لنفوسیت های B بالغ با بیان قابل توجهی از آنتی ژن های CD45 و 
بروز آنتی ژن های اختصاصی سلول B مثل CD21,CD20 ,CD19 و CD22 و زنجیره های سبک سطح سلولی 
مشخص می شوند. بروز زنجیره های سبک کاپا یا المبدا در سطح سلول ها در جمعیت لنفوسیت های بالغ همواره 

مقادیر ثابتی از زنجیره کاپا به المبدا به نسبت )1 به 2( و میانگین نسبی  1/4  قابل ارزیابی است.
جمعیت متمایزی از لنفوسیت ها در داخل گره لنفاوی وجود دارد که دارای بروز مقادیر کمی از CD10، مقادیر 
قابل توجهی CD20 و CD45 هستند. به نظر می رسد که این سلول ها متعلق به ناحیه مراکز زایای گره لنفاوی 
باشـند ولی در مغز استخوان و خون محیطی جمعیت های سلولی با چنین مشخصاتی وجود ندارند. سلول های 
مراحل نهایی تکامل بلوغ لنفوسـیت های B پالسما سل نام دارند که بیان آنتی ژن های CD45 و CD19 و زنجیره 

های سبک سطحی را از دست می دهند، CD20 به صورت کامل حذف شده ولی CD38 بیان می شود. 
لنفوسـیت های T طی مراحل متمایزی در تیمـوس تکامـل می یابند. فنـوتایپ مرحـله ابـتدایی بلـوغ 
لنفوسـیت های T با بیان آنتی ژن های CD7, CD5, CD2 همراه با بروز CD34 و TdT-هسته ای مشخص می 
 CD3 به همراه بروز مارکرهای سایتوپالسمی CD8 و بعد CD4 واجد بیان مارکرهای T شود. سپس سلول های
و CD1a مشخص می شوند.  هم زمان با بروز آنتی ژن های فوق  بیان CD34 و TdT در آن ها متوقف می شود.

بعداً سـلول ها به طرف بروز یکی از آنتی ژن های CD4 یا CD8 به همراه بیان مارکر سطحی CD3 پیش 
می روند و بیان آنتی ژن CD1a را از دست می دهند و به اصطالح فنوتایپ سلولي T بالغ را پیدا می کنند. یک 
جمعیت سلولی معمولی از لنفوسیت های T بالغ شامل ترکیبی از سلول های واجد مارکر CD4 و یا CD8 به نسبت 
1:1 تا 1:3 قابل ارزیابی است. جمعیت های لنفوسیتی T که دارای مارکرهای +CD4 و یا +CD8 باشند در بروز 
سایر مارکرهای گروه لنفوسیتی T مثل بیان CD5, CD3 و CD7 مشترک هستند ولی مقادیر CD3 و CD5 بر 
روی سلول های T-CD8 کمتر بیان می شود و بیان CD7 در سلول های T-CD4 نسبتاً بیشتر است. قابل توجه 
است که شدت بروز آنتی ژن های مذکور در لنفوسیت های T فعال شده متفاوت می شود. به عالوه، لنفوسیت های 
T در شرایط فعال شدن، آنتی ژن های CD25, HLA-DR و CD69 را بیان می کنند. بیان رسپتورهای مذکور در 
لنفوسیت های Tαβ و Tγδ متفاوت است. جمعیت لنفوسیتی Tγδ که گروه کوچکی از لنفوسیت های T را تشکیل 

1. Right Angle Light Scatter 
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می دهند در بعضی از حالت های فعال شدن افزایش می یابند، بیان مارکرهای CD3 در این گروه لنفوسیتی قابل 
 CD8 وجود ندارند و گاهی مقادیر بسیار کمی از CD8 و یا  CD4 کاهش می یابد. معمواًل CD5 توجه است ولی

بر روی آن ها قابل شناسایی است. ولی مقادیر کمی از مارکرهای CD56 بر روی آن ها بروز می کند.

 )NK( لنفوسیت های کشنده طبیعی )1-4-2
ولی  نزدیک اند  بسیار   T لنفوسیت های  به  است که  لنفوسیتی  جمعیتی  زیر  طبیعی  کشنده  لنفوسیت های 
ایمونوفنوتایپ متفاوتی دارند. دارای بیان قابل توجهی از CD7، میزان متوسطی از بروز CD2 و مقادیر کمی از 
مارکرهای CD8  و CD4 بر روی خود می باشند. بیان چشمگیری از CD45 در سلول های NK وجود دارد ولی در 

مقایسه با سایر جمعیت های لنفوسیتی مقادیر بروز آن ها کم تر است.

2-4-2( سلول های میلوئیدی
سلول های میلوئیدی در دوره تکاملی خود دارای الگوی بیان آنتی ژنی ویژه ای هستند. بالست های میلوئیدی 
با بروز CD45، مقادیر متوسطی ازمارکر CD34، مقادیر متفاوتی از CD33 و HLADR و مقادیر کمی از مارکر

CD117 مشخص می شوند. سلول های میلوئیدی در مرحله بالست، آنتی ژن های مرحله بلوغ سلول های میلوئیدی 
مثل مارکرهای CD11b و CD5, CD1b CD14 را بیان نمی کنند. سپس همان گونه که بالست ها به طرف 
پرومیلوسیت تکامل می یابند؛ بیان CD15, CD11b را شروع می کنند و بروزمارکرهای CD34, HLA-DR و 

CD117 در آن ها از بین می رود.
 CD15, CD11b, CD45 تکامل بیش تر این سلول ها به طرف نوتروفیل ها منجر به افزایش بروز مارکرهای
 CD13 را بیان می کنند. بروز CD16 می گردد و پس از مرحله متامیلوسیت سطح افزایش یافته ای از CD13 و بیان
روی بالست های میلوئیدی دارای الگویی متغیر و مقادیری متوسط است. مثاًل بروز آن طی مرحله میلوسیتی کاهش 

می یابد و طی تکامل به سوی نوتروفیل های بالغ تا حدی افزایش می یابد.
نوتروفیل های بالغ با بروز قابل توجهی از مارکرهای CD16, CD15, CD13, CD11b و بروز مقادیر کمی از 

مارکرهای CD14 CD33 و CD10 شناسایی می شوند. 

3-4-2( مونوسیت ها
مونوسیت ها از بالست های میلوئیدی منشأ می گیرند ولی بروز آنتی ژن ها در آن ها نسبت به نوتروفیل ها در 
 CD33, CD14, HLA-DR, CD45 سطح پائین تری است. منوسیت های بالغ با بروز قابل توجهی از مارکرهای
 ,CD11b و CD64 و بروز مقادیر متغیری از CD13 و بیان مقادیر کمی از CD15 و CD16 مشخص می گردند.

الگوی بروز آنتی ژن ها در مونوسیت های نابالغ به صورت الگوی بینابینی بین بالست ها و مونوسیت های بالغ قرار 
می گیرند. اختصاصاً بروز مقادیر مارکرهای CD14, CD11b و CD45 کاهش می یابد. CD56 بر روی مونوسیت های بالغ 

یا نابالغ بروز نمی کند ولی در موقعیت هایی که سلول ها در حالت واکنش هستند  ممکن است دیده شود. 
 CD33 و بروز متوسط CD45 و CD11b تعیین هویت ائوزینوفیل ها با بروز مقادیر قابل توجهی از مارکرهای

و با فقدان و یا بروز بسیار کم CD15 و یا CD16 مشخص می شود.
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 CD13, نسبت به لنفوسیت ها و بروز مقادیر متوسطی از مارکرهای CD45 بازوفیل ها با بروز مقادیر کم تری از
 CD117 یا CD11b, CD15,CD16,HLA-DR  مشخص می شوند و مقادیر بروز مارکرهای CD33 و CD9

در مقایسه با لنفوسیت ها تفاوت چشم گیری ندارد.
ماست سل ها واجد ایمونوفنوتایپ مشابه بازوفیل ها هستند ولی بروز مقادیر مارکر CD117 در آن ها قابل توجه 

است. RALS برای این سلول ها نسبت به بازوفیل ها افزایش نشان می دهد.

5-2( الگوهای غیرطبیعی بروز آنتی ژن ها
ویژگی های ایمونوفنوتایپی غالب بدخیمی های هماتوپوئتیک در تشخیص آن ها کمک کننده است. در بعضی 
موارد داده های فلوسایتومتری برای مشخصات ایمونوفنوتایپی سلول ها جهت تشخیص و طبقه بندی بدخیمی ها 
کافی است ولی گاهی تغییرات زیادی در بروز نوع آنتی ژن در یک نمونه ایجاد می شود، که الزم است تشخیص 
بیماری بر مبنای الگوهای ایمونوفنوتایپی به صورت جامع صورت پذیرد در نتیجه الزم است احتیاط شود که انجام 

تشخیص و یا طبقه بندی بیماری بر پایه بروز غیرطبیعی یک آنتی ژن منفرد صورت نپذیرد.

1-5-2( لوسمی حاد
لوسمی حاد بر حسب شاخص سازمان جهانی بهداشت، زمانی که بیش تر از 20% سلول های هسته دار مغز 
استخوان یا خون محیطی به صورت بالست غیرطبیعی باشند، لوسمی حاد تشخیص داده می شود. این شاخص 
توسط گروه سازمان همکاری فرانسه، امریکا و انگلستان (FAB) به صورت 30 بالست غیرطبیعی تعریف شده است. 
لوسمی  یا   (AML) حاد میلوئیدی  لوسمی  به  است  شده  مشتق  آن  از  که  سلولی  رده  برحسب  لوسمی ها 
لنفوبالسـتیک مزمن (ALL)  تقسـیم می شوند. ALL نیز بر مبنای رده سلولی که از آن اشتقاق یافته طبقه بندی 
می شود. حدود 75 تا 80 درصد آن ها منشأ لنفوسیتی B و 20 تا 25 درصد منشا لنفوسیتی T دارند. این نوع تقسیم 
بندی کاربرد درمانی دارد و استفاده از فلوسایتومتری نقش بسیار مهمی در تشخیص و طبقه بندی این لوسمی ها دارد.

AML نوعی پرولیفراسیون تک دودمانی بالست های میلوئیدی غیرطبیعی است. در بسیاری از موارد توان 
پرولیفراسیون بالست های میلوئیدی غیرطبیعی، جهت تمایز و تبدیل به رده نوتروفیلی، منوسیتی، اریتروئیدی و یا 

مگاکاریوسیتی ناچیز است.
فراوانی AML در افراد بالغ بیش تر از کودکان است. به نظر می رسد که در بعضی موارد افرادی که به سندرم 
میلودیسپالزی مبتال هستند بیش تر دچار AML می شوند. از لحاظ تاریخی AML  براساس طبقه بندی FAB با 
شـاخص های مورفولوژیکی مشخص می شود. در این روش مراحل تمایز سلولی با رنگ آمیزی شیمیایی سلول ها، 
به صورت محدود ارزیابی می گردد. ولی به علت محدودیت های موجود برای تشخیص بالینی بیماری در این روش، 

تصمیم گیری برای درمان دچار مشکل می شود.
اخیراً یافته های سایتوژنتیکی به کمک طبقه بندی و پیش آگهی AML آمده است. ترانسلوکاسیون کروموزومی 
در پیش آگهی، پیش بینی و پاسخ به رژیم درمانی کمک کننده است. سنجش ایمونوفنوتایپی آنتی ژن ها به روش 
فلوسایتومتری در سیستم های طبقه بندی تشخیص بیماری AML از M0 تا M7 انجام می شود. این شاخص ها در 

سایر زیر مجموعه های AML  نیز مشخص است و عمدتاً از آن ها در تأئید رده سلولی استفاده می شود.
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اکثر ایمونوفنوتایپ های AMLs مشابه بالست های میلوئیدی نرمال هستند که در ابتدا آنتی ژن های میلوئیدی 
مارکرهای CD13 و CD33 را همراه با مارکرهای HLA-DR,CD34,CD117  و مقادیر کم تا متوسطی از 
CD45  بروز می دهند. به طور کلی، الگوی بروز آنتی ژن ها بر روی بالست های میلوئیدی غیرطبیعی غالباً هموژن 
است ولی بر روی جمعیت بالست های میلوئیدی بالغ نرمال هتروژن است. بروز غیرطبیعی آنتی ژنکهایی مثل 
CD11b یا CD15 بر روی بالست های میلوئیدی در بعضی موارد دیده می شود و بروز یک یا چند آنتی ژن که 
معمواًل بر روی لنفوسیت های T یا B دیده می شوند نیز می تواند بر روی بالست های میلوئیدی دیده شود مثل 

.CD56 و CD19, CD4, CD2, CD7

2-5-2( ایمونوفنوتایپ لوسمی پرومیلوسیتی حاد
ایمونوفنوتایپ لوسمی پرومیلوسیتی حاد -AML [AML-M3; t(15;17)] فاقد بروز HLA-DR است که 
 ،CD15 کاهش یا فقدان ،CD2 از این لحاظ شبیه پرومیلوسیت های نرمال است، به عالوه بروز مقادیر فراوانی از
توقف تکامل میلوئیدی و فقدان متغیر بروز CD34 از مشخصه های این نوع لوسمی است. در AML واجد مارکر 
 CD56 و یا CD19 هسته ای با بروز هم زمان-TdT و مقادیر کم CD34 بروز قابل توجه ،t(8;21) ترانسلوکاسیون

مشخص می شود.
انواع AML دارای تمایز منوسیتی (از AML-M4, M5) هستند که با طیفی از اشکال متمایز شده بین بالسـت 
های میلوئیدی با بروز مقادیر کم CD45 و منوسـیت های واجد مقـادیر زیاد CD45 دیده می شـوند. بالست های 
مونوسیتی با بروز قابل توجه CD33 و بروز آنتی ژن های همراه مثل CD14, CD64 یا CD4 مشخص می شوند.

معمواًل لوسـمی مگاکاریوسـیتی حاد (AML-M7) آنتی ژن های پالکتی مثل CD61 و یا CD41 را بروز می 
دهد. ولی الزم است توجه شود که گاهی پالکت های فعال شده به بالست ها می چسبند و پاسخ های مثبت کاذب 

ایجاد می کنند.

B 3-5-2( لنفوم سلولی
پیش ساز لوسمی لنفوبالستی یا لنفوم سلولی ALL( B با منشأ رده سلولی B) در اثر پرولیفراسیون تک دودمانی 
سـلول های نابالغ B ایجاد شـده و دارای ایمونوفنوتایپ مشـابه سلول های نرمال هم رده خود است. مثاًل آن ها دارای 
 CD45 وکاهش بروز CD20 و CD34 هسته ای، مقادیر متغیر -TdT, HLA-DR, CD10, CD22, CD19 بروز

بدون وجود زنجیره های سبک سطحی هستند.
لنفوم سـلولی B معمواًل ترکیبی نسبتاً هموژن سـلولی اسـت که فاقد وجود شـاخـص هـای مراحل بلوغ 
لنفوسیت های B نرمال است. در این حالت شدت بیان یک یا چند آنتی ژن نرمال در حالت نئوپالست تغییر می کند 
مثل آنچه که در کودکان دیده می شـود که معمواًل با فقدان یا کاهـش بروز CD45 همراه است و غالباً ترکیبات 
آنتی ژنی که در طول تکامل طبیعی لنفوسیت های B به وجود می آید در این حالت دیده نمی شود. فقدان یا کاهش 
بروز هم زمان CD19 و CD20 در ALL  مشتق از رده سلولی B با حضور ترانسلوکاسیون  t(12;21)همراه است.

 ترانسلوکاسیون t(12;21) یک پیش آگهی خوب برای ALL است. این احتمال وجود دارد که آنتی ژن های 
میلوئیدی CD13 و یا CD33 به صورت غیرطبیعی در گروهی از کودکان و یا بالغین مبتال به ALL بدون هیچ 
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ارزش بالینی بارز شود.

T 3-5-2( لنفوم لنفوبالستی سلول
پیش ساز لوسمی یا لنفوم لنفوبالستی سلول T (ALL  با منشأ لنفوسیتی T) نوعی پرولیفراسیون تک دودمانی 

لنفوسیت های T نابالغ با ایمونوفنوتایپ شبیه سلول های نرمال در تیموس می باشد.
دارای  غالباً  و  باشد  هموژن  نسبی  به طور  نئوپالستی  جمعیت  که  می رسد  به نظر  نرمال،  تیموس  برخالف 
ایمونوفنوتایپی هستند که در هیچ کدام از مراحل تکاملی بلوغ لنفوسیت های T وجود ندارد. اکثر موارد بدخیمی دارای 
 CD4 .با بروز مقادیر غیرطبیعی بوده اند CD7 و  CD2,CD5 مثل T آنتی ژن های مراحل اولیه بلوغ لنفوسیت های
و CD8 معمواًل یا وجود ندارند و یا به صورت توام بروز می کنند. در مواردی که CD4 و CD8 به صورت توام وجود 
 CD3 سطحی یا وجود نداشته و یا بروز آن در سطح ضعیف و فرم CD3 نیز وجود دارد ولی CD1a داشته و بروز
سیتوپالسمی نیز مثبت است، در این حالت CD45 غالباً  با مقادیر بیش تری (نسبت به سلول های نابالغ B) بروز 
دارد ولی مقدار بروز آن ها از لنفوسیت های بالغ معمولی کمتر است. اگر TdT- هسته ای، CD99 و CD34 نیز وجود 

داشته باشند، می توان نتیجه گرفت که ماهیت نئوپالسم مربوط به مراحل سلول های نابالغ است.
اطالعات حاصل از ایمونوفنوتایپی ممکن است مشابه تیموسیت های نرمال باشد و آنچه که الزم است مورد 
توجه واقع شود در موارد تشخیص نمونه های بالینی که از توده های داخل مدیاستن گرفته می شود (مثل محتویات 

لنفوسیتی تیموما) ظاهری مشابه آن چه بیان شد دارد.

4-5-2( لوسمی هایی با مارکرهای دوگانه
لوسمی هایی که مارکرهای دوگانه دارند به خوبی تعریف نشده اند، ولی بعضی از محققین بیان نموده اند که با 
تشـخیص حداقل دو آنتی ژن مـیلوئیدی و دو آنتی ژن لنفوئیدی بر روی بالسـت ها، نوع لوسمی قابل تشـخیص 
می شود. در اکثر موارد، بررسی فنوتایپی سطح سلولی یا آنتی ژن های سایتوپالسمی برای ارزیابی رده غالب بالستی 
کافی است مثاًل میلوپراکسیداز برای میلوئیدها، CD22 یا CD79a برای سلول های B و یا CD3 برای سلول های 
T قابل ارزیابی است. بنابراین این نوع ارزیابی فقط در مواردی انجام می شود که پس از بررسی کامل ایمونوفنوتایپ 

و بررسی آنتی ژن های سایتوپالسمی هنوز رده سلولی آن ها مشخص نشده باشد.
فرم نادری از لوسمی حاد شناخته شده که از گروه جداگانه ای از بالست های لنفوئیدی و میلوئیدی ایجاد می شود 

که بهتر است آن ها را لوسمی دو رده ای نامید.

5-5-2( سندرم های میلودیسپالزی
آنالیز سندرم های میلودیسپالزی (MDSs) به خوبی مطالعه نشده و الزم است کارهای بیش تری در این 
مورد انجام گردد. گروهی از بالست ها و سلول های میلوئیدی با بروز آنتی ژن های سطحی غیرطبیعی شرح داده 
شده اسـت.  MDS نوعی میلودیسـپالزی با گرید باال (بر حسـب طبقه بندی FAB نوعی کم خونی که با افزایش 
بالست ها همراه است) که به عنوان پیش ساز AML شناخته شده و با وجود 5 تا 20 درصد بالست با مورفولوژی 

غیرطبیعی و حداقل دو یا سه رده سلولی از مغز استخوان شناخته می شود.
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که  می شود  داده  تشخیص  میلوئیدی  بالستی  جمعیت  افزایش  با  معمواًلً  باال  گرید  با   MDS نتیجه  در 
ایمونوفنوتایپی مشابه AMLs دارند ولی سلول های هسته دار آن ها از 20% جمعیت سلولی کمتر است. بنابراین 

کاربرد فلوسایتومتری در MDS مثل AMLs است.
در این موارد کاهش RALS که نمایانگر کاهش گرانولیتی در مورفولوژی سلولی است همراه با افزایش تعداد 
اشکال غیربالغ بالست ها توام با افزایش مارکر CD45 دیده می شود، به عالوه بروز غیر هم زمان آنتی ژن های 
بلوغ میلوئیدی مثل CD33,CD15, CD13, CD11b,CD16 و بروز غیرطبیعی آنتی ژن های غیرمیلوئیدی مثل 
CD56، از مشخصات اشکال میلوئیدی در حال بلوغ است. جمعیت های مونوسیتی هم ممکن  است حالت های 

غیرطبیعی بیان آنتی ژنی را نشان دهند مثل بروز CD56 که نسبتاً شایع ولی غیراختصاصی است.
میلودیسپالزی با گرید پائین (طبق طبقه بندی FAB کم خونی  با یا بدون سیدروبالست های مدور) بیش تر به 

صورت کم خونی غیرقابل توضیح با حداقلی از مرفولوژی غیرطبیعی مشخص می شود.
در میلودیسپالزی با گرید پائین میزان آپوپتوز و پرولیفراسیون سلولی فراوان است. ولی در میلودیسپالزی با گرید 
باالتر میزان آن ها کاهش می یابد. در MDS با گرید باال ممکن است مورفولوژی غیرطبیعی دیده شود ولی تعداد 
بالسـت ها افزایش قابل مالحظه ای ندارند. و همچنین در بالسـت های میلوئیدی، مورفـولوژی غیرطبیعی دیده نمی 
شـود. ناهنجاری های پرولیفراتیو میلوئیـدی با فـلوسـایتومـتری به خـوبی مـطالعه نشـده اسـت، ولی ناهنجاری 
های مشابه در MDS در بعضی موارد تشخیص داده شده است. عموماً بالست های میلوئیدی از لحاظ تعداد افزایش 
نشان نمی دهند ولی ناهنجاری های ایمونوفنوتایپی و ناهنجاری بیان مارکر CD56 در اشکال مونوسیتی و اشکال 
میلوئیدی در حال بلوغ نسـبتاً شایع است.  اختصاصاً این گونه موارد در لوسمی میلوئیدی مزمن (CML) مشاهده 

می شود.
در این موارد یافته ها غالباً پراکنده و اطالعات بسیار کمی وجود دارد و نمی توان ادعا نمود که فلوسایتومتری به 
عنوان یک روش اولیه تشخیص در این گونه ناهنجاری ها کمک کننده باشد. بالست های ناهنجار CML ممکن 
است از رده لنفوئیدی و یا میلوئیدی باشد که نحوه درمان آن ها متفاوت است ولی درصد زیادی از آن ها آنتی ژن های 
سطحی لنفوئیدی و میلوئیدی را به طور هم زمان نشان می دهند که باعث مشکالت تشخیصی و درمانی می شوند.

6-5-2( لنفوم غیرهوچکینی
لنفوم های غیرهوچکینی بدخیمی هایی مرکب از پرولیفراسیون های تک دودمانی لنفوسیت های بالغ T و B یا 
NK هستند. اساس طبقه بندی جاری لنفوم ها بر پایه مورفولوژی و یا مشابهت های ایمونوفنوتایپی آن ها و مقایسه 
با حالت های نرمال سیستم ایمنی است. به دلیل پیچیدگی سیستم ایمنی، تغییرات متنوع ایمونوفنوتایپی که هنگام 
فعال شدن سیستم ایمنی ایجاد می شود و تشابهی که بین ایمونوفنوتایپ بدخیمی های لنفوئیدی و موارد مشابه 
غیربیماری وجود دارد، نشان دادن تک دودمانه بودن پرولیفراسیون برای لنفوم غیرهوچکینی، قسمت مهمی برای 

تشخیص  بیماری است. 
بدیهی است که سیستم ایمنی تحت شرایط پاسخ دهی، به پرولیفراسیون سلولی نیاز دارد. بنابراین همواره 
پرولیفراسیون تک دودمانه لزوماً معادل رشد بدخیمی لنفوسیتی تلقی نمی شود. نئوپالسم لنفوسیتی B به آسانی 
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به روش فلوسایتومتری مشخص می شود. مثاًل یک جمعیت لنفوسیتی B بالغ با ترکیبی از سلول هایی با بیان 
ایمونوگلوبولین های سطحی و زنجیره های سبک کاپا یا المبدا به نسبت تقریباً 4/1 :1 به خوبی قابل تشخیص است. 
در نتیجه، تعیین هویت جمعیت سلولی B که یا زنجیره های المبدا دارد و یا زنجیره کاپا، نشانگر تک دودمانه بودن 

جمعیت سلولی است.
یکی از روش های افتراقی جهت تمایز جمعیت نئوپالستی از سلول های نرمال یا بافت های لنفوئیدی واکنشگر، 
آن است که نسبت زنجیره های سبک کاپا به المبدا را برای جمعیت لنفوسیتی B محاسبه نمود و با در نظر گرفتن 
مقادیر مرجع مورد ارزیابی قرار داد. این روش هنگامی که جمعیت سلولی لنفوم های B  نسبت به جمعیت سلولی 
B  غالب باشد مؤثرتر است تا زمانی که جمعیت سلول های بدخیم B به کل جمعیت سلولی B نسبت بسیار کمتری 
داشته باشند، حالت اخیر در بدخیمی های لنفوسیتی B نسبتاً شایع تر است. روش دیگری که می توان استفاده نمود، 
بررسی توزیع شدت بیان زنجیره سبک المبدا یا کاپا در یک هیستوگرام تک پارامتری فلوسایتومتری است که بتواند 
تفاوت بروز آن ها را به عنوان نشانه ای از زیر جمعیت رده سلولی مورد نظر نشان دهد. ولی در این روش الزم است 
که برای ارزیابی زنجیره کاپا و المبدا فقط یک نوع فلوروکروم استفاده شود. لذا الزم است برای هر زنجیره تحت 
بررسی، لوله آزمایش مجزایی اسـتفاده شود و همین مسئله محاسبه ایمونوگلوبولین های غیراختصاصی باند شده را 
مشکل می نماید. در صورتی که یک لوله آزمایش برای هر دو زنجیره المبدا و کاپا استفاده شود، محاسبه باندهای 
غیراختصاصی اجتناب ناپذیر است با این حال استفاده از برنامه فلوسایتومتری چند پارامتری تا حدودی می تواند 

اطالعات بیش تری از فنوتایپ ایمنی سلول ها ایجاد نماید. 
آنچه الزم است مد نظر قرار گیرد، آن است که حداقل برای ارزیابی حضور لنفوسیت های B مثل مارکرهای 
CD19 یا CD20، در هر لوله آزمایش زنجیره های سبک آنتی بادی ها بررسی شود. برای آنالیز چنین اطالعاتی 
الزم است هیستوگرام دوپارامتری برای جدا نمودن زیر جمعیت های غیرطبیعی استفاده شود و فقط به شمارش 
سلولی و آنتی ژن ها اکتفا نشـود. در این موارد عالوه بر تعیین تک دودمـانی بودن سـلولی، الزم است مشخصات 
ایمونوفنوتایپ های غیرطبیعی با هدف طبقه بندی نوع بدخیمی برای این گونه ناهنجاری های سلول های B نیز 

انجام شود.

6-2( لوسمی لنفوسیتی مزمن B و لنفوم لنفوسیتی کوچک
در لوسـمی لنفوسـیتی مزمن B (CLL) و لنفوم لنفوسیتی کوچک (SLL)، سلول های B غیرطبیعی با بیان 
آنتی ژن CD5 (که یک آنتی ژن رده سلولی T است) با بروز ضعیف مارکر CD20 و CD22، و بیان ضعیف زنجیره 
سبک سطحی و بروز متوسط تا زیاد مارکر  CD23و معمواًل با فقدان بیان FMC7 تا بروز کم آن مشخص می شود.
بروز مارکر CD38 بر روی سلول های B لنفوبالستی با پیش آگهی بدتری همراه است. لنفوم سلول مانتل1 
دارای ایمونوفنوتایپ مشابه آن چه در CLL یا SLL دیده می شود و بیان توام مارکر CD5 با بروز زیاد مارکرهای 
CD20 و CD22 و بروز زنجیره های سبک سطحی، بروز زیاد FMCF و با فقدان بیان مارکر CD23 همراه 

گزارش شده است.

1. Mantle 
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2- 6-2( لوسمی هیری سل
لوسمی هیری سل1 دارای ایمونوفنوتایپ تشخیصی است که با بروز زیاد CD22،CD20 ،CD19 و زنجیره 
های سبک سطحی و با افزایش FRAS و RALS و بیان توام مارکرهای CD25،CD103 و CD11c  مشخص 

می شود.
لنفوم سلول های مراکز فولیکولی تا حدودی ایمونوفنوتایپ متفاوتی دارد و غالباً با بروز نسبتاً کاهش یافته ای 
از مارکر CD19 و بیان فراوان مارکر CD20 و بروز متوسط تا زیاد زنجیره های سبک و بیان مارکر CD10 (آنتی 
ژن همراه مراکز فولیکولی) همراه است که در 60% موارد این گونه لنفوم ها دیده می شود. لنفوم منطقه مارژینال و 

لنفوپالسماسیتوئید فاقد مشخصات ایمونوفنوتایپی است.

2- 6-2( لنفوم سلول های B بزرگ
 RALS و FRAS بزرگ گروهی هتروژن هستند ولی معمواًل حالت افزایش یافته ای از B لنفوم سلول های
را نشان می دهند که این ویژگی با شدت بروز متفاوتی از زنجیره های سبک همراه است و گاهی حتی زنجیره های 

سبک سطحی دیده نمی شود.
آنالیز فلوسایتومتری لوسمی یا لنفوم بورکیت ایمونوفنوتایپی مشابه لنفوم مراکز فولیکولی را نشان می دهد. ولی 

میزان  پرولیفراسیون سلولی آن ها بیش تر است و مارکر CD10 بیش تری بر روی آن ها بروز می کند. 
در بدخیمی های لنفوسیت های T و یا NK به روش فلوسایتومتری، تعیین رده دودمانی سلولی روش معمول 
و جاری نیست. در نتیجه تشخیص بدخیمی به تعیین ایمونوفنوتایپ غیرطبیعی سلول ها بستگی دارد، که معمواًل با 

افزایش یا کاهش شدت بیان آنتی ژن که معمواًل به صورت طبیعی بر روی سلول ها وجود دارد، مشخص می شود.
 CD82+ بالغ ایجاد می شوند. ولی گاهی اشکال T- CD4+ محیطی از سلول های T اکثر لنفوم های سلولی
 ،CD7 و فقدان بروز CD4 بالغ غیرطبیعی با بروز T هم در آن مجموعه دیده می شود، در سندرم سزاری سلول های
با ایمونوفنوتایپ سلول T حافظه ای، مشخص می شود، ممکن است برای تمامی آنتی ژن های سلول های T بالغ 
بروز متفاوتی دیده شـود. این گونه ناهنجاری ها را از سـایر لنفوم های سـلولی T محیطی فقـط با ایمونوفنوتایپ 

نمی توان تشخیص داد.
لنفوم سلول های Tγδهپاتواسپلنیک را می توان با بررسی ایمونوفنوتایپ تشخیص داد، شاخص تشخیصی 

رسپتورهای Tγδ به جای لنفوم های Tαβ محیطی بسیار کمک کننده است.
لوسمی لنفوسیت های گرانوالر بزرگ مرکب از سلول های T بالغ +CD8 و +CD3 است که مقادیر کاهش 
یافته ای از CD5 و بروز مقادیر متفاوتی از CD57 (آنتی ژن های سایتوتوکسیک) و مقادیر کم تری از CD16 و یا 

CD56 دارند.
لوسمی لنفوسیتی گرانوالر بزرگ با منشأ NK شیوع کم تری دارد و ایمونوفنوتایپ آن ها عبارت است از بروز 

.CD5 یا CD3 مثل T بدون بروز آنتی ژن های لنفوسیت های CD16/CD56 و CD7، CD2
هنگام تشخیص بدخیمی سلول های NK و T و انجام ایمونوفنوتایپ برای آن ها، الزم است توجه شود که چون 

1. Hairy cell 
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در هر دو جمعیت سلولی، زیر جمعیت های کوچکی با ایمونوفنوتایپ غیرمعمول و یا سلول های درحال فعال شدن 
قرار دارند، و در این موارد سلول ها دچار تغییرات ایمونوفنوتایپی می شوند، باعث اشتباه در تشخیص بدخیمی می شود.

7-2( نئوپالسم های پالسماسل
نئوپالسم های پالسماسل ها با بروز مقادیر متوسط تا زیاد مارکر CD38 و کاهش یا فقدان CD45، فقدان یا 
کاهش CD19، محدودیت در بروز زنجیره های سبک سایتوپالسمی یا سطحی و بروز CD56 در 60% موارد، قابل 
تشخیص هستند. نئوپالسم های پالسماسل ها معمواًل فاقد بروز CD20 هستند. ناهنجاری های پلوئیدی DNA در 
میلوم پالسما سلی شایع است هنگام بررسی ایمونوفنوتایپ پالسماسل ها امکان سنجش پلوئیدی DNA نیز وجود 

دارد که در ارزیابی و تشخیص کمک کننده است. 
گردآورنده مطالب فوق از آقای دکتر وارسته و همکاران در تالش جهت تهیه مطالب آموزشی ایمنی شناسی و 
ایـجاد ارتباط بین معلمین ایمنی شـناسی در کشـور و اسـتفاده از دانش آن ها در تهیه منابع درسـی سـپاسـگزاری 
می نماید. از خوانندگان مطالب به دلیل فشردگی مطالب و  نارسایی مفاهیم پوزش می خواهم. متمنی است مطالب را 
در حد آشنایی با اصطالحات تحمل نموده و متعاقبا تعمیق مطالب را در منابع آموزشی و تحقیقاتی جست وجو نمایند 

و جهت انجام کارهای بالینی و تحقیقاتی بر طبق پروتکل های به روز استفاده نمایند. 
Forward Scatter = (FS) 
(Right Angle Light Scatter) = RALS   
FRAS = ( Forward Right Angle Scatter)
CD = Cluster of Differentiation,
HLA-DR = Human Leukocyte Antigen
Fluorescein isothiocyanate = FITC 
Phycoerythrin = PE
Sorter  FACS =  Fluorescence Activated Cell

جدول 1-2:  آنتی بادی هایی که معموالً درشناسایی آنتی ژن های سلول ها برای تشخیص لوسمی حاد به روش فلوسایتومتری به کار می رود.

نوع نوع تشخیص 
 آنتی بادی

سلول های طبیعیسلول های بدخیم

T-ALL, Langerhans cell histiocytosisImmature T cells, Langerhans cellsCD1a

T-ALL and NK-cell leukemiaPan T cell, NK cellsCD2

T-ALLMature pan T cell,  most lineage-specificCD3

T-ALL, subset of AMLHelper/inducer T cells, monocytesCD4

T-ALL, few AML and MDSPan T cell, subset of B cellsCD5
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T-ALL, NK-cell leukemia, 25% AMLPan T cell, NK cellsCD7

T-ALLCytotoxic/suppressor T cells, NK cellsCD8

B-ALL, some T-ALLImmature B cells, mature granulocytesCD10

Some AML or MDSMaturing myeloid cellsCD11b

AML, subset B-ALL, and T-ALLMyeloid cells, subset of ALLCD13

Rare AMLMaturing monocytesCD14

Some AML and MDSMaturing myeloid cellsCD15

NK-cell leukemiaGranulocytes, NK cellsCD16

B-ALL, few AMLPan B cellCD19

Rare B-ALLMaturing B cellsCD20

B-ALLPan B cellCD22

AML, MDS subset B and T-ALLMyeloid cells, subset of ALLCD33

 ALL, AML, MDSImmature hematopoietic cells, stem cellsCD34

AML-M7Platelets and megakaryocytesCD41

ALL, AML, MDSLeukocyte common antigenCD45

NK cell leukemia, some AML and MDSNK cells, some stem cell disordersCD56

AML-M7Platelets and megakaryocytesCD61

Subset AMLMonocytes, activated granulocytesCD64

AML and MDSMyeloid and erythroid blastsCD117

B-ALL, AML, MDSMyeloid blasts, B cells, activated T cellsHLA-DR

جدول 2-2: آنتی بادی هایی که معمواًل درشناسایی آنتی ژن های سلول ها برای تشخیص لنفوم غیرهوچکینی به روش فلوسایتومتری 
به کار می رود.

نوعنوع تشخیص
 آنتی بادی

سلول های  طبیعیسلول های بدخیم

T-ALL, (Lymphoblastic lymphoma)Immature T cells, Langerhans cellsCD1a

T-cell and NK-cell lymphomaPan T cell, NK cellsCD2

T-cell lymphomaMature pan T cell,  most lineage-specificCD3
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    Most T-cell lymphomaHelper/inducer T cells, monocytesCD4

 T-cell lymphoma, CLL/SLL, and mantle
cell lymphomaPan T cell, subset of B cellsCD5

T-cell and NK-cell lymphomaPan T cell, subset of B cellsCD7

NK-cell and few T-cell lymphomaCytotoxic/suppressor T cells, NK cellsCD8

 Follicular, Burkitt, and some large
B-cell lymphoma Immature and germinal-center B cellsCD10

 Hairy-cell leukemia, some marginal
zone lymphomaCD11c

B-cell lymphomaPan B cellCD19

B-cell lymphoma, rare T-cell lymphomaMaturing B cellsCD20

B-cell lymphomaPan B cellCD22

CLL/SLL, not mantle cell lymphomaActivated B cellsCD23

Myeloma, some large B-cell lymphomaPlasma cells, activated B and T cellsCD38

B-cell, T-cell and NK-cell lymphomaLeukocyte common antigenCD45

 NK-cell lymphoma, some large B-cell
 lymphomaNK cells, subset activated CD8 T cellsCD56

Hairy-cell leukemiaIntestinal T cellsCD103

B-cell lymphoma, not most CLL/SLLMature B cellsEMC7

B-cell lymphomaMature B cellsKappa

B-cell lymphomaMature B cellsLambda

8-2( اهداف آموزشی در قالب سئواالت تشریحی
1. چگونه فنوتایپ مارکرهای سلول های خونی قابل سنجش است؟

2. آنتی بادی مونوکلونال چگونه در فلوسایتومتری کاربرد می یابد؟
3. چه نوع نمونه بیولوژیکی در سیستم فلوسایتومتری قابل اندازه گیری است و چرا؟

4. با خوانش نمونه های سلولی توسط دستگاه فلوسایتومتری چه اطالعاتی قابل حصول است؟
5. به طور کلی چه تفاوتی در بروز مارکرها در سلول های بدخیم لوسمی و یا لنفوم، با نمونه سالم وجود دارد؟

6. آیا بروز مارکرها در لنفوسیت های طبیعی B مغز استخوان و خون محیطی تفاوت دارد؟
7. آیا بروز مارکرها در پالسماسل های بدخیم و سالم تفاوت دارد؟

8. فنوتایپ مارکرهای لنفوسیت های T تکامل یافته در تیموس چگونه است؟
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9. فنوتایپ طبیعی لنفوسیت های کشنده طبیعی چگونه است؟
10. فنوتایپ طبیعی مارکرهای سلول های میلوئیدی را لیست نمائید.

11. فنوتایپ طبیعی نوتروفیل های بالغ چگونه است؟
12. الگوی بروز مارکر در مونوسیت های بالغ چگونه است؟

13. تعیین هویت ائوزینوفیل ها با استفاده از مارکرهای ایمونوفنوتایپ را بیان نمائید.
14. لوسمی میلوئیدی و لنفوبالستی از لحاظ بروز آنتی ژن سطحی سلولی چه تفاوتی دارد؟

15. ایمونوفنوتایپ لوسمی پرومیلوسیتی حاد را بیان نمائید؟
16. آیا با ایمونوفنوتایپ می توان لنفوم لنفوبالستی سلول T را تشخیص داد، چگونه؟

17. چگونه لوسمی لنفوسیتی مزمن B از لوسمی هیری سل با ایمونوفنوتایپینگ قابل تشخیص است؟
18. فنوتایپ نئوپالسماهای پالسما سل چگونه است؟
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بخش اول
ایمونوهیستوشیمي

1-1( مقدمه
واژه ایمونوهیستوشیمی، از سه واژه ایمونو، هیستو و شیمی تشکیل شده است که حکایت از به کارگیری سه  
علم ایمنی شناسی، بافت شناسی و شیمی در این روش است. در واقع، شناخت مولکول های پروتئینی براساس 
اتصال آنتی ژن-آنتی بادی در سلول ها و بافت ها با استفاده از مواد شیمیایی است. اساس این روش، تمایل باال و 
خاص بین آنتی بادی های تولید شده بر علیه تعدادی از مولکول های پروتئینی بدن وآشکارسازی1 آن ها با استفاده 
از آنتی بادی های نشـان دار است. این روش شـبیه روش لکتین هیستو شیمی است اما در لکتین هیستوشیمی 

مولکول های قندی متصل شده به پروتئین ها مورد شناسایی قرار می گیرد.
واضح است که به دلیل گستردگی مولکول های سازنده ی بدن که تاکنون فقط حدود 100هزار مولکول 
پروتئینی در بدن انسان، شناسایی شده است و آرایش اختصاصی آن ها در زمان ها و شرایط متفاوت از زمان تشکیل 
)در روند تکامل جنینی( تا درگیر شدن در فرآیندهای بیماری زا و غیرطبیعی، تغییر می نماید، دامنه ی پژوهش و 
ردیابی آرایش این مولکول ها باز و بلکه تا بی نهایت ادامه دارد. به طوری که با دادن واژه ایمونوهیستوشیمی به 
یکی از سایت های نه چندان تخصصی درتاریخ 1392/7/5، بیش از شش میلیون و دویست و هشتاد هزار عنوان 
مرتبط با این واژه گزارش )ظاهر( شد. کاربرد این روش ها درکلیه موارد یکسان، ساده، در دسترس و قابل اجرا در 
هر آزمایشگاهی می باشد و در تشخیص های پاتولوژیک نهایی و کارهای تحقیقاتی بسیار ارزشمند است، البته به 
دلیل هزینه بر بودن مواد مصرفی، اجرای این روش ها نیاز به اولویت سنجی و دقت در اجرا دارد. هدف از این روش، 
آشکارسازی و ردیابی مولکول های پروتئینی در سلول ها و بافت ها از سطح میکروسکوپ نوری تا میکروسکوپ 
الکترونی است. اساس کار بر اتصال اختصاصی آنتی بادی- آنتی ژن مورد مطالعه و آشکارسازی این جایگاه اتصال 

1. Detection
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ایمونوهیستوشیمي

با اسـتفاده از رنگ های ایمونوپروکسـتداز )یا ایمونوفلورسـنت( اسـت. در صورت اسـتفاده از رنگ های پروکسیداز 
این محل های اتصال قهوه ای رنگ خواهد شد که ما از آن با »الم رنگ آمیزی شده به روش ایمونوهیستوشیمی« 

نام خواهیم برد.
الزم به توضیح است برای تعیین محل ساختارهای سلولی با استفاده از فعالیت آنزیمی خاص آن ها از روش 
ایمونوسایتوشیمی استفاده می شود مانند فعالیت فسفاتاز، دهیدروژناز، پروکسیدازها که با روش ایمونوهیستوشیمی 

متفاوت است. 

2-1( مواد و وسایل مورد نیاز
مواد:

- بافت مورد مطالعه )نمونه های حیوانی یا انسانی در شرایط طبیعی یا غیرطبیعی(
- الم بافتی جهت انتقال برش های بافتی از بافت مورد نظر بر روی آن

- مواد مورد نیاز جهت آمادش )پاساژ( بافتی
- آنتی بادی های اختصاصی هرآنتی ژن )مولکول مورد نظر(

دستگاه ها:
- میکروتوم جهت تهیه برش بافتی معمولی )یا اولترا میکروتوم برای تهیه برش، میکروسکوپ الکترونی(

- میکروسکوپ نوری )یا الکترونی( جهت مطالعه ی نتایج
 - دوربین جهت ثبت مشاهدات 

3-1( ایمونوهیستوشیمي
شـناسـایی محل مولکول های پروتئـینی در سـلول یا ماتریکـس سـلولی یک بافـت با اسـتفاده از اتـصال 
آنتی بادی های اختصاصی آن مولکول پروتئینی را »ایمونوهیستوشیمی« )IHC(1 می نامند. )آنتی ژن ها همان 

مولکول های موجود در بافت محسوب می شوند(.
واژه »ایمونو« داللت بر استفاده از آنتی بادی ها و واژه »بافت« دلیل تفاوت آن با سایتوشیمی است.

1-3-1( اهمیت و کاربرد بالینی
 از این روش در تشخیص سلول های غیرطبیعی مانند تومورها، وقایع سلولی خاص مانند تکثیر2، مرگ سلولی 
فیزیولوژیک3 با نشانگرهای4 ویژه برای هر یک استفاده می شود. هم چنین، در تحقیقات پایه برای یافتن توزیع 
اختصاصی پروتئین ها در زمان های خاص )دوران جنینی یا رشد تومورها( و مکان های بافتی مختلف مورد استفاده 
1. Immuno histo chemistry
2. Prolifretioan
3. Apoptosis
4. Markers
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قرار می گیرد.

2-3-1( آشکار ساختن واکنش آنتی بادی- آنتی ژن
آشکارسازی واکنش آنتی بادی-آنتی ژن با روش هاي مختلفی امکان پذیر است که رایج ترین آن ها اتصال یک 
آنزیم مانند پروکسیداز است که می تواند واکنش تولید رنگ را کاتالیز نماید )به بحث رنگ های ایمونو پروکسیداز 
مراجعه شود(. راه دیگر آشکارسازی استفاده از ترکیبات فلوئور موسوم به FITC، رودامین، قرمز تگزاس1 یا 

AlexaFluor است )به بحث فلورسانس ها مراجعه شود(.

4-1( انواع آنتی بادی ها
آنتی بادی های مورد استفاده یا پلی کلونال یا مونوکلونال است که آنتی بادی های مونوکلونال اختصاصی تر عمل 

می کنند.

الف( آنتی بادی های پلی کلونال: سلول های ایمنی بدن در برابر ماکرومولکول های دیگر، به نام آنتی ژن که 
به عنوان بیگانه شناخته می شوند، آنتی بادی )عضوی از خانواده ایمونوگلبولین ها( را می سازند. در این روش 
به یک آنتی بادی علیه پروتئین مورد بررسی، نیاز است. برای تولید آنتی بادی بر علیه پروتئین X، پروتئین از 
یک گونه حیوان خاص )مثل انسان یا موش( جدا شده به حیوانی از گونه ی دیگر )مثل خرگوش یا بز( تزریق 
می شود. اگر توالی اسید آمینه های پروتئین تزریق شده به اندازه ی کافی برای حیوان دوم ناشناخته باشد، آن 
را بیگانه فرض کرده )به عنوان آنتی ژن( و بر علیه آن پروتئین، آنتی بادی تولید می کند.گروه های مختلف 
لنفوسیت ها در حیوانی که پروتئین به او تزریق شده، بخش های مختلف پروتئین X را شناسایی کرده و هر 
کلون یک آنتی بادی بر علیه آن بخش تولید می کند. این آنتی بادی ها از پالسمای حیوانات جمع آوری شده 
و مخلوطی از آنتی بادی های پلی کلونال تولید می شود. این نوع آنتی بادی ها با تزریق آنتی ژن های پپتیدی 
در حـیوانات تولید می شـود و پس از پاسـخ ثانویه در بدن حیـوان، آنتی بادي ها از کل سـرم خون حیـوان 
جدا می گردد. این امکان وجود دارد که پروتئین X را به موشـی تزریق کرده و چـند روز بعد لنفوسیت های 
فعال شـده را جدا کرده و آن ها را به محیط کشـت انتقال داد. این سـلول ها را می توان با اضافه کردن آن ها 
به سـلول های توموری لنفوسـیتی برای ایجاد سـلول های هـیبریدوما، به طور نامحدود فعـال نمود. بنابراین 
آنتی بادی های پلی کلونال مخلوطی ناهمگن از انواع آنتی بادی هایی است که چندین »اپی توپ« را تشخیص 

می دهند.

ب( آنتی بادی های مونوکلونال: کلون های مختلف را می توان جدا نموده و کشت داد و آنتی بادی های مختلف 
بر علیه پروتئین X را جمع آوری کرد که هر یک از آن ها یک آنتی بادی مونوکلونال است. مزیت آنتی بادی 
مونوکلونال این است که به طور اختصاصی به پروتئین مورد ردیابی اتصال می یابد در حالی که آنتی بادی های 

پلی کلونال به پروتئین های دیگری که مشابه پروتئین اصلی هستند هم، اتصال می یابند.

1. Texas  Red
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ج( آنتی بادی های اولیه و ثانویه: آنتی بادی اولیه در مقابل یک آنتی ژن و معمواًل به صورت غیرکونژوگه 
)بدون اتصال( استفاده می شود. آنتی بادی ثانویه در مقابل آنتی بادی اولیه به کار می رود که ایمونوگلوبولینی 
از یک گونه خاص است و سپس این آنتی بادی ثانویه به بیوتین یا یک آنزیم دیگر مانند آلکالین فسفاتاز یا 
HRP یا مواد فلورسانس )مانند AlexaFluor یا خانواده فلوئور( وصل می شود و شدت رنگ حاصل نشان 

دهنده میزان تراکم پروتئینی در بافت مورد مطالعه را تعیین می نماید.

1-4-1( آماده سازی نمونه
بستگی به هدف از انجام کار و ضخامت نمونه، قطعات 4 تا 40 میکرون یا 3×10× 10 میلی متر از بافت مورد 
نظر تهیه می شود )خیلی ضخیم نباشد تا مواد به داخل آن نفوذ نماید( و مراحل آمادش )پاساژ(1 بافتی به روش 
معمولی صورت می گیرد و قالب گیری انجام می شود )در پارافین یا ترکیبات پالستیکی( و با استفاده از میکروتوم 
)یا مقاطع انجمادی( برش های میکرونی تهیه و نمونه ها بر روی الم های پوشیده شده )با ترکیبات ژالتین یا .....( 

چسبانده می شوند. در روش IHC چسباندن بر روی الم2 نیاز نیست و از میکروتوم ارتعاشی3 استفاده می شود.

2-4-1( مراحل کار 

1. انتخاب نمونه و آمادش بافتی4 
الف( نمونه های سلولی: پاک سازی و شست وشو با PBS و انکوبه نمودن با PBS به مدت یک شب5 و خشک 

نمودن در هوای آزمایشگاه.
ب( نمونه های بافتی: تهیه ی مقاطع 5-4 میکرونی مناسب و استفاده از ماده چسبنده مناسب روی الم ها و 

کنترل دما به هنگام قالب گیری و برش.
ج( نمونه های انجمادی: با فرو بردن نمونه در نیتروژن مایع قالب گیری انجام می شود )کاربردOCT 6 ترکیبی 
متشـکل از گلیـسرول و رزین محـلول در آب است که جهت قالب گیری نمـونه ها در دمای کم تر از 10 
درجه ی سانتی گراد در دستگاه کرایو استات استفاده می شود. گزارش شده است این ماده، آنتی ژنیسیتی را 

کاهش می دهد(.
 به منظور چسبیده شدن نمونه ها و جلوگیری از ریزش نمونه ها از الم های آغشته به چسب مناسب )در پایین 

صفحه در مورد 5 توضیح داده شده است( استفاده می شود )از مایکروویو هم مي توان استفاده نمود(.

1. Pasage
2. Free-floating   
3. Vibrating  microtom
4. Tissue  processing
5. Overnight
6. OCT/compound  Oil Casting.Tissue  
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2. فیکس نمودن1  
- فرمالین: این فیکساتیو بر روی آنتی ژن های خاصی اثرات تخریبی دارد اما مستقیماً یا با استفاده از پروتئاز به 

کار می رود.
- فیکساتیوهای الکلی: این فیکساتیوها دارای نفوذ خوبی بوده و آنتی ژن ها را به خوبی حفظ می کنند اما ممکن 

است باعث چروکیدگی و سختی نمونه ها شود.
- فیکساتیوهای محتوی اسید پیکریک: بیش ترین قابلیت حفظ آنتی ژن ها را دارند.

ایجاد  نامطلوب  اما زمینه  آنتی ژنیسیتی را حفظ می کند   - فیکساتیوهای جیوه ای2: شکل )مورفولوژی( و 
می کند.

3- قالب گیری3 
- قالب پارافینی

- قالب انجمادی
- قالب رزینی )به آرایش و قلم زنی قالب رزینی توجه شود(.

4- مقطع گیری4: برش های بافتی با ضخامت مناسب میکرونی با میکروتوم معمولی یا اولترا میکروتوم )برای 
مطالعات الکترونی( انجام می شود. تعیین ضخامت برش ها به نوع بافت ها و تراکم سلول ها بستگی دارد.

5- چسبیده شدن نمونه ها به سطح الم5: می توان از الم های پوشیده شده با ترکیبات ژالتین )0/5 درصد( + دی 
کرومات پتاسیم، یا ترکیبات پروتئین مانند Llysine-poly  یا چسب هایی مانند المر6  استفاده نمود. 

6- بازیابی و احیا7: این بخش آنتی ژن های مخفی نشده یا روباز8 را افزایش می دهد و به تمایز پاسخ های 
اختصاصی و غیراختصاصی کمک می کند. 

برای آشکارسازی آنتی ژن ها در ایمونوهیستوشیمی )در هر دو روش مستقیم و غیرمستقیم( استفاده می شود 
که در هر دو روش نیاز به مرحله اضافی برای ارائه و روباز نمودن آنتی ژن وجود دارد که با روش های ذیل انجام 

می شود:
- هضم پروتئازی9: به مدت زمان هضم آنزیمی بایستی در هر نوع آنزیم توجه شود و از هضم بیش از حد10 پرهیز 

گردد. برای نمونه های سلولی پیشنهاد نمی شود.
- با استفاده از مایکرویو

1. Fixation
2. Mercuric
3. Embedding
4. Sectioning
5. Attachment  of  the  sections  to the slides 
6. Elmer s  glue
7. Retrieval
8. un-masking
9. protease  digestion
10. over  digestion
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- با بخارپز و یا دیگ فشارپز امکان پذیر است.
دترژنت هایی مانند X Triton-100 معمواًل در ایمونوهیستوشیمی استفاده می شود که باعث کاهش کشش 

سطحی می شود تا با مصرف مواد کمتر نتیجه بهتر و پوشش بیشتر نمونه را فراهم سازد.
7- بی رنگ کردن مالنین1: در بافت های با مالنین باال صورت می گیرد اما چون انجام آن منجر به سازگاری 

آنتی ژنیسیتی بافتی می شود، توصیه نمی شود.
 EDTA 8- کلسیم زدایی2: در بافت هاي سخت و استخوانی همانند روش های معمول بافت شناسی با استفاده از

برداشت کلسیم انجام می شود تا بافت قابلیت برش زدن را پیدا نماید. 
9- مهار فعالیت آنزیم های اندوژن3: معمواًل با استفاده از غلظت 3 درصد H2O2 صورت می گیرد.

10- کاهش رنگ های غیر اختصاصی زمینه4: به روش های هیبرید اسیون، استفاده از آنتی– آنتی ژن انجام 
می شود.

11- انکوباسیون با آنتی بادی اولیه5: که در مورد هر آنتی بادی بایستی به غلظت )نسبت رقیق شدن آن(، درجه 
حرارت، زمان و افزودن برچسب6 توجه شود.

12- پیوند آنتی بادی و برچسب ها7  

 الف( انواع برچسب ها: چنانچه در شکل )1-1( مالحظه می شود انواع برچسب ها مانند فلز، آنزیم و یا فلوروسنت 
را می توان به کار برد. انواع برچسب های فلزی کلوئیدی مانند: طالی کلوئیدی، نقره8، ترکیب آهن فریتین9

شکل 1-1: انواع برچسب ها: فلزي، آنزیمي و فلوروسنس
1. melanin  bleaching
2. Decalcification
3. Inhibition  of  endogenous  enzymes
4. Reduction  of  non-specific  background
5. Incubation  with  primary  antibody
6. label
7. Linking  antibody  and  labels
8. silver
9. ferritin
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ب( در شکل )2-1( روش های مستقیم و غیرمستقیم نشان داده شده است که در روش مستقیم حساسیت 
کاهش می یابد.

شکل 2-1: روش هاي مستقیم و غیرمستقیم ایمونوهیستوشیمي

ج( روش پروکسیداز و آنتی پروکسیداز یک روش عمومی با حساسیت باالست که در شکل )3( مالحظه می شود.

شکل 3-1: پراکسیداز و آنتي پراکسیداز با حساسیت باال

د( استفاده از پروتئین A برای نشان دار کردن )شکل4(.

شکل 4-1: استفاده از پروتئین براي برچسب دار کردن
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ه( تشکیل کمپلکس بیوتین- استرپتو آویدین1 )شکل  1-5(.

شکل 5-1: تشکیل کمپلکس بیوتین - استرپتواویدین

و( به منظور جلوگیری از رنگ زمینه و پاسخ غیراختصاصی می توان از روش هیبرید استفاده نمود2 )شکل 1-6(.

شکل 6-1: روش هیبرید به منظور جلو گیري از تشکیل رنگ زمینه و پاسخ غیراختصاصي

ز( روش آنتی- آنتی ژن روش دیگر برای جلوگیری از رنگ زمینه و پاسخ غیراختصاصی می باشد )شکل 1-7(.
ح( رنگ آمیزی هم زمان دو یا چند آنتی ژن نیز امکان پذیر است که در شکل 8-1 نشان داده شده است.

ی( روش شست وشو و پاک سازی آنتی بادی3: این روش که از سال 2009 معرفی شد و به صورت تجاری با 
اسامی Alexa و با شماره ی خاص برای هرآنتی ژن )پروتئین(، وارد بازار شده است، مزیت آن اینست که از 
ایجاد واکنش متقاطع4 و نیز از دست رفتن یا کاهش آنتی ژنیسیته ی بافتی مولکول هدف جلوگیری می نماید 
مانند: Alexa-IgG1 ,Ms( IV collagen and )488 Alexa-tyramide-IgG1 ,Ms 594. این روش 
توسط محققین گروه علوم تشریحی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز مورد استفاده قرار گرفته است پروتکل 
1. Biotin-Streptoavidin
2. Hybrid  method
3. Antibody Elution Method  
4. Cross-Reaction
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کلیه ی روش ها در منابع ذکر شده به ویژه مقاله ی Renshavi به تفضیل ذکر شده است.

شکل 7-1: روش آنتي ـ   آنتي  ژن به منظور جلو گیري از تشکیل رنگ زمینه و پاسخ غیراختصاصي

شکل 8-1: روش رنگ آمیزي یک مرحله اي چند واحدي )پلي مر شده(

13- رنگ کردن1: می توان از ترکیبات پروکسیداز مانند: دی آمینوبنزیدین2 که رنگ قهوه ای ایجاد می کند، 
آمنیو اتیل کاربازل3 - قابل حل در الکل- که رنگ قرمز ایجاد می کند و یا 4 کلرو 1 نفتل4 که رنگ آبی 
ایجاد می کند، استفاده کرد. از ترکیبات آلکالین فسفاتاز نیز می توان استفاده نمود که رنگ TR قرمز سریع5 

با 4 کلرونفتل استفاده می شود.

1. Color  development
2. Diaminobanzidine
3. Aminoethylecarbazol
4. Chloro1naphtol 4
5. Fast red TR
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14- رنگ زمینه1:  از ترکیبات آلسین بلو، ائوزین و ... )و نیز بدون رنگ زمینه( می توان استفاده کرد.

15- شـست وشو2: با بافرهای محتوی پاک کننده ها3 و یا با آب جاری )به مدت 15-20 دقیقه( صورت می گیرد. 

16- کنترل ها4: کنترل مثبت )نمونه های حاوی آنتی ژن مورد بررسی که سایر مراحل را دقیقاً مشابه طی 
کنند(، کنترل منفی )نمونه های فاقد آنتی ژن مورد بررسی که سایر مراحل را به طور مشابه طی کنند( و سایر 
موارد )مانند کنترل داخلی با استفاده از رنگ شدن5 ) توصیه شده است. در صورت نیاز به اطالعات بیشتر در 

موارد باال به آدرس سایت و منابع پیوست در بخش منابع مراجعه شود.

5-1( ایمونوهیستوشیمي مستقیم و غیرمستقیم
برای آشکارسازی آنتی ژن ها در ایمونوهیستوشیمی دو روش مستقیم و غیرمستقیم استفاده می شود:

 الف( روش مستقیم: روش مستقیم6      یک روش تک مرحله ای است که یک آنتی بادی برچسب دار ساده )به طور مثال 
آنتی سـرم کونژوگه شده به FITC( مسـتقیماً با آنتی ژن موجود در مقاطـع بافتی واکنش نشان می دهد. 
)شکل های 9 و 10( این تکنیک تنها برای یک آنتی بادی قابل استفاده است، ساده و سریع است اما حساسیت 

آن اندک است و نسبت به روش غیرمستقیم کمتر استفاده می شود.

Vision-En شکل 9-1: روش رنگ آمیزي دو مرحله اي چند واحدي )پلي مر شده( موسوم به

1. Counter staining
2. Washing
3. detergents
4. Controls
5. Vimentin
6. Direct  method
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شکل 10-1: رنگ آمیزي هم زمان چند آنتي ژن

ب( روش غیرمستقیم: در روش غیرمستقیم1 یک آنتی بادی اولیه غیر برچسب دار )الیه اول( با آنتی ژن بافتی 
واکنـش نشـان می دهد و آنتی بادی ثانویه برچسـب دار )الیه دوم( به آنتی بادی اولیه واکنـش نشـان می دهد. 
)آنتی بادی ثانویه بایستی IgG گونه های حیوانی باشد که آنتی بادی اولیه مربوط به آن است( این روش به دلیل 
تشدید سیگنال از طریق واکنش های آنتی بادی ثانویه چندگانه با محل های آنتی ژنی متفاوت روی آنتی بادی اولیه 

از حساسیت باالتری برخوردار است. 
سپس الیه آنتی بادی ثانویه در مقابل فلورسنت یا آنزیم برچسب دار می گردد. Renshaw و Key در مقاالت 
جداگانه  انواع روش های غیرمستقیم و مزایا و معایب  این روش ها را مورد نقد و بررسی قرار داده اند. در این جا به 

ذکر یک روش اکتفا می شود:
با استرپتواویدین-پروکسیداز horseradish است. این ماده با   یک روش رایج، آنتی بادی بیوتیلینه شده 
DAB( Diaminbenzidine(-3 واکنش نشان داده و باعث ایجاد رنگ قهوه ای در جاهایی که آنتی بادی اولیه 
و ثانویه به یک دیگر متصل شده اند، می شود این واکنش را می توان با استفاده از نیکل بهبود بخشید در آن صورت 

رنگ بنفش/خاکستری شدیدی ایجاد می کند.
روش غیرمستقیم عالوه بر حساسیت باالتر مزایایی دارد که تعداد کم تری آنتی بادی ثانویه )برچسب دار( برای 
تولید نیاز است برای مثال آنتی بادی ثانویه نشان دار IgG خرگوشی برای هر نوع آنتی بادی اولیه در خرگوش قابل 

استفاده است )در روش مستقیم نیاز به نشان دار کردن آنتی بادی در مقابل هر آنتی ژن خاص می باشد(.

6-1( مارکرهای ایمونوهیستوشیمي تشخیصی2 
ایمونوهیستوشیمي یک روش آشکارسازی عالی برای تعیین موقعیت پروتئین مورد نظر در بافت است. 
همچنین، یک راه موثر در بررسی بافت هاست که به طور گسترده ای در علوم اعصاب استفاده می شود و محققین 

را قادر می سازد تا به بررسی بیان پروتئین ها در ساختارهای مغزی خاص بپردازند.

1. Indirect  Method
2. Diagnostic IHC markers
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1-6-1( این تکنیک حتی در پاتولوژی جراحی تشخیصی قابل استفاده است 
- مانند تومورها )به طور مثال ردیابی cadherin-e جهت تمایز بین کارسینومای مجاری DCTS 1: )مثبت( یا 

لوبولی )غیر مثبت(2
- کارسینوم جنینی3: برای تمایز آدنوکارسینوم ها )اختصاصی نیست(

- سایتوکراتین ها: برای تمایز کارسینوماهایی که در برخی از سارکوماها ظاهر می شوند.
- CD15 و CD30: برای بیماری هوچکین4 

- فروپروتئین آلفا: برای تومورهای کیسه زرده و کارسینومای هپاتوسلوالر
5)GIST( برای تومورهای استرومای لوله گوارش :)KIT( CD117 -

- CALLA( CD10(6: برای کارسینومای سلول های کلیوی و لوسمی لنفوبالستی حاد
- آنتی ژن خاص پروستاتی )PSA(: برای سرطان پروستات

- استروژن ها و پروژسترون ها: برای هویت )ماهیت( تومورها
cells-B برای ماهیت لنفومای با منشأ CD20 -

cells-T برای ماهیت لنفومای با منشأ CD3 -
- آنتی- تناسین: تناسین مولکول فعال در فرآیندهای جنینی، توموری و بیماری هاست.

عیـب عمده آن این اسـت که برخالف روش ایمونوبالتینگ در جایي که رنگ در مقابل وزن مولکولی چک 
می شود، قادر به نشان دادن انطباق رنگ با پروتئین مورد نظر نمی باشد. به همین دلیل، آنتی بادی های اولیه بایستی 

ابتدا به روش وسترن بالت7 یا روش مشابه تأیید شوند8. 

2-6-1( کاربرد درمانی
تنوع گسترده ای از تغییرات مولکولی در روند سرطان ها رخ می دهد که می تواند مسیر سرطان درمانی را عوض 

نماید با استفاده از ایمونوهیستوشیمی پاسخ به درمان و افزایش یا بروز مولکول هدف را می توان بررسی نمود.

7-1( استفاده از آنتی بادی مونوکلونال برای درمان )ایمونو تراپی(
ایده ی استفاده از آنتی بادی ها به عنوان گلوله های جادویی9 در درمان بیماری هایی مانند سرطان ها بیش از 25 

1. ducted  carcinoma in insitu
2. LCIS: /carcinoma  in  situ lobular
3. Carcino  embryonic
4. Hodgkin
5. Gastero-Intestinal Stromal Tumors 
6. Ducted  carcinomain insitu 
7. Western-Blot 
8. Well-Validate 
9. Magic bullets 
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سال است که مطرح شده است. اما علی رغم امیدواری باالی محققین در بدو امر، هنوز آنتی بادی ها به عنوان ابزار 
درمانی در نیامده است. یک علت آن پاسخ  ایمنی بدن انسان به پروتئین های تولید شده در موش است به طوری 

که در اولین تزریق به سرعت از گردش خون حذف می شود. 
البته، آنتی بادی های پلی کلونال در درمان هپاتیت B، سرخجه، هاری، سایتومگالو ویروس، کزاز، آنتی توکسین 

بوتولیسم، دیفتری و مار گزیدگی تولید شده است.
اسـتراتژی های درمان با آنتـی بادی های مونوکلونال به دو گروه عمـده خارج از بدن1 و داخـل بدن2 تقسـیم 
می شود. در گروه خارج از بدن مواد از بدن بیمار برداشته شده و سپس به بدن بیمار برگردانده می شود. در این مورد 

مشکل واکنش بدن به آنتی بادی های تولید شده اندک است اما در روش داخل بدن نیاز به سازگاری باال است. 
از آنتی بادی ها در ژن درمانی به عنوان یک مکانیسم حمله به DNA سلول، در جلوگیری از رد پیوند اعضا 
)مانـند کلیه CD45 و OKT3(، مبـارزه با عفـونت های ثانـویه ناشـی از HIV و در درمان سـرطان ها )هنوز 

مولکول های اندکی به صورت اختصاصی در سرطان ها شناسایی شده است( استفاده می شود.
تعداد زیادی از پروتئین ها که در شرایط پاتولوژیک از تنظیم باالیی برخوردارند، وجود دارند که اهداف بالقوه ای 
برای درمان با استفاده از آنتی بادی های مونوکلونال می باشند. آنتی بادی های مونوکلونال به علت اندازه شان در مقابل 
اهداف سطح سلول مناسب هستند. از جمله اعضای خانواده گیرنده فاکتور رشد اپی درمی )EGFR(، پروتئین های 
غشا گذر با قلمرو گیرنده خارج سلولی و کیناز تیروزین داخل سلولی از قبیل neu/ HER2 )به عنوان B-Erb هم 

شناخته شده( از این گروهند. 
این مولکول ها در انواع متعددی از سلول های سرطانی به ویژه سرطان پستان به میزان باالیی بیان شده است. 
آنتی بادی هایی از قبیل neu/HER2 که FDA )سازمان غذا و دارو ی آمریکا( برای درمان بالینی سرطان تأیید 

کرده است با نام دارویی هرسپتین3 وارد بازار شده اند.
آنتی بادی های کونژوگه )متصل شده( به فلزات سنگین برای تشخیص سلول های سرطانی و یا برای حمل 
رادیو نوکلئوتیدها در لوسمی و لنفوم ها، حمل داروها، حمل توکسین ها یا آنزیم ها استفاده می شود. همچنین با توجه 
به ساختار آنتی بادی ها، آنتی بادی های دو منظوره4 که سلول های مؤثر ایمنی را به سلول های توموری نزدیک 
کرده و هم زمان فعالیت سایتوتوکسیک سلول های مؤثر را تحریک می کنند مانند CD16 که به صورت دو منظوره 

عمل می کند. 
ترکیبات پروتئینی دیگر مورد اسـتفاده در ایمونوتراپی مانند سـایتوکاین ها به ویژه انواع اینـترفـرون ها، 
اینترلوکین ها، فاکتورهای تخریبی توموری و فاکتور تحریکی کلونی و انواع پروتئین های نوترکیب5 به فهرست 
تولیدات جدید ایمونوتراپی افزوده شده است و با توجه به رشد سریع فن آوری و شناسایی آنتی ژن های سلول های 

1. Ex vivo
2. In vivo
3. Hreceptin
4. Bi-specific antibodies
5. Recombinant
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سرطانی در انسان می توان آینده ی نوید بخشی را در ایمونوتراپی انتظار داشت. 
البته موفقیت ایمونوتراپی به عوامل مختلف چون شخصیت بیمار و آسیب شناسی و پی گیری پزشک بستگی 

دارد.

 IHC 1-7-1( محاسن روش
- قابلیت اجرا در هر آزمایشگاه کوچک و بزرگ

- دامنه ی باز مطالعات 
- نتایج مستند و قابل انتشار

2-7-1( معایب این روش 
- عیب عمده آن این است که برخالف روش ایمونوبالتینگ در جایي که رنگ در مقابل وزن مولکولی چک 
می شود، قادر به نشان دادن انطباق رنگ با پروتئین مورد نظر نمی باشد. به همین دلیل، آنتی بادی های اولیه 

بایستی ابتدا به روش وسترن بالت یا روش مشابه تأیید شوند.
- هزینه بر بودن و مصرف مواد گران قیمت وارداتی، لذا، بایستی فن آوری تولید انواع آنتی بادی در داخل کشور 

تقویت شود و کیت های مربوطه طرح ریزی شود و به مرحله ی تولید برسد.

3-7-1( پیشنهادات و راه کارها
- تقویت تولید آنتی بادی ها و سایر مواد در داخل کشور با اهداف کاربردی مرتبط با نیاز جامعه

- اجرای منظم، هدف دار و بدون وقفه ی این روش در آزمایشگاه های تحقیقاتی و آسیب شناسی )تا قبل از اتمام 
تاریخ مصرف مواد به خوبی مورد استفاده قرار گیرد(.

شکل 11-1: دالیل رنگ آمیزي غیراختصاصي زمینه
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شکل 12-1: الف ( الم رنگ آمیزي شده IHC به روش ایمونوفلوروسنس ب( الم رنگ آمیزي شده IHC به روش پراکسیداز

شکل 13-1: الم رنگ آمیزي شده ایمونوهیستوشیمي به روش مستقیم برچسب دار شده با پراکسیداز: بافت جوانه دندان جنین 41 
روزه ی موش کوچک آزمایشگاهي، رنگ قهوه اي میزان تراکم گلیکو پروتئین تناسین را نشان مي دهد. )از رنگ آمیزي آلسین بلو 

براي رنگ زمینه و برش انجمادی استفاده شده است(.

8-1( اهداف آموزشی در قالب سؤاالت تشریحی 
1. روش ایمونوهیستوشیمی بر چه اساسی استوار است؟

2. ایمونوهیستوشیمي مستقیم و غیرمستقیم به چه مفهوم است؟
3. مراحل کار ایمونوهیستوشیمي مستقیم و غیرمستقیم را نام ببرید.

4. آشکار ساختن واکنش آنتی بادی- آنتی ژن به چه روش هایی امکان پذیر است؟
5. تعدادی از مارکرهای ایمونوهیستوشیمي تشخیصی1 جدید را نام ببرید.

6. برای کاهش رنگ های غیراختصاصی زمینه چه کارهایی صورت می گیرد؟
7. برای روباز نمودن بیش تر مولکول آنتی ژن )مولکول هدف( چه راه حل هایی وجود دارد؟

8. برای کنترل و صحت پاسخ ایمونوهیستوشیمی چه تدبیری نیاز است؟
 9. آینده ی ایمونو تراپی و استفاده از آنتی بادی مونوکلونال برای درمان چگونه است؟

1. Diagnostic IHC markers
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بخش دوم
          لکتین هیستوشیمی

       

1-2( مقدمه
کربوهیدرات ها فراوان ترین ترکیب آلي هستند که توسط موجود زنده تولید مي شوند. این دسته از ترکیبات 
در فرایندهاي مهم سلول نظیر میان کنش سلول- سلول و تشخیص سلولي نقش مهمي را بازي مي کنند. 
کربوهیدرات ها در فرایند ایجاد بیماري هایي نظیر عفونت هاي باکتریایي، ویروسي و انگلي و همچنین در فرایند 
متاستاز سلول هاي سرطاني نقش دارند. این ترکیبات عمدتاً به صورت ترکیب با پروتئین و یا لیپید یافت مي شوند. 
با توجه به نقش کلیدي کربوهیدرات ها در واکنش هاي حیاتي ردیابي آن ها در بافت ها به صورت اختصاصي از 

اهمیت ویژه اي برخوردار است. 
دسته جات مختلف کربوهیدرات را می توان با کمک روش های گوناگون هیستوشیمیایی در بافت های مختلف 
ردیابی نمود. یکي از ابزارهاي دقـیق جهت مطالعه قندهاي انتـهایي کربوهـیدرات ها و گلیکوکونژوگه ها لکـتین 
مي باشد. لکتین از لغت یوناني lego به معناي متصل کردن گرفته شده است. خاصیت منحصر به فرد این 
ترکیبات در اتصال به قندهاي انتهایي اولین بار توسط استیل مارک1 کشف شد. لکتین ها خود از جنس پروتئین یا 
گلیـکوپروتئین و غیرایمـونوژنیک بوده و در بدن فعالیـت های گوناگونی را انجام می دهند. لکتین ها به طور برگشت 
پذیر به واحدهای قندی انتهایی گلیکولیپیدها، گلیکوپروتئین ها و پروتئوگلیکان ها متصل می گردند. به دلیل این که 
هر لکتین معمواًل بیش از یک بخش ویژه برای پیوند با واحدهای قندی دارد، می تواند باعث تجمع2 سلول ها و رسوب 
گلیکوکونژوگه ها گردد. پس از این که توانستند لکتین ها را با نشانه هاي خاصي نظیر آنزیم و یا مواد فلورسانس 
نشان دار نمایند، توانستند از این ترکیبات جهت شناسایي قندهاي انتهایي در نمونه هاي هیستوشیمیایي بهره بگیرند. 

1. Stillmark
2. Agglutination
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با شناسایی لکتین هایی نظیر کونکاناوالین A 1 و لکتین مستخرج از جوانه گندم2 در هیستوشیمی در دهه 1960 
ردیابی کربوهیدرات ها بسیار تخصصی تر شد. 

لکتین ها از گیاهان، حیوانات ، قارچ ها و میکروارگانیسم ها استخراج می شوند اما لکتین هاي مورد استفاده در 
هیستوشیمي عمدتاً منشأ گیاهي دارند. لکتین ها در جانوران و میکروارگانیسم ها نیز یافت مي شوند که نقش مهمي 
در فرایندهاي طبیعي بازي مي کنند. لکتین ها توانایي اتصال به یک قند انتهایي ویژه با اختصاصیت باالرا دارند. هر 
قند انتهایي با لکتین خاصي واکنش مي کند. جدول 1-2 چند نوع از لکتین ها به همراه قند واکنش دهنده به آن و 

هم چنین منبع استخراج آن را خالصه نموده است. 

2-2( هدف و اساس کار
لکتین ها در پژوهش های زیست پزشکی3 برای شناسایی قندهای انتهایی گلیکوکونژوگه ها استفاده می شود. 
این ترکیبات در بدن حیوانات فعالیت هایی نظیر ضد ویروس، ضد آماس، ضد تومور و غیره دارند. در حین تکامل 
جنین لکتین ها در رشد و مهاجرت سلول، واکنش سلول- سلول و مرگ سلول اهمیت دارند. با توجه به واکنش 
اختصـاصی لکتین های مخـتلف با قـندهای ویژه، این ترکیبات می تواننـد ابزار با ارزشی در تشخیص قندها در 

بافت ها در سطح میکروسکوپ نوری و الکترونی باشند.
لکتین ها مانند آنتي بادي توانایي اتصال با آنزیم هایي نظیر پراکسیداز و فسفاتاز قلیایي را دارند. آن ها همچنین 
به ترکیبات فلورسـانس، پروتئین A، بیـوتین و فلزات سنگین نظیر طال و نقره متصل مي شوند. از لکتین هاي نشان 

دار شده با فلزات سنگین در مطالعات میکروسکوپ الکتروني استفاده مي شود.  
اگر نشانه های کونژوگه شده خاصیت فلورسانس داشته باشند، می توان پس از رنگ آمیزی آن ها را با کمک 
میکروسکوپ فلورسانس مشاهده نمود. در صورتی که نشانه از جنس آنزیم باشد، بایستی از سوبسترای آنزیم در 
 H2O2 کنار یک کروموژن استفاده نمود برای مثال اگر نشانه آنزیم پراکسیداز باشد در این صورت سوبسترای آن
اسـت و آنزیم ضمن تجزیه سوبسترا، یک کروموژن را به یک ترکیب رنگی غیر قابل حل در محیط آبی تبدیل 
می کند.  در این مورد کروموژن ترکیباتی نظیر دی آمینوبنزیدین و یا Aminoethylecarbazol است. اگر نشانه 
بیوتین باشد، در این صورت می تواند به اویدین4 و یا استرپتاویدین5 متصل شود. استرپتاویدین در برگشت می تواند 

کونژوگه به آنزیم و یا ماده فلورسانس باشد که این نشانه را قابل مشاهده می سازد )شکل 2-1(. 
انجام هیستوشیمي با کمک لکتین ها به دو روش مستقیم و غیرمستقیم امکان پذیر است. در روش مستقیم 
لکتین ها مستقیماً با کمک آنزیم، ترکیبات فلورسانس و مواد الکترون متراکم نشان دار مي شوند. در روش غیرمستقیم 
از یک آنتي بادي نشـان دار که بر علیه یک لکتین خاص ایجاد شده است، استفاده مي شود. روش غیرمستقیم 

1. Concanavalin A
2. Wheat germ agglutinin
3. Biomedical
4. Avidin
5. Streptavidin
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حساس تر است. از آن جایي که لکتین ها با هم متفاوت مي باشند لذا جهت هر لکتین از آنتي بادي ویژه آن استفاده 
مي شود که به این دلیل روش غیرمستقیم مقرون به صرفه نیست. لذا در آزمایشگاه ها بیشتر از روش مستقیم 

استفاده مي شود. هم چنین نشان های فلورسانس نسبت به نشان های آنزیمی حساس تر است.

 

شکل 1-2: مقایسه روش های مختلف تشخیص لکتین واکنش داده به قندهای انتهایی ترکیبات گلیکوکونژوگه.

 در روش های مسـتقیم لکتین ها مسـتقیماً به نشانه هایی نظیر بیوتین، ترکیبات فلورسانس و یا آنزیم متصل 
می شوند. در روش غیرمستقیم لکتین ها به نشانه متصل نیستند بلکه آنتی بادی بر ضد لکتین به نشانه متصل است. 

3-2( روش کار
لکتین هیستوشیمي را مي توان بر روي نمونه هاي کشت شده، سلول هاي معلق نظیر اسپرم، مقاطع انجمادي 
و پارافیني به کار برد. توصیه مي شود که جهت رنگ آمیزي سلول هاي کشت شده و معلق از لکتین هاي نشان دار 

شده با ترکیبات فلورسانس استفاده شود.  

1-3-2( فیکساسیون
روش های لکتین هیستوشیمی نسبت به روش های ایمونوهیستوشیمی دارای حساسیت کم تری نسبت به 
فیکساتورها هستند و نوع فیکساتور نتیجه واکنش ترکیبات قندی به لکتین را کمتر تحت تأثیر قرار می دهد. 
از فیکساتیوهاي مناسب جهت لکتین هیستوشیمي فرمالین B4G، بوئن و کارنوي است. برای نگه داری بهتر 
ترکیبات قندی در نمونه های حیوانی بهتر است ابتدا از روش perfusion با بافر فسفات نمکی )PBS( و سپس 
فرمالین 10% استفاده کرد و پس از برداشت نمونه از الشه حیوان، آن را در فیکساتیو مناسب غوطه ور نمود. در 
آزمایشگاه نویسنده بخش از پارافرمالدیید جهت فیکس نمونه های سایتولوژیک نظیر سلول کشت داده شده و یا 
اسمیرهای سلولی استفاده می شود. طول مدت فیکساسیون بر نتیجه واکنش اهمیت دارد. فیکس ناقص منجر به 
ایجاد مورفولوژي ضعیف مي شود و فیکس طوالني مدت منجر به پوشانیده شدن مکان اتصال لکتین گردیده و 
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واکنش منفي کاذب به همراه دارد. گرچه مقاطعي که بیش از حد فیکس شده اند را مي توان با کمک هضم آنزیمي 
با آنزیم هایي نظیر تریپسین باز یافت نمود. زمان الزم جهت فیکس نمونه هاي کشت شده و یا سوسپانسیون سلولي 

و مقاطع انجمادي 20 دقیقه تا دو ساعت است و جهت نمونه هاي پارافیني 24-12 ساعت مي باشد. 

2-3-2( آماده سازی بافت
جهت آب گیري و شـفاف سـازي بهتر است از الکل و زایلول تازه استفاده شود. برخي از نمونه ها نظیر 
سوسپانسیون هاي سلولي یا نمونه های برش انجمادی ممکن است در حین رنگ آمیزي از اسالید جدا شوند. جهت 
رفع این مشـکل مي تـوان از الم هایي اسـتفاده نمود که قباًل به مـواد چسـبنده1 آغشـته شـده اند. اسـالیـدها را 
می توان با روش های گوناگون با مواد چسبنده متعددی آغشته نمود. جهت سلول های کشت داده شده می توان 
از پلی- ال-الیزین استفاده نمود. در مورد مقاطع برش انجمادی می توان از پلی- ال لیزین و محلول فرمالین- 

ژالتین استفاده نمود. 
تمام مراحل شست وشو را مي توان با کمک PBS 0/2 موالر با pH حدود 7/2-7/4 انجام داد. جهت افزایش 
شدت رنگ توصیه مي شود که جهت شست وشو و هم چنین رقیق نمودن لکتین ها از PBS حاوي یون های دو 
ظرفیتی نظیر MgCl2 ،2CaCl و MnCl2 )به ترتیب 0/05، 0/02 و 0/02 گرم در لیتر( استفاده شود. برخي از 
مولفین توصیه مي کنند که به جاي PBS از بافر تریس نیز استفاده شود هر چند تجربه این گروه نشان داده است 

که استفاده از بافر تریس تاثیر چنداني در بهبود نتیجه کار ندارد.

2-3-2( مراحل انجام لکتین هیستوشیمی )کونژوگه به آنزیم( برای مقاطع پارافینی
مراحل انجام لکتین هیستوشیمي بسیار شبیه مراحل انجام ایمونوهیستوشیمي است. این مراحل به قرار زیر 

مي باشد.
1. حل نمودن پارافین با کمک زایلول )3 بار(

2. آب دهي با کمک الکل هاي درجه بندي شده
3. شست وشو در PBS به مدت 30 دقیقه

4. خنثي سازي آنزیم اندوژنوس. در مورد آنزیم پراکسیداز از آب اکسیژنه 1% در متانول به مدت 10 دقیقه  استفاده 
مي شود.

5. شست وشو در PBS به مدت 30 دقیقه
6. قرار دادن نمونه ها در معرض لکتین به مدت 2 ساعت در اتاقک مرطوب و درجه حرات اتاق. رقت لکتین ها 

5 تا 10 میکروگرم به ازای هر میلي لیتر PBS مناسب است. 
7. شست وشو در PBS به مدت 20 تا 30 دقیقه

8. قرار دادن نمونه ها در محلول کروموژن به مدت 5 تا 10 دقیقه. اگر لکتین آنزیم پراکسیداز نشان دار باشد، در 
1. Adhesive
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آن صورت مي توان از دي آمینو بنزیدین استفاده نمود. مقاطع در معرض محلول PBS حاوي 0/03 % دي 
آمینوبنزیدین و 0/2% آب اکسیژنه قرار مي گیرد. آب اکسیژنه قبل استفاده اضافه مي شود. 

9.شست وشو با آب جاري به منظور توقف واکنش دي آمینوبنزیدین
10. رنگ آمیزي زمینه.

11. شست وشو 
12. آب گیري، شفاف سازي و چسب زدن به روش معمول

شکل 2-2 نمونه آغشته شده با پارافین را نشان می دهد که به روش ذکر شده در باال با کمک لکتین کونژوگه 
به آنزیم پراکسیداز1 رنگ آمیزی شده است. 

شکل 2-2: مقاطع پارافیني حلزون گوش داخلی موش سوری با کمک لکتین PNA رنگ آمیزي شده است.

 مناطق قهوه اي رنگ بیانگر وجود قند انتهایي واکنش دهنده به لکتین PNA است. رنگ زمینه السین بلو 
 Gal/GalNac است و نمونه با کمک فرمالین فیکس شده است. مناطقی رنگ قهوه ای گرفته اند که قند انتهایی
)قند واکنش دهنده به لکتین PNA( را بیان نموده است و مناطق آبی رنگ مربوط به رنگ زمینه )آلسین بلو( است. 

این بخش حاوی قند مورد نظر نیست.

3-3-2( مراحل انجام لکتین هیستوشیمی )کونژوگه به آنزیم( برای مقاطع انجمادی
نمونه های تهیه شده به روش انجمادی می تواند از قبل فیکس شود. سپس نمونه ها در محلول سوکروز به 
مدت 3 روز در ℃4 قرار داده می شود. هم چنین می توان نمونه ها را  بدون فیکساسیون برش داد. جهت برش 
در محفظه میکروتوم انجمادی فریز می گردد. جهت فیکساسیون از پارافرمالدیئد 4% استفاده می شود. مقاطع تهیه 
شده با روش انجمادی نیازی به حل پارافین، آب دهی و شفاف نمودن ندارد. مقاطع را می توان تا زمان رنگ آمیزی 
در فریزر ℃20- نگه داری نمود. در زمان رنگ آمیزی نمونه ها به مدت یک ساعت در درجه حرارت اتاق قرار داده 

1. Horseradish peroxidase
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شده و سپس با کمک پارافرمالدئید فیکس می شوند. پس از آن مراحل انجام کار مطابق روش باال از مرحله 3 به 
بعد انجام خواهد شد. 

4-2( نکات ایمنی
دي آمینو بنزیدین و Aminoethylecarbazol  هر دو شدیداً سرطان زا هستند لذا در هنگام کار با آن بایستي 

از دستکش و ماسک استفاده نمود و تمام مراحل را زیر هود انجام داد. 
پس از استفاده، بایستی از ریختن محلول دي آمینوبنزیدین در فاضالب اجتناب نمود زیرا این ترکیب می تواند 
صدمات زیست محیطی فراوانی داشته باشد و برای سالمت جامعه خطرناک است لذا جهت دفع آن ابتدا بر روی 
آن محلول سفید کننده1 نظیر آب ژاول ریخته شده و پس از ایجاد رسوب قهوه ای رنگ می توان آن را از طریق 

فاضالب دفع نمود.

5-2( مالحظات عملی
- انجام لکتین هیستوشیمی بر روی نمونه های نگه داری شده برای مدت طوالنی در فیکساتیو مناسب نیست 
و باعث ایجاد واکنش منفی کاذب می گردد، اما می توان نمونه ها را در بالک های پارافینی برای سال ها نگه 

داری کرده و پس از برش دادن آن ها را با کمک لکتین ها رنگ نمود. 
- ضخامت مقاطع بین 5 تا 10 میکرومتر مناسب است. نمونه هایی که تهیه ضعیفی دارند نظیر نمونه هایی که 
دارای چین خوردگی هستند، می توانند واکنش مثبت کاذب به همراه داشته باشند، به ویژه اگر جایگاه قند مورد 

مطالعه در ماتریکس خارج سلولی باشد ممکن است واکنش مثبت کاذب به اشتباه تفسیر گردد.
- اگر اضافه نمودن آب اکسیژنه به محلول کروموژن فراموش گردد، رنگی ایجاد نخواهد شد. 

- در صورت وجود رنگ زمینه2 زیاد در نمونه های رنگ شده با لکتین ها، می توان با استفاده از محلول حاوی 
یون ها و پروتئین نظیر بافر فسفات حاوی BSA رنگ زمینه را کم نمود.

- در صورتی که کروموژن دی آمینوبنزیدین باشد، برای رنگ زمینه می توان رنگ هایی نظیر السین بلو یا آنیلین 
بلو استفاده کرد. 

- اگر از Aminoethylecarbazol به عنوان کروموژن استفاده شود، بایستی این نکته در نظر گرفته شده که 
رسوب حاصل از  کارکرد آنزیم پرکسیداز و این کروموژن در الکل حل می گردد و در نتیجه در حین آب گیری 

با الکل بایستی به این مسئله توجه نمود.
- برخی از انواع پراکسیداز در ساختمان خود دارای واحدهای قندی هستند که لکتین می تواند به آن ها متصل 
شود و بنابر این نیاز به فرایند کونژوگه نمودن ندارند. برای مثال نیازی نیست که لکتین کانکاناوالین A با 
پراکسیداز کونژوگه شود زیرا پراکسیداز واحد قندی مانوز دارد و در حین رنگ آمیزی می توان اول لکتین 

1. Bleaching media
2. Background
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غیرکونژوگه به آنزیم را بر روی نمونه ریخت و پس از شست وشو آنزیم پراکسیداز به نمونه اضافه نمود و در 
آخر نیز کروموژن افزود.

6-2( مراحل انجام لکتین هیستوشیمی )کونژوگه به ترکیبات فلورسانس(
مقاطع پارافینی، مقاطع تهیه شده با کمک میکروتوم انجمادی و نمونه های سایتولوژی نظیر سلول کشت داده 
شـده را می توان با کمک لکتین کونژوگه به ترکیبات فلورسـانـس رنگ آمـیزی نمود، هر چند این روش برای 
  Alexa و یا FITC نمونه های سایتولوژیکی توصیه می شود. لکتین ها می توانند به ترکیبات فلورسانس نظیر

fluor کونژوگه شوند )شکل 2-3(. 

شکل 3-2: نمونه بندناف انسان که با فرمالین فیکس شده است
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1. شست وشو در PBS به مدت 30 دقیقه
2. قرار دادن نمونه ها در معرض لکتین به مدت 2 ساعت در اتاقک مرطوب و درجه حرات اتاق و در تاریکی. 

رقت لکتین ها 5 تا 10 میکرو گرم به ازای هر میلي لیتر PBS مناسب است. 
3. شست وشو در PBS به مدت 20 تا 30 دقیقه

4. رنگ آمیزي زمینه.
5. شست وشو 

6. چسب زدن با PBS )جهت نگه داری نمونه ها در کوتاه مدت می توان نمونه را در PBS حاوی گلسیرین %20  
مانته نمود(. 

نمونه های رنگ شده با لکتین های کونژوگه به فلورسانس را بایستی تا حد امکان سریع با کمک میکروسکوپ 
Diamidino-2--6,'4 و یا Hoechst  فلورسانس مطالعه نمود و تصویر برداری کرد. نمونه ها با کمک موادی نظیر

 DAPI( Phenylindole, Dihydrochloride( رنگ زمینه می گردد. این ترکیبات فلورسانس به طور اختصاصی با 
DNA هسته متصل شده و آن را رنگ می کند. شکل 2-3 نمونه بند ناف انسان که با فرمالین فیکس شده است، 
با پارافین آغشته شده است و سپس  با کمک لکتین های مختلف که با FITC نشان دار )سمت راست(  شده اند، 
رنگ آمیزی گردیده است. سپس نمونه ها با DAPI رنگ زمینه شده است )سمت چپ(. رنگ سبز نشان دهنده وجود 

قندهای ویژه واکنش دهنده به لکتین اختصاصی است و رنگ آبی مربوط به واکنش DAPI با هسته سلول است.
قندهای انتهایی در نمونه های سایتولوژیک نظیر سلول های کشت شده و یا اسمیرهایی نظیر اسمیر اسپرم 
نیز با لکتین کونژوگه به نشـان های گوناگون قابل ردیابی است. روش رنگ آمـیزی این گونه نمونه ها مانند روش 

رنگ آمیزی نمونه های تهیه شده با کمک میکروتوم انجمادی است )شکل 2-4(.

شکل 4-2: رنگ آمیزي اسمیر اسپرم انسان با کمک لکتین DBA که با FITC نشان دار شده است. نمونه ها با کمک پارافرمالدئید 
فیکس شده است.
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7-2( کنترل 
جهت تأیید درستی واکنش به لکتین و یا عدم واکنش به آن بایستی از کنترل های مناسب بهره جست.  
واکنش مثبت مشاهده شده به لکتین ها با کمک نمونه های کنترل منفی تأیید می گردد. یک روش ساده برای 
نمونه کنترل منفی، قرار دادن نمونه مشابه با محلول رقیق کننده لکتین )بافر( به جای محلول حاوی لکتین است. 
عدم مشاهده رنگ در نمونه کنترل تأیید کننده واکنش مثبت است. عالوه بر آن می توان به محلول لکتین مورد 
استفاده جهت رنگ آمیزی، قند اختصاصی همان لکتین افزوده شده و سپس این مجموعه با اسالید کنترل مجاور 
گردد. قند افزوده شده همه مکان های اتصال لکتین را اشغال نموده و در نتیجه با اضافه نمودن محلول لکتین- قند 
بین واحدهای قندی نمونه و لکتین اتصال برقرار نمی شود و رنگی نیز مشاهده نخواهد شد. برای مثال اگر لکتین 
مورد استفاده کونکاناوالین A باشد، به نمونه کنترل منفی کونکاناوالین A به همراه قند مانوز که قند واکنش دهنده 

با این لکتین است، اضافه می گردد.
جهت کنترل مثبت می توان مقطعی از انواع بافت ها1 را در یک اسالید تهیه نمود و سپس آن را به همراه 
اسالیدهای مورد نظر با همان لکتین رنگ کرد. اگر نمونه های مورد آزمایش با آن لکتین واکنش نشان ندهد، 
نتیجه آزمایش به صورت عدم وجود قند در نمونه تفسیر می شود که این نتیجه با مشاهده واکنش مثبت در اسالید 

کنترل مثبت تأیید خواهد شد. 

8-2( اهداف آموزشی در قالب سئواالت تشریحی 
1. جنس لکتین ها از چیست؟

2. لکتین ها چه دسته از مواد را شناسایی می نمایند؟
3. از چه دسته ترکیبات برای نشان دار نمودن لکتین ها استفاده می شود؟

4. منبع تهیه لکتین ها چیست؟
5. روش های شناسایی قندها توسط لکتین ها چیست؟

6. در روش غیرمستقیم چگونه مکان لکتین آشکار می گردد؟
7. روش رنگ آمیزی مستقیم با لکتین کونژوگه با پراکسیداز چگونه است؟

8. چگونه آنزیم اندوژنوس خنثی می گردد؟
9. روش رنگ آمیزی مستقیم با لکتین کونژوگه با ترکیب فلورسانس چگونه است؟

1. Composite
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بخش سوم

        فلورسانس اسپکتروسکوپی

1-3( مقدمه 
در طي دو دهه گذشته کاربرد فلورسانس در علوم بیولوژیک به طور چشم گیري افزایش یافته است. در ابتدا 
فلورسانس اسپکتروسکوپي1 به عنوان ابزاري براي تحقیقات در زمینه بیوشیمي و بیوفیزیک در نظر گرفته مي شد 
اما این نگرش تغییر نمود و حیطه کاربرد فلورسانس گسترده گردید. اکنون فلورسانس به عنوان ابزاري شاخص در 
زمینه هاي مختلف مانند بیوتکنولوژي، فلوسایتومتري، روش هاي تشخیص پزشکي، تعیین توالي DNA، جرم 
شناسي و آنالیز ژنتیکي مطرح مي باشد. روش هاي شناسایي براساس پدیده فلورسانس در سنجش هاي بیوشیمیایي 
بسیار حساس بوده در حالي که خطرات و مشکالت کار با موادي نظیر رادیواکتیو را نیز ندارند. روش هاي تصویربرداري 
سلولي و مولکولي به طور قابل توجهی در حال پیشرفت مي باشند. با این روش ها امکان تعیین موقعیت مولکول هاي 

داخل سلولي حتي در برخي مواقع در حد یک مولکول فراهم شده است.

2-3( هدف و اساس کار

1-2-3( پدیده فلورسانس
لومینسانس به ساطع شدن نور از هر ماده ای که الکترون های آن برانگیخته شده اند، گفته می شود. لومینسانس 
به طور معمول بر اساس ماهیت حالت برانگیختگی الکترون ها به دو گروه تقسیم می شود: فلورسانس و فسفورسانس2. 
در حالتی که الکترون در اثر برانگیختگی در اوربیتال های بیرونی تر قرار دارد متعاقب بازگشت آن به مدار پایدار خود، 
یک فوتون نوری سـاطع می شـود، به این پدیده فلورسـانس گفته می شـود. مدت زمان فلورسانـس سـاطع شده 
به طور معمول کوتاه و نزدیک به 10 نانو ثانیه می باشد. شایان ذکر است مدت زمان فلورسانس یک ماده فلورسنت 
1. Fluorescence spectroscopy   
2. Phosphorescence  
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)فلورفور یا فلوروکروم( شامل متوسط زمان میان حالت برانگیختگی الکترون تا برگشت آن به حالت پایدار است.  
فسفورسانس به ساطع شدن نور از حاالت خاصی از برانگیختگی الکترون گفته شده که در مقایسه با فلورسانس 
نیز طوالنی تر )یعنی در حد چند میلی ثانیه و یا چند ثانیه( می باشد. البته امکان طوالنی تر شدن مدت زمان ساطع 
شدن نور از مواد فسفورسانس نظیر آنچه که در مواد اصطالحاً شب نما مشاهده می گردد، نیز وجود دارد )شکل 
1-3(. متعاقب آن که مواد فسفورسانس در معرض نور قرار می گیرند می توانند به آهستگی )در طی چند دقیقه( از 
خود نور ساطع نموده که این حالت به صورت درخشندگی این گونه مواد، به خصوص در تاریکی نمایان مي شود. 

شایان توجه این که افتراق میان پدیده فلورسانس و فسفورسانس اغلب مشخص و واضح نیست. 
فلورسانس به طور معمول از مولکول های آروماتیک ایجاد می شود. بعضی از مواد فلورسانس معمول در شکل 
2-3 نشان داده شده اند. یکی از مواد فلورسانسی که به طور روزمره ممکن است با آن برخورد شود، کوئینین1 بوده 
که در آب های معدنی گازدار یافت می شود. اگر بطری حاوی آب گازدار در معرض نور خورشید قرار گیرد در سطح 
آن نور و درخشندگی ضعیفی به رنگ آبی کم رنگ مشاهده خواهد شد. کوئینین در آب گازدار در اثر برخورد اشعه 
ماورای بنفش خورشید برانگیخته می شود. برگشت الکترون های برانگیخته شده به سطح پایدار منجر به ساطع 
شدن نور آبی با طول موج نزدیک به 450 نانومتر خواهد شد. به طور کلی بشر در زندگی روزمره با بسیاری از مواد 
فلورسانس مواجه هست. درخشندگی سبز و یا قرمز متمایل به نارنجی را گاهی می توان به ترتیب به واسطه وجود 
مقادیری اندک از مواد فلئورسین2 و یا رودامین3 در ضد یخ ها مشاهده نمود )شکل 2-3(. هم چنین بعضی از مواد 
[1,4bis)5-phenyloxazol-2-yl(( POPOP آلی نیز می توانند خاصیت فلورسانس داشته باشند. به طور مثال

[benzene برای شمارش سنتیالسیون4 و آکریدین نارنجی5 برای رنگ آمیزی مولکول DNA به کار می روند 
)شکل 3-2(. 

شکل 1-3: پدیده فسفورسانس

1. Quinine  
2. Fluorescein  
3. Rhodamine  
4. Scintillation counting  
5. Acridine orange  
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POPOP: 1,4-bis(5-phenyloxazol-2-yl)benzene ( .شکل 2-3: ساختار انواع مواد فلورسانس رایج و طیف الکترومغناطیس

2-2-3( روند فلورسانس
پدیده فلورسانس نتیجه روندي سه مرحله اي بوده که در مولکول هاي خاصي )به طور کلي هیدروکربن هاي 
آروماتیک یا هتروسیکلیک ها( به نام فلوروفور1یا رنگ هاي فلورسنت به وقوع مي پیوندد. این روند در دیاگرامي 
موسوم به دیاگرام جابلونسکي2 ترسیم مي شود )شکل 3-3(. پروفسور الکساندرجابلونسکي )1898 تا 1980میالدي( 
به دلیل تحقیقات و دستاوردهاي فراواني که در زمینه موضوع این فصل از کتاب داشته است از او به عنوان پدر 

فلورسانس اسپکتروسکوپي یاد مي شود.
1. مرحله اول: برانگیختگي3: ماده فلورسنت، فوتون انرژي تولید شده توسط یک المپ یا یک منبع تولید 
کننده پرتوي لیزر را جذب نموده و برانگیخته مي شود. شایان ذکر است در کمي لومینسانس برانگیختگي ماده 

لومینسانس نتیجه یک واکنش شیمیایي مي باشد )شکل 3-3(. 
2. مرحله دوم: مدت زمان حالت برانگیختگي4: حالت برانگیختگي ماده فلورسنت براي مدت کوتاهي 
)در حد نانو ثانیه( باقي مي ماند. در طي این مدت فلوروفور دچار تغییرات ساختاري گردیده و ممکن است 
با مولکول هاي محیط خود میان کنش دهد )شکل 3-3(. این مرحله دو پیامد مهم به دنبال دارد. اول آن 
که مقداري از انرژي برانگیختگي پراکنده شـده و فلوروفور اندکي به حالت پایدار خود نزدیک مي شود. دوم 
این که مولکول هاي برانگیخته شـده سـرانجام به حـالت پایدار اولـیه خود یعني پیـش از برانگیـخته شـدن 
بازگشـت مي نمایند. اصطالح بازده کوانتوم5 به نسـبت تعداد فوتون هاي فلورسانس ساطع شده به تعداد 
فوتون هاي جذب شده گفته مي شوند. به عبارتي ساده تر، بازده کوانتوم به شدت فلورسانس منتشر شده از 

فلوروفور اشاره دارد.

1. Fluorophore  
2. Jablonski  
3. Excitation  
4. Excitation lifetime  
5. Quantum yield  
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3. مرحله سوم: ساطع شدن فلورسانس1: فوتون انرژي ساطع شده موجب بازگشت فلوروفور به حالت 
پایدار خود مي شود )شکل 3-3(. به واسطه پراکنده شدن انرژي در طي حالت برانگیختگي، انرژي فوتون اخیر 
پایین تر بوده و لذا طول موج آن بلندتر از طول موج فوتون تابیده شده به ماده فلورسنت است. تفاوت انرژي 
و طول موج میان فوتون تابیده شده به ماده فلورسنت و فوتون ساطع شده از آن اصطالحاً به تغییر استوکز2 
موسوم مي باشد )شکل 4-3(. به دلیل این که پدیده تغییر طول موج از کوتاه به بلند را در روند فلورسانس 
نخستین بار دانشمند انگلیسي جورج گابریل استوکز3 )1819 تا 1903میالدي( توصیف نمود این خصوصیت 
به این نام خوانده مي شود. تغییر استوکز اساس تعیین حساسیت روش هاي فلورسانس مي باشد زیرا این امر 
امکان شناسایي فوتون ساطع شده را در میان فوتون هاي زمینه و غیراختصاصي فراهم مي نماید. به طور مثال 
فلوروکروم فلئورسین تحت تابش نور آبي متمایل به سبز برانگیخته شده و داراي تغییر استوکز حدود 20 
نانومتر مي باشد. به عبارتي نور ساطع شده از آن سبز رنگ است. اما در ارتباط با فلوروکروم فیکواریترین4 تغییر 
استوکز بیشتر است به طوري که با تابش نور آبي متمایل به سبز برانگیخته شده در حالي که نور ساطع شده 

از آن زرد متمایل به نارنجي مي باشد. 

شکل 3-3: دیاگرام روند فلورسانس یا جابلونسکي5. براي جزئیات به متن رجوع شود.

3-2-3( پالریزاسیون فلورسانس6 یا آنیزوتروپي7 
به طور کلي فلوروفورها نور را بر اساس محورهاي مولکولي در امتداد راستاي معیني جذب مي نمایند. براي 

1. Fluorescence emission  
2. Stokes shift 
3. George Gabriel Stokes  
4. Phycoerythrin  
5. Jablonski
6. Fluorescence polarization  
7. Anisotropy  
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مثال دي فنیل هگزاترین1 فقط نور پالریزه را در امتداد محورهایش جذب مي نماید. با توجه به میزان چرخشي که 
فلوروفور در طي مرحله برانگیختگي دارد، تعیین کننده پالریزاسیون یا آنیزوتروپي آن خواهد بود. بنابراین از پدیده 
پالریزاسیون فلورسانس مي توان براي اندازه گیري حجم ظاهري )یا وزن مولکولي( پروتئین ها استفاده نمود. زیرا 
پروتئین هاي بزرگ تر چرخش آهسته تري دارند. پس اگر یک ملکول پروتئیني به مولکول پروتئیني دیگر متصل 

شود، میزان چرخش آن کمتر شده و بدین ترتیب آنیزوتروپي آن افزایش مي یابد.  
هم چنین از پالریزاسیون فلورسانس مي توان براي تعیین ویسکوزیته ظاهري در بخش مرکزي )زنجیره هاي 
جانبي( غشاها استفاده نمود. اندازه گیري ویسکوزیته غشا با استفاده از DPH که وارد غشا مي شود، امکان پذیر 
است. همان طور که مشخص شده است ویسکوزیته غشاها در اثر حضور زنجیره جانبي اسیدهاي چرب غیراشباع 

کاهش مي یابد. بنابراین افزایش اسیدهاي چرب غیراشباع همراه با کاهش آنیزوتروپي خواهد بود.  

4-2-3( فلوروفورهاي بیوشیمیایي
فلوروفورها یا فلوروکروم ها قسمتی از یک مولکول بوده که به آن خاصیت فلورسانس می دهند. به عبارتی دیگر 
فلوروفور گروه شیمیایی از یک ماده بوده که می تواند پرتو انرژی را در یک طول موج اختصاصی جذب نموده و 
سپس انرژی را در یک طول موج متفاوت )اما اختصاصی هر فلوروفور( از خود ساطع نماید. مقدار و طول موج انرژی 
منتشـر شده به فلوروفور و محیط شـیمیایی که در آن قرار دارد، بسـتگی خواهد داشت. امروزه فلوروفورها به عنوان 
پروب های فلورسنت مهم ترین مبحث را در فلورسانس اسپکتروسکوپی به خود اختصاص داده اند و کاربرد گسترده 
و روزافزونی در علوم مختلف پزشکی به دست آورده اند. مواد فلورسنت بیوشیمیایي به طور کلي به دو گروه تقسیم 
مي شوند: مواد فلورسنت با منشأ داخلي2 و مواد فلورسنت با منشأ خارجي3. فلوروفورهاي با منشأ داخلي به آن دسته 
از مواد فلورسنتي گفته مي شوند که به طور طبیعي داراي خاصیت فلورسانس مي باشند. در حالي که فلوروفورهاي 
خارجي به نمونه افزوده مي شوند. در پروتئین ها فلوروفور شاخص، گروه ایندول آمینو اسید تریپتوفان مي باشد. گروه 
ایندول نور را در طول موج نزدیک به 280 نانومتر جذب نموده و در طول موج نزدیک به 340 نانومتر از خود ساطع 
مي کند. طیف نوري انتشار یافته از ایندول به قطبي بودن )پالریته( حالل بسیار حساس بوده و مي تواند اطالعاتي 
در ارتباط با موقعیت بنیان هاي تریپتوفان در پروتئین ها فراهم آورد. در صورتي که گروه ایندول در داخل مولکول 
پروتئین جاي داشته باشد انتشار نور از ایندول ممکن است به آبي )طول موج کوتاه تر( تغییر یابد. در حالي که در 
صورت دناتوره شدن ساختمان سه بعدي پروتئین و باز شدن چین خوردگي هاي آن طول موج نور انتشار یافته از 

ایندول بلندتر بوده و به رنگ قرمز تغییر خواهد یافت.  
غشاها به طور معمول فلورسانس با منشأ داخلي نداشته و به همین دلیل براي نشاندار کردن غشاها به طور رایج 
از پـروب هایي اسـتفاده مي شـود که به طور خودبه خودي به داخـل زنجیره هاي جانبـي غیرقطـبي غشـاها وارد 
 )DPH( مي شوند. یکي از رایج ترین پروب هاي مورد اسـتفاده براي نشـان دار کردن غشـاها دي فنیل هگزاترین

1. Diphenylhexatriene, DPH  
2. Intrinsic  
3. Extrinsic  
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مي باشد؛ زیرا این ماده فلورسنت حاللیت کمي داشته و انتشار نور توسط آن در آب مهار مي شود. بنابراین انتشار 
نور فقط از مولکول هاي DPH متصل به غشا صورت مي گیرد. 

با وجود آن که مولکول DNA داراي بازهاي نیتروژني شبیه به فلوروفورها مي باشد اما مولکول DNA به 
مقدار کم و یا به طور کلي فاقد خاصیت فلورسـانس اسـت. با این وجـود تعداد زیادي از رنگ هاي فلورسـانـس 
مي توانند به طور خودبه خودي به مولکول DNA متصل شوند. از این گونه مواد رنگي مي توان به آکریدین ها1 و یا 
اتیدیوم بروماید2 اشاره نمود. هم چنین به طور معمول مي توان رنگ هاي سیانین3 را براي نشان دار کردن اسیدهاي 
نوکلئیک به کار برد. بنابراین به طور گسترده اي از رنگ هاي متصل شونده به DNA براي رنگ آمیزي سلول ها و 
نمایان ساختن و آنالیز کروموزوم ها استفاده مي شود. یکي از پروب هاي رایج DNA مادهDAPI 4 مي باشد. عالوه 
بر مواد فوق الذکر مواد بسیاري داراي خصوصیت فلورسانس هستند. در میان مولکول هاي بیولوژیک مي توان به 

FMN ،FAD ،NADH، پیریدوکسیل فسفات و یا کلروفیل اشاره نمود. 

امروزه تعداد قابل توجهی از پروب هاي فلورسنتي با منشأ خارجي براي نشان دار کردن ماکرومولکول ها  ابداع 
شده است. دو پروب فلورسنت رایج دانسیل کلراید )DNS-Cl( 5 و فلئورسین ایزوتیوسیانات )FITC( مي باشند. 
این پروب ها با گروه هاي آمینوي آزاد پروتئین ها واکنش داده و سبب ایجاد فلورسانس آبي رنگ )در موارد استفاده 
از DNS( و یا سـبز رنگ )در صـورت اسـتفاده از FITC( مي شـوند. هم چنین پروتئیـن ها را مي تـوان از طریق 
گروه هاي سولفیدریل آزاد آن ها با استفاده از معرف هاي مالیماید6 مانند مالیماید  Bodipi 499/508 نشان دار نمود. 
اغلب بهتر است از پروب هایي با طول موج بلندتر نظیر رنگ رودامین و یا قرمز تگزاس7 استفاده نمود. به هر 
حال یک پروب فلورسنت مناسب پروبي است که داراي شدت فلورسانس باال و پایداري فلوررسانس کافي بوده، 

تأثیر قابل توجهی نیز بر روي مولکول و یا روند مورد مطالعه نداشته باشد.   
یکي از خصوصیات با ارزش بسیاري از فلوروفورها حساسیت آن ها به محیط اطراف خود مي باشد. طیف 
نوري منتشر شده از پروب ها و شدت آن اغلب براي تعیین موقعیت این پروب ها در ماکرومولکول ها مورد استفاده 
قرار مي گیرد. براي مثال، یکي از رایج ترین پروب هاي مورد استفاده براي چنین اهدافي، 8TNS است. خاصیت 
فلورسانس TNS در آب بسیار ضعیف مي باشد. انتشار نور سبز رنگ این ماده در غیاب پروتئین به ندرت قابل 
رؤیت و آشکارسازي است. اما با میان کنش TNS با پروتئین، شدت فلورسانس آن به میزان قابل توجهی افزایش 
مي یابد. همان طور که پیشتر بیان گردید تا کنون هزاران پروب فلورسنت معرفی شده است که در ادامه جزئیات 

بیشتري از رایج ترین آن ها عنوان خواهد شد.

1. Acridines  
2. Ethidium bromide  
3. Cyanine dyes  
4. 4̒,6-diamidino-2-phenolindole  
5. 1-Dimethylamino-5-naphtylsulfonyl chloride,DNS-Cl  
6. Maleimide  
7. Texas Red 
8. ]6-(p-toluidinyl)naphthalene-2-sulfonate]  
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3-3( فلئورسین1 
فلئورسین نوعی ماده آلی صناعی بوده که به صورت پودر نارنجی تیره متمایل به قرمز به صورت محلول درآب 
و الکل در دسترس می باشد )شکل 5-3(. فلئورسین دارای حداکثر جذب در 494 نانومتر و انتشار نور در طول موج 
521 نانومتر )در آب( می باشد )جدول 1-3(. میزان نور ساطع شده از فلئورسین نسبتاً باال بوده هر چند که پس از 
اتصال آن به مولکول آنتي بادي به نصف کاهش مي یابد. با این وجود شدت فلورسانس مناسب، اندازه کوچک و 
ماهیت هیدروفیلي، از مزایاي این فلوروفور است. اما از معایب فلئورسین مي توان به تغییر استوکز )تفاوت اندک 
 ph طول موج نور جذب شده با نور ساطع شده( کوتاه و حساسیت آن به پدیده بي رنگي نور2 مي باشد. فلئورسین به

حساس بوده و بیشترین فلورسانس را در ph محدوده 8 تا 9 دارد. 

شکل 5-3: ماده فلئورسین. چپ: فلورسانس سبز رنگ پس از تابیدن نور ماورای بنفش به فلئورسین محلول در آب. راست باال: پودر 
فلئورسین. راست پایین: فرمول شیمیایي فلئورسین 

فلئورسین ایزوتیوسیانات )FITC( که با گروه هاي آمینوي مولکول هاي دیگر واکنش مي دهد مشتق اصلي 
فلئورسین بوده و از رایج ترین معرف ها براي نشان دار کردن مواد به شمار مي آید. 

هم پوشاني انتشار فلورسانس از FITC با فلورسانس ناشي از بیلي روبین متصل به آلبومین، موجب افزایش 
سیگنال غیراختصاصي زمینه در روش هاي هموژن ایمونواسي مي گردد. شایان ذکر است مشتقات دیگري از 
فلئورسین نیز براي نشان دار کردن استفاده مي شوند. به عنوان مثال 3DTAF داراي طیف نوري شبیه به فلئورسین 

بوده هر چند که نوع متصل به آنتي بادي آن از پایداري بیش تري برخوردار است.

4-3( رودامین4  
رودامین ماده اي با ساختار بازي، شبیه به فلئورسین مي باشد. به طورمعمول رودامین نور با طول موجي بلندتر 
از فلئورسین منتشر کرده هر چند که داراي شدت کمت ري از آن مي باشد )جدول 1-3(. تترامتیل رودامین 

1. Fluorescein  
2. Photobleaching  
3. Dichlorotriazinylamino fluorescein  
4. Rhodamine  
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ایزوتیوسیانات )TRITC( یکي از رایج ترین مشتقات رودامین در روش فلورسانس ایمونواسي مي باشد. حداکثر 
جذب نور توسط این ماده 547 نانومتر و انتشار نور از آن در طول موج 572 نانومتر است. بعضي از مشتقات دیگر 
رودامین براي نشان دار کردن آنتي بادي ها 3XRITC ،2 RBITC  ،1RB-200-SC و Texas Red، هستند )جدول 

1-3(. برخالف فلئورسین، فلوروفور رودامین به ph و بي رنگي نور4 حساسیت کم تري نشان مي دهد. 

جدول 1-3: خصوصیات بعضي از فلوروفورهاي مورد استفاده در روش هاي ایمونواسي

1. Lissamine rhodamine sulfonyl chloride  
2. Rhodamine B isothiocyanate  
3. Rhodamine X isothiocyanate  
4. Photobleaching  
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5-3( کومارین1
مشتقات کومارین مانند آمبلیفرون یا 7- هیدروکسي کومارین2 به عنوان سوبستراهاي فلوروژنیک، کاربرد 
وسیعي در روش هایي مانند روش 3ELFIA دارد )جدول 1-3(. یکي از خصوصیات منحصر به فرد آمبلیفرون 
آن است که خاصیت فلورسانس آن به برانگیخته شدن فرم فنولیک این ماده بستگي دارد. این فلوروفور در حالت 
متصل به آنتي بادي فاقد خاصیت فلورسانس بوده و فقط بعد از هیدرولیز آنزیمي و جدا شدن آن از آنتي بادي از 

خود نور فلورسانس ساطع مي نماید. 

6-3( فیکوبیلي پروتئین ها4 
فیکوبیلي پروتئین ها اجزاي سیستم هاي فتوسنتز کننده جلبک ها بوده که به طور طبیعي خاصیت فلورسانس 
دارند. سه گروه اصلي از این نوع پروتئین ها که براي نشان دار کردن آنتي بادي ها مورد استفاده قرار مي گیرند، شامل 
فیکواریترین ها )PE(، فیکوسیانین ها )PC( و آلوفیکوسیانین ها )APC( هستند. فلورسانس این گونه فلوروفورها 
داراي شدت باال بوده و به تغییر ph نیز حساس نمي باشد. هم چنین نور منتشر شده از فیکوبیلي پروتئین ها داراي 

طول موج بلند بوده و داراي تغییر استوکز )تفاوت طول موج نور جذب شده و منتشر شده( کوتاه مي باشد.  

7-3( نشانگرهاي فلورسنت5 
گروهي دیگري از فلوروفورها، نشانگرهاي فلورسنت مي باشند. این مواد داراي طیف نوري خاصي بوده که 
حساس به ماده مورد مطالعه مي باشد. فلوروفور Sodium Green نمونه اي از نشانگر هاي فلورسنت است. 
  Sodium Green به آن شدت نور فلورسانس )Na+( ساختار این فلوروفور به گونه اي است که با اتصال یون سدیم
افزایش یافته و به این شکل امکان تعیین مقدار سدیم در نمونه قابل اندازه گیري خواهد بود. امروزه با نشانگرهاي 
فلورسنت موجود مي توان مواد مختلفي مانند یون کلسیم )+Ca2(، یون منیزیم )+Mg2(، یون سدیم )+Na(، یون 

کلر )-O2 ،)Cl و هم چنین ph را مورد بررسي قرار داد. 

8-3( کاربردهاي فلورسانس  
یکي از رایج ترین کاربردهاي فلورسانس شناسایي و تعیین مقدار لیگاندهاي مختلف مانند سایتوکاین ها، عوامل 
رشـد و هـومورن ها در نمونه هاي بیولوژیک مي باشد. این امر بر اساس میان کنش لیـگاندها )آنتـي ژن ها( با آنتي 
بادي هاي اختصـاصي یا گـیرنده ها اسـت. به واسـطه اختصـاصـیت و میـل پیـوندي باالي مـیان کنـش هاي 

آنتي ژن-آنتي بادي، این گونه سنجش ها مي توانند غلظت هایي از لیگاندها را در حد پیکوموالر شناسایي کنند. 

1. Coumarin  
2. Umbelliferone or 7-hydroxycoumarin  
3. Enzyme-linked fluorescence immunoassay  
4. Phycobiliproteins  
5. Fluorescent indicators  
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9-3( روش کار 

1-9-3( فلورسانس ایمونواسي1 
استفاده از آنتي بادي هاي نشان دار با ماده فلورسنت براي تعیین موقعیت آنتي ژن ها و آنتي بادي ها در مقاطع 

بافتي توسط کونز2 و همکاران در سال 1941 ابداع گردید.
امروزه فلورسانس ایمونواسي بر اساس نشان دار کردن آنتي بادي یا آنتي ژن با پروب هاي فلورسنت در آزمایشگاه 

هاي تشخیص طبي کاربرد گسترده اي دارد. 
اکنون روش هاي آزمایشگاهي متعددي بر پایه فلورسانس ایمونواسي براي شناسایي و تعیین مقدار داروها، 
هورمون ها، پروتئین ها و پپتیدها در مایعات بیولوژیک وجود دارد. پیشرفت هاي اخیر در ابداع سیستم هاي هتروژن 
و هموژن فلورسـانس ایمونواسـي موجب معرفي پروب هاي فلورسـانس و دسـتگاه هاي جدیدي شـده است. 

حساسیت روش هاي فلورسانس ایمونواسي امروزي قابل مقایسه با روش هاي رادیوایمونواسي مي باشند.  

2-9-3( طبقه بندي روش هاي فلورسانس ایمونواسي
به طور کلي روش هاي ایمونواسي را مي توان براساس معیارهاي مختلفي تقسیم نمود، شامل نشان دار شدن 

آنالیت یا آنتي بادي، رقابتي یا غیررقابتي، هتروژن یا هموژن و فازجامد یا فاز مایع.

3-9-3( فلورسانس ایمونواسي هتروژن
به طور کلي در روش هاي هتروژن آنالیت متصل شده از نوع آزاد، طي روند شست وشو جدا مي گردد. در بسیاري 
از روش هاي فلورسانس ایمونواسي هتروژن تجاري، ابتدا آنتي ژن یا آنتي بادي نشان دار به فاز جامد )سطح جامد، 

ذره و یا یک ماتریکس( اتصال یافته و سپس در مرحله بعد از سایر مواد مداخله کننده جدا مي گردد.
براي فلورسانس ایمونواسي فاز جامد به طور معمول یکي از روش هایي که در ادامه آمده است، مورد استفاده 

قرار مي گیرد:
1. روش غیرمستقیم: آنتي بادي اختصـاصي که در نمونه باید شـناسایي شود به سـطح جامدي که داراي 

آنتي ژن مورد نظر مي باشد، متصل مي شود. 
فاز جامد شسته شده و سپس در مجاورت آنتي بادي نشان دار شده با ماده فلورسنت قرار مي گیرد. بعد از یک 

مرحله شـست وشـوي دیگر، میزان فلورسانس اندازه گیري مي شود )شکل 3-6(.

1. Fluorescence immunoassay  
2. Coons 
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شکل 6-3: فلورسانس ایمونواسي هتروژن، روش فازجامد غیرمستقیم.

 2. روش رقابتي: آنتي ژن نشـان دار و آنتـي ژن غیرنشـان داري که مورد مـطالعه مي باشـد براي اشـغال 
جایگاه هاي محدودي بر روي آنتي بادي هاي اختصاصي متصل به فاز جامد با یک دیگر رقابت مي نمایند 

)شکل 7(. سپس فاز جامد شست وشو داده شده و در نهایت میزان فلورسانس تعیین مي شود.

 

شکل 7-3: فلورسانس ایمونواسي هتروژن، روش فاز جامد رقابتی

3. روش ساندویچ: در این روش آنتي ژني که باید شناسایي شود به آنتي بادي اختصاصي متصل به فازجامد، 
اتصـال مي یابد )شـکل 8-3(. فاز جامد شـسته شده و سپس به آن، آنتـي بادي اختصاصي نشان دار افزوده 

مي گردد. پس از یک مرحله شست و شوي دیگر میزان فلورسانس اندازه گیري مي شود. 
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شکل 8-3: فلورسانس ایمونواسي هتروژن، روش فاز جامد ساندویچي

به طور کلي بعضي از مزایاي فلورسانس ایمونواسي فاز جامد شامل سهولت انجام و جداسازي ماده نشان دار 
از غیرنشان دار در آن و هم چنین سـهولت اندازه گیري در این روش است. اما از معایب این سیـستم مشکالت 
در تکرارپذیري در فرآیند تولید مـعرف ها بوده، به طـوري که تولیدآنتـي بادي ها با میل پیـوندي متـفاوت توسط 
شرکت هاي تجاري مختلف مي توانند موجب عدم یکنواختي در اتصال آنتي بادي به فاز جامد شوند. عالوه بر این، 
نشان دار کردن آنتي بادي و یا نگه داري معرف حاوي آنتي بادي نشان دار مي تواند موجب کاهش فعالیت آنتي بادي 

شود. 

 )Particle concentration fluorescence immunoassay) 1PCFIA 4-9-3( روش
در این روش که توسط شرکت Pandex، به صورت تجاری در آمده است، واکنش بر روی دانه های التکس 
با قطر 0/8 میلی متر انجام می گیرد. مجموع سطوح ذرات موجب ایجاد سطحی بزرگ گردیده که این امر در کنار 

حرکت براونی دانه ها منجر به افزایش سرعت واکنش می شود.
آنتی بادی اختصاصی آنتی ژن به طور مستقیم )توسط پیوندهای کوواالن( و یا از طریق یک آنتی بادی ثانویه  
بر روی فاز جامد ثابت می شـود. آنالیت نشـان دار یا آنتی بادی شـناسـایی کننده نشـان دار شـده، به ترتیـب برای 
روش های سنجش رقابتی و غیررقابتی استفاده می شود. به طور معمول می توان از ماده فلورسنت بتا- فیکواریترین 
برای روش رقابتی و از آنتی بادی های نشان دار شده با فلئورسین برای روش های ساندویچ استفاده نمود. در این 
سـیستم امکان اسـتفاده از سـلول های انسانی یا میکروبی به عنوان فاز جامد برای غربالگری آنتی بادی های 

ضدآنتی ژن های سطحی سلول نیز وجود دارد. 

 TRFIA 5-9-3( روش
ابداع و کاربرد فلورومتري time-resolved در روش هاي فلورسانس ایمونواسي به دلیل آن بود که حساسیت 
1. Time-resolved fluorescence immunoassay  
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این گـونه روش ها محـدود بود و تحـت تأثیر شـدت باالي سیگنال هاي زمینه و غیراختصـاصي قرار مي گرفـت. 
به عبارتي شناسایي آنالیت در شرایط معمول در حد نانو موالر بود. با روش فلورومتري Time-resolved سیگنال 

غیراختصاصي زمینه حذف گردید و سبب ارتقاي حساسیت روش هاي فلورسانس ایمونواسي گردید. 
در روش TRFIA از ماده فلورسنتي براي نشان دار کردن آنتي ژن و یا آنتي بادي استفاده مي گردد که داراي 
مدت زمان انتشار فلورسانس طوالني تر از مواد غیراختصاصي که سبب ایجاد سیگنال زمینه مي شوند؛ )مانند 
فلورسانس مواد موجود در نمونه، کووت ها، فیلترها و یا لنزهاي دستگاه فلورومتر( است. بنابراین با تابش نور و یا پرتو 
لیزر به نمونه، مولکول هاي برانگیخته شده، نور فلورسانس با طول عمر کوتاه و بلند خواهند داشت. مولکول هایي 
که سبب ایجاد سیگنال غیراختصاصي زمینه مي شوند داراي فلورسانس با طول عمر کوتاه بوده و به طور معمول در 
کمتر از 100 میکروثانیه به صفر مي رسد. پس در صورتي که  فلورسانس در مدت زمان 100 تا 200 میکروثانیه 

ابتدایي اندازه گیري نشود، امکان اندازه گیري فلورسانس با طول عمر بلند با حساسیت باال فراهم خواهد شد. 

 1ELFIA 6-9-3( روش
این روش بر اساس استفاده از آنتي بادي نشان دار با آنزیم و سوبستراي فلوروژنیک مي باشد )شکل 9-3(. یکي 
از مزایاي این روش استفاده از آنزیم است که به طور متوسط هر آنزیم مي تواند تا 1000 مولکول در ثانیه محصول 
رنگي، فلورسانس و یا لومینسانس ایجاد کند. همچنین از مزایاي دیگر این روش استفاده از سوبستراي فلوروژنیک 
بوده که در مقایسـه با سـوبسـتراهاي رنگ زا، موجب افزایـش قابل توجه حسـاسیت روش ELFIA مي شود. 
آنزیم هاي مورد استفاده در این روش به طور معمول آلکالین فسفاتاز )HRP  ،)ALP 2 و بتا- دي- گاالکتوزیداز3 

مي باشند. سوبستراهاي مورد استفاده براي آنزیم هاي مزبور در شکل 10-3 نشان داده شده است. 

شکل  9-3: روش ELFIA. در این روش در اثر عمل آنزیم )در اینجا آلکالین فسفاتاز( سوبستراي فلوروژنیک تبدیل به محصول با خاصیت 
فلورسانس مي شود. 

1. Enzyme-linked fluorescence immunoassay  
2. Horseradish peroxidase  
3. β-D-galactosidase, β-DG  
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اساس روش ELFIA در سیستم های خودکار فلورسانس ایمونواسی که توسط شرکت های تجارتی مانند 
سیستم های ®VIDAS )به طور معمول برای شناسایی بیماری های اتوایمیون و عفونی(، عرضه می شوند، به کار 

رفته است. 

،)ALP( سوبستراي آنزیم آلکالین فسفاتاز .ELFIA شکل 10-3: سوبستراها و آنزیم هاي مورد استفاده در روش

،HRP 4 سوبستراي آنزیم-methylumbelliferylphosphate (4-UMP)   -
-  )P-Hydroxyphenylpropionic acid (HPPA سوبستراي آنزیم بتا-گاالکتوزیداز،

4-methylumbelliferylgalactoside (4-UMG) -

7-9-3( فلورسانس ایمونواسي هموژن
در روش هاي فلورسانس ایمونواسي هموژن بر خالف روش هاي هتروژن مرحله جداسازي ماده نشان دار 
از غیرنشان دار وجود ندارد. با وجود این که روش هاي هموژن داراي مزایایي مانند سهولت در انجام و امکان 

اتوماسیون می باشند، اما به طور معمول از حساسیت کمتري نسبت به روش هاي هتروژن برخوردار هستند. 

 (FQIA) 18-9-3( ایمونواسي بر اساس خاموشي یا مهار فلورسانس
در روش مستقیم FQIA، نمونه بیمار که داراي آنالیت ناشناخته مي باشد با آنتي ژن نشان دار شده با ماده 
فلورسنت و آنتي بادي اختصاصي مجاور مي گردد. اتصال آنتي ژن نشان دار با آنتي بادي اختصاصي موجب مهار 
فلورسانس مي شود. این روش ساده بوده و مي توان از آن براي شناسایي داروها و هاپتن هاي مختلف استفاده نمود. 

1. Fluorescence-quenching immunoassay  
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9-9-3( ایمونواسي بر اساس پالریزاسیون فلورسانس1 
محلول هاي فلورسنتي که به طور عمودي تحت تابش نور پالریزه شده و یا طبیعي قرار گرفته و برانگیخته 
شده اند از خود فلورسانس پالریزه شده در زاویه راست پرتوي تابیده شده، ساطع مي نمایند. پالریزاسیون فلورسانس 
محصـولي از ارتباط بین جهت مولکولي، جذب و انتـشار فلورسـانس مي باشـد. این پدیده براي اندازه گـیري هاپتن 
هاي فلورسانس کوچک و یا زماني که از روش هاي پالریزاسیون فلورسانس با استفاده از آنتي ژن هاي نشان دار 

استفاده مي شود، بسیار مفید است. حساسیت روش به میل پیوندي آنتي بادي بستگي دارد. 

2)FPIA( ایمونواسي بر اساس محافظت از فلورسانس )10-9-3
 در روش محافظت از فلورسانس، آنتي بادي اختصاصي با آنتي ژن نشاندار شده با فلئورسین واکنش داده و بدین 
شکل به دلیل ممانعت فضایي، از اتصال آنتي بادي ثانویه اختصاصی فلئورسین جلوگیري به عمل مي آورد. آنتي 
بادي اختصاصي فلئورسین پس از اتصال به این مولکول موجب مهار انتشار فلورسانس از این ماده مي شود. این 
روش ممکن است براي سنجش آنتي بادي اختصاصي آنتي ژن و یا براي اندازه گیري غلظت آنتي ژن در سیستم 

هموژن استفاده شود. 

3)FETI( فلورسانس ایمونواسي بر اساس انتقال حالت برانگیختگي )11-9-3
در این روش به دو ماده فلورسنت مانند فلئورسین و رودامین نیاز مي باشد. یکي به عنوان مولکول ایجاد کننده 
فلورسانس )دهنده( و دیگري به عنوان مولکول گیرنده یا خاموش کننده فلورسانس. مولکول دهنده به آنالیت متصل 
شـده در حالي که گیرنده به آنتـي بادي اختصاصِي آنالیت اتصـال مي یابد. اکنون اگر طي میان کنـش آنتي ژن-
آنتي بادي، آنالیت نشان دار و آنتي بادي نشان دار کنار یک دیگر قرار گیرند، انرژي از مولکول دهنده ی برانگیخته 
شده، به مولکول گیرنده منتقل مي شود. این انتقال انرژي، بدون ساطع شدن فوتون نوري روي مي دهد. بنابراین 
پیامد این امر خاموش شدن و یا مهار فلورسانس مولکول دهنده در کمپلکس آنتي ژن- آنتي بادي است. درحالي که 

آنالیت نشان دار شده ی )مولکول دهنده( آزاد خصوصیت فلورسانس خود را حفظ مي نماید. 
 به طور کلی ماده فلئورسین ایزوتیوسیانات )FITC( مي تواند نوري با طول موج حدود 525 نانومتر از خود 
ساطع کند )مولکول دهنده( حال آن که تترااتیل یا تترااتیل رودامین داراي حداکثر جذب در طول موج 525 نانومتر 
 FITC است )مولکول گیرنده(. بنابراین هنگامي که آنتي بادي نشان دار شده با رودامین به آنتي ژن نشان دار شده با
متصل شود، فلورسانس FITC دچار خاموشي و مهار مي شود. البته این درحالتي است که این دو ماده فلورسنت 

در فاصله 5 تا 10 نانومتري یک دیگر قرار گیرند.  

1. Fluorescence polarization immunoassay  
2. Fluorescence protection immunoassay  
3. Fluorescence excitation transfer immunoassay  
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10-3(مالحظات عملی

1-10-3( پدیده خاموشي یا مهار فلورسانس1 
شدت فلورسانس ممکن است در اثر عوامل مختلف کاهش یابد. به چنین کاهشي در شدت فلورسانس 
اصطالحاً خاموشي یا مهار فلورسانس مي گویند. خاموشي فلورسانس طي مکانیسم هاي مختلفي روي داده که 
یکي از این مکانیسم ها به خاموشي تصادمي2 موسوم مي باشد. خاموشي تصادمي متعاقب تماس ماده فلورسنِت 
برانگیخته شـده با بعضي از مولکول هاي موجود در محلول به نام خامـوش کنـنده ها یا مهار کننـده ها3، به وقوع 
مي پیوندد. در این حالت ماده فلورسنت به حالت پایدار خود بازگشت مي نماید. طیف گسترده اي از مواد مانند 
مولکول های اکسـیژن، هالوژن ها، آمین ها و مولـکول هاي دچار کمبود الکـترون )نظیرآکریل آماید( مي تـوانند 
به عنوان مواد خاموش کننده فلورسانس عمل نمایند. به عنوان مثال احتمال مي رود خاموشي و یا مهار خاصیت 
فلورسانس ایندول توسط آکریل آماید پیامد انتقال الکترون از ایندول به آکریل آماید باشد. گاهي پدیده خاموشي 
فلورسانس ممکن است در اثر میان کنش یک فلوروفور با دیگري روي دهد. این حالت بیش تر در مواقع  استفاده 

از غلظت هاي باالي ماده فلورسنت مشاهده مي گردد.  

2-10-3( پدیده بي رنگي نور4 
در بسـیاري از روش هاي آزمایشـگاهي بر پایه فلورسـانس، یکي از مشـکالت مهم، پدیده بي رنگي نور 
مي باشد. مولکول ها و یا یون هاي متعددي وجود دارد )یون ید، اکسیژن و یا آکریل آماید( که مي توانند باعث 
تخریب شـیمیایي فلوروفور شوند. به عنوان مثال این پدیده به دنبال تخریب ماده فلورسـنت در اثر تولید مولکول 
ها و رادیکال هاي فعال اکسیژن در نمونه به وقوع مي پیوندد. مولکول هاي فعال اکسیژن مزبور محصولي از روند 

برانگیخته شدن ماده فلورسنت مي باشند. 
- پدیده بي رنگي نور را مي توان با رعایت موارد زیر به حداقل رساند:

1. کاهش دادن پرتو نوري که سبب برانگیخته شدن ماده فلورسانس مي شود. این کاهش مي تواند در شدت و 
طول زمان تابش باشد. 

 )1O2( 2. کاهش مقدار مولکول هاي اکسیژن رادیکال
3. استفاده از غلظت پایین ماده فلورسانسي که بازده کوانتوم باال دارد. شایان ذکر است از این خصوصیت مواد 
کاهش دهنده فلورسانس مي توان در تعیین موقعیت پروب های فلورسانس در ماکرومولکول ها استفاده نمود.

1. Fluorescence quenching  
2. Collisional quenching  
3. Quencher  
4. Photobleaching  
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3-10-3( پدیده اتوفلورسانس1 
اتوفلورسانس بیولوژیک در سلول هاي پستانداران به واسطه کوآنزیم هاي FAD و FAM )جذب نور در 
450 نانومتر و انتشار نور در 515 نانومتر( و همچنین پیریدین نوکلئوتیدهاي احیا شده یعني NADH )جذب نور 
در 340 نانومتر و انتشار نور در 460 نانومتر( مي تواند در شناسایي پروب هاي فلورسانس در سلول و یا بافت ها 
مشکل ایجاد نماید )شکل 11-3(. عمل فیکساسیون با آلدئیدها به خصوص گلوتارآلدئید سبب ایجاد سطوح باالیي 
از اتوفلورسانس در بافت می شود. البته مي توان در حالت اخیر با شست وشوي سلول هاي فیکس شده با سدیم 

بروهیدرات2 1% در PBS، پیش از مجاورت با آنتي بادي، پدیده اتوفلورسانس را به حداقل رساند. 

4-10-3( هم پوشاني فلورسانس3  
یکي از مشکالتي که باید در زمان کار با بیش از یک ماده فلورسانس در نمونه مورد مطالعه در نظر داشت 
هم پوشاني فلورسانس ساطع شده از فلوروکروم هاي مختلف مي باشد. به طور مثال هم پوشاني فلورسانس قابل 
توجهی در زمان استفاده از فلئورسین ایزوتیوسیاناتFITC( 4( و فیکواریترین وجود خواهد داشت. به طور معمول در 
چنین مواردي با استفاده از فیلترهاي نوري خاص فقط فوتون ها در یک محدوده طول موج براي هر یک از مواد 

فلورسانس اجازه عبور یافته و مي توانند به قسمت شناساگر5 برسند. 

5-10-3( معایب روش هاي فلورسانس ایمونواسي
حساسیت روش هاي فلورسانس ایمونواسي در گذشته محدود به 9-10 تا 2-10 مول در لیتر از غلظت آنالیت 
بود. دلیل این امر وجود سیگنال زمینه اي غیراختصاصي باال )یعني نسبت سیگنال به سیگنال غیراختصاصي زمینه( 
در نمونه هاي بیولوژیک بود. بعضي از مشکالت موجود در انجام روش هاي فلورسانس ایمونواسي شامل موارد 

ذیل مي باشد:
1. تفرق نور در محلول هاي پروتئیني غلیظ و یا حاوي ذرات کلوئیدي.

2. ایجاد فلورسانس زمینه اي ناشي از ترکیبات آلي در نمونه و یا ناخالصي هاي معرف ها و یا کووت مورد استفاده. 
3. ایجاد پدیده خاموشي یا مهار فلورسانس ناشي از میان کنش ماده فلورسنت با بعضي از مولکول هاي پروتئیني 

و شیمیایي و یا تغییرات ph محیط واکنش.
شایان ذکر است مجاورت سرم با آنزیم هاي پروتئولیتیک و یا معرف هاي اکسیدان و یا دناتوره کننده مي تواند 
به حذف سـیگنال هاي زمینه اي کمک نماید. عـالوه بر این اسـتفاده از فاز جامد و سیـسـتم هاي هتـروژن در 
روش هاي فلورسانس ایمونواسي مي تواند به برطرف نمودن سیگنال هاي غیراختصاصي زمینه اي در سرم منتهي 

گردد. 

1. Autofluorescence  
2. BH4- Anion  
3. Fluorescence overlap  
4. Fluorescein isothiocyanate  
5. Detector  
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11-3( اهداف آموزشی در قالب سئواالت تشریحی
1. پدیده فلورسانس شامل چه مراحلی است؟

2. تفاوت پدیده فسفورسانس با فلورسانس چیست؟
2. اساس تعیین حساسیت روش های فلورسانس کدام است؟

4. پدیده هم پوشانی میان دو ماده فلوروفور را شرح دهید؟
5. اساس آزمایش Enzyme-linked fluorescence immunoassay( ELFIA( را بنویسید؟
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بخش چهارم
        طراحي واکسن

1-4( مقدمه
در میان دستاوردهاي علوم مرتبط با سالمت و بهداشت، واکسن ها از جایگاه ویژه اي برخوردار هستند، به 
عبارتي تهیه و استفاده از واکسن ها یکی از درخشان ترین موفقیت های ایمونولوژی عملي و کاربردی بوده است، 
زیرا به واسطه ی واکسیناسیون جان بسیاری از انسان ها و نیز حیوانات در برابر بیماري هاي حاصل از میکروب ها 
حفظ گردیده است. پیش گیری از بیماری ها به واسطه ی ایمن سازی مفهومي جدید نیست و در واقع پیش گیری 

به روش ایمن سازی بدون دانستن عملکرد واکسن ها قدمتی تاریخی دارد.
ترین اثر را در کاهـش مرگ ومیر و  با ارائـه ی کار ارزشـمند ادوارد جنر در سـال 1976، واکسـن ها بیشـ 
ناتواني هاي حاصـل از عفـونت ها در میان هر کشـف دیگري داشـته اند. ضمناً واکسـن ها یکي از کم هزینه ترین 

روش هاي مبارزه با میکروب ها هستند.
ریشه کني قطعي آبله که ساالنه هزاران انسان را به کام مرگ مي بُرد، فلج اطفال که در آستانه ی حذف از کره 
ی زمین مي باشد و کاهش چشم گیر بیماري هاي خطرناکي مانند هاري، کزاز، سرخک، سرخجه و هپاتیت مرهون 

واکسیناسیون بوده و سبب حفظ جان میلیون ها انسان گردیده است.

2-4( تعریف واکسن
واکسن ماده اي است که از عفونت و یا بیماري حاصل از یک عامل بیماري زای خاص )شامل ویروس ها، 
باکتري ها، انگل ها و پریون ها( ممانعت مي کند. به عبارتي واکسن به بدن آموزش مي دهد که چگونه با ایجاد پاسخ 

ایمني مناسب از خودش در برابر عامل بیماري زا دفاع نماید. 
گرچه مقصود اصلي و اولیه ی استفاده از واکسن ها پیش گیري از بیماري هاي عفوني بوده است، در حال 
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حاضر علم واکسینولوژي به زمینه هاي مختلف مانند کنترل باروري، آلرژي، سرطان و درمان هاي ایمونولوژیک 
نیز مي پردازد.

واکسن ها به دو دسته ی اصلي فعال و غیرفعال تقسیم مي شوند. واکسن فعال واکسني است که سیستم ایمني 
بدن را جهت تولید آنتي بادي هاي اختصاصي، پاسخ هاي ایمني سلولي و یا هر دو تحریک مي کند که منجر به 
حفاظت علیه آن و یا حذف عامل بیماري زا مي شود. به این واکسن ها واکسن هاي پیش گیري کننده نیز اطالق 
مي شود. این دسته از واکسن ها انواع متداول بوده و از دیرباز استفاده می شده و براي افرادي استفاده مي شوند که با 
آن عامل بیماري زا روبه رو نشده اند. این واکسن ها سیستم ایمني را طوري آماده مي کنند که فرد در صورت تماس 
احتمالي با عامل بیماري زا مصون باشد. اکثر واکسن هایي که در حال حاضر عرضه مي شوند از این دسته مي باشند. 

واکسن هاي فلج اطفال، سرخک، کزاز و هپاتیت از مثال هاي معمول واکسن هاي فعال مي باشند.
واکسن غیرفعال مجموعه اي از آنتي بادي هاست که علیه عامل بیماري زا یا بیماري، حفاظت را انجام مي دهد 
و هم زمان با ورود و یا بعد از ورود آنتي ژن تزریق مي شود که به آن ها واکسن هاي درماني نیز گفته مي شود. انواع 
معدودي از واکسن ها مانند هاري که بالفاصله پس از گزیدگی توسط سگ هار تزریق مي شود و یا واکسن کزازي 

که بعد از ایجاد زخم هاي وسیع استفاده مي شود مثال هایي از این نوع واکسن ها مي باشند. 
- در اکثر منابع، واکسن به واکسن فعال با هدف پیش گیري اطالق مي گردد. در این مبحث نیز به واکسن هاي 

فعال پرداخته مي شود.
واکسن ها از طریق روش هاي متفاوتي وارد بدن مي شوند مانند تزریق به ماهیچه، داخل پوست )جلدي، زیر 

جلدي و داخل جلدي(، بیني و خوراکي.

1-2-4( نحوه ی عمل واکسن ها
1. واکسن حاوي مقدار کمي از عامل بیماري زا و یا شامل فرم بي خطر آن )آنتي ژن( بوده که وارد بدن مي شود. 

2. سیستم ایمني علیه عامل بیماري زا، پاسخ هاي ایمني هومورال و یا سلولي تولید مي کند.
3. سیستم ایمني سلول هاي خاطره اي را تولید کرده و زماني که عامل بیماري زاي واقعي وارد بدن شود، سیستم 
ایمني آن را به خاطر آورده و پاسخ ایمني سریع تر و قوي تري نسبت به فردي که اصاًل واکسن دریافت نکرده 

ایجاد مي کند.
4. پاسخ ایمني سریع و قوي حاصله به چندین روش علیه عفونت و یا بیماري عمل مي کند:

- تکثیر عامل بیماري زا را کند و یا متوقف نموده و از آلودگي سلول هاي بیش تر ممانعت مي کند.
- با تولید آنتي بادي هاي اختصـاصي و ایجاد ایمني هومورال، عامل بیـماري زا و یا سـم حاصل از آن خنثي 

مي شود.
- با ایجاد ایمني سلولي، سلول هاي ایمني به سلول هاي آلوده حمله کرده و سلول هاي آلوده را از بین مي برند. 
- وقتي تعداد زیادي از افراد یک جمعیت واکسینه مي شوند، حتي آن هایي که واکسینه نشده اند به دلیل "ایمني 
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جمعی"1 مصون مي شوند. به عبارتي وقتي تعداد کافي از یک جمعیت واکسینه شوند، شانس انتشار بیماري 
از شخصی به شخص دیگر کم شده و در نتیجه احتمال روبه رو شدن با بیماري در کل جمعیت کاهش مي 
یابد. اگر تعداد افراد واکسینه شده در جمعیت کم باشد ایمني جمعي دیگر کارآمد نخواهد بود. به همین دلیل 
در واکسیناسیون هاي عمومي مانند هپاتیت فراخوان هاي عمومي انجام مي شود تا تعداد زیادي تحت پوشش 

قرارگیرند. 

2-2-4( خصوصیات واکسن های ایده آل
1. واکسن بي ضرر2 باشد. به عبارتي ایجاد واکنش هاي جانبي مانند سردرد، تب و درد در محل تزریق نکند.

2. واکسن کارآمد3 باشد )باالتر از 90%( و سبب کاهش احتمال عفونت و بیماري در افراد واکسینه شده شود. 
معمواًل واکسن ها 100% کارآمد و مؤثر نیستند و در واقع اگر برنامه هاي واکسیناسیون عمومي به درستي انجام 

شود واکسن هایي با بازدهي کمتر هم به دلیل ایجاد ایمني جمعي سبب حذف بیماري از جمعیت مي شود. 
- تجربه نشـان داده است واکسـن هایی مؤثر بوده اند که عامل عفـونت زای بیماری، نهفته نباشد، دچار تغییرات 
آنتی ژنیک زیاد نشود و با پاسخ های ایمنی میزبان تداخل ننماید. به همین دالیل تاکنون واکسن کارآمدی علیه 
ویروس HIV عامل بیماری ایدز ارائه نشده است. زیرا ویروس HIV عفونت نهفته ایجاد نموده و آنتی ژن های آن 

دچار تغییر شده و نیز سبب ناتوانی سیستم ایمنی می شود.
- واکسن ها علیه بیماری هایی که محدود به یک نوع میزبان باشند نیز موفق تر بوده اند. تهیه ی واکسن علیه 
بیماری های مشترک انسان و دام با مشکالت جدی رو به روست. علیه بیماری های مشترکی مانند تب مالت و 

لیشمانیوز هنوز واکسن موثری تولید نشده است.
3. واکسن در دسترس4 بوده و قابلیت تولید در مقادیر باال با هزینه ی کم را داشته باشد و در اختیار هر فردي که 

نیاز دارد قرار گیرد، به عبارتي ارزان باشد.
4. واکسن پایدار5 بوده و در شرایط و محیط هاي مختلف از بین نرود.

5. مورد استقبال همگاني6 توسط جامعه و سازمان هاي حمایت کننده باشد.
6. به روش هاي غیرتهاجمي مانند تجویز از راه خوراکي استفاده شود.

7. نیاز به تزریقات مکرر نباشد و همچنین با یک تزریق چندین عامل بیماري زاي مختلف مورد هدف قرار گیرند.
8. ایمني طوالني مدت را سبب شود.

9. پاسخ هاي ایمني در دو بازوي سلولي و هومورال و نیز مخاطي ایجاد شود. 

1. Herd immunity
2. Safe
3. Efficacious
4. Available
5. Stable
6. Affordable
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- اکثر واکسن های موجود فقط سبب القای ایمنی هومورال می شوند.

3-2-4( محتویات واکسن ها
1. جزء اسـاسي و ضروري واکسـن ها عامل بیماري زا و یا جزئي از آن مي باشد که سیستم ایمني را تحریک 

مي نماید.
2. نگه دارنده ها شامل آنتي بیوتیک ها و مواد شیمیایي جهت منع رشد باکتري ها مانند تیمروسال1 و فرمالدئید 

می باشند. 
3. پایدارکننده ها شـامل پروتئین ها و یا سـایر ترکیبات آلي دیگر جهت افزایش طول عمر واکسن ها استفاده 

می شوند.
4. همیارها2 که سبب بهبود و تقویت پاسخ ایمني مي شوند. یکي از همیارهاي رایج نمک هاي آلومینیوم است 

که در واکسن هاي انساني استفاده مي شود. 
- همیارها با تقویت پاسخ ایمني میزان آنتي ژن مورد استفاده را کاهش داده و نیز مي توانند سبب کاهش نیاز به 
دوزهاي یادآور3 شوند. در واقع بعضي از همیارها مانند نمک هاي آلومینیوم آنتي ژن ها را در برگرفته و از تجزیه و 
نیز پاک سازي سریع آن ها ممانعت مي کنند و براي مدت طوالني تري در محل تزریق باقي مانده و به تدریج رها 

شده و سیستم ایمني را بهتر تحریک مي کنند. 
- بعضي از واکسـن ها مانند واکسـن هاي ویروسي )واکسن آنفلوانزا( که در تخم مرغ تولید مي شوند، حاوي 
پروتئین هاي تخم مرغ بوده و سبب ایجاد واکنش هاي ازدیاد حساسیت در افرادي مي شوند که به پروتئین هاي 

تخم مرغ آلرژي دارند.

4-2-4( مراحل اصلی تولید و تأیید واکسن ها
تالش جهت تهیه و تولید واکسن ها شامل تحقیقات و مطالعات پایه اي مي باشد که در جهت جداسازي و 
توصیف مشخصات عامل مولد بیماري، شناسایي آنتي ژن هاي ایمني زا و مصونیت زا، ارائه ی روش هایي که سبب 
ایمني زایي مؤثر مي شود، ایجاد روش هایي که جهت اندازه گیري پاسخ هاي ایمني استفاده شوند و تشخیص 
و شناسایي ارتباط پاسخ هاي ایمني حاصل با حفاظت و مصونیت مي باشد. جهت حصول این امر همکاري و 
هماهنگي میان رشته هاي مختلف مانند میکروبیولوژي، ایمونولوژي، اپیدمیولوژي، پاتولوژي و بیوشیمي ضروري 

و اجتناب ناپذیر است.
مراحل تحقیق و توسعه4 واکسن ها را مي توان در مراحل زیر خالصه نمود، گرچه تفکیک آن ها عماًل اتفاق 
نمي افتد و مي توانند از نظر زماني با یک دیگر هم پوشاني داشته باشند. شکل 1-4 این مراحل را نشان مي دهد.

1. Thimerosal
2.  Adjuvant
3. Booster
4.  R & D: Research & Development
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1. تحقـیقات پایه اي: شـامـل به دسـت آوردن اطالعات الزم در مورد ایمونولوژي، ساختمان عامل بیماري 
زا، اپي توپ هاي الزم براي ایجاد پاسخ هاي ایمني، مواد و آزمایشات و طراحي مدل هاي حیواني مي باشد. با 
تلفیق این مطالعات، واکسنی پیشنهاد شده و پس از بررسي بي خطري و ایجاد پاسخ هاي ایمني مصونیت زا در 
مدل حیواني، واکسن مناسب در آزمایشگاه تولید مي شود. تحقیقات پایه اي جهت یافتن کاندید مناسب واکسن 
و نوع آن که در واقع نقطه ی کلیدي و آغازین تولید و طراحي واکسن ها مي باشد، به دو دسته ی اصلي تقسیم 

مي شوند. این روش ها در ادامه ی این بحث به تفضیل مورد بررسي قرار مي گیرند.
2. مطالعات پیش بالیني1: بر اساس اطالعات حاصل از تحقیقات پایه اي پیرامون عامل بیماري زای هدف، 
واکسن به مرحله ی تولید جهت استفاده در مراحل بالیني مي رسد. مطالعات پیش بالیني به روش هاي تولید 
واکسن در مقیاس باالتر از حد آزمایشگاهي مي پردازد؛ به طوري که محصول یک دست تولید شود و از نظر 
اقتصادي مقرون به صرفه باشد، شرایط مناسب جهت عرضه را داشته باشد، پایدار بوده و خصوصیات الزم از 
جهت خلوص، بي خطري، همگن بودن محصول، پایداري و کیفیت آن در مدل حیواني مناسب بیماري هدِف 
تعیین شده و شرایط استاندارد جهت استفاده در انسان و یا حیوان مورد هدف، رعایت شده باشد. جهت این 

مرحله همکاري متخصصین صنعتي رشته هاي مختلف ضروري است. 
 3. مطالعات بالیني2: این مطالعات را مي توان به 3 یا 4 مرحله یا فاز3 تفکیک نمود که خالصه ی آن در جدول 
1-4 آمده است. این مراحل پیچیده، پرهزینه و زمان بر بوده و سال هاي زیادي طول مي کشند و حمایت مالی 

و اجرایي سازمان هاي دولتي و مسئول سالمتي و بهداشتي جامعه را مي طلبد.
- مرحله ی I: شامل مطالعاتي است که بر روي تعداد محدودي از آزمودني ها )حیوان یا انسان( انجام شده و 
ارزیابي بي خطري، ایمني زایي و فارماکینتیک واکسن انجام شده و دوز بهینه ی آنتي ژن، تعداد تزریقات و بهترین 
روش تجویز در ایجاد مؤثرترین پاسـخ ایمني تعیین مي گردد. افراد تحت این مطالعه سالم بوده و طوري انتخاب 
مي شوند که حداقل ریسک رویارویي با عامل بیماري زاي مورد هدف را داشته باشند تا از به دست آمدن نتایجي 

که تفسیر را مشکل مي نماید اجتناب شود. این مرحله به حدود 8-12 ماه زمان نیاز دارد.
- مرحله ی II: این مرحله شامل مطالعات مقایسه اي با استفاده از دارونما به عنوان کنترل4 و دو سویه کور5 
در تعدادي محدود اما بیشتر از مرحله ی اول انجام مي شود. هدف از مطالعات دو سویه کور، که نه فرد آزمایش گر 
و نه مورد آزمون از محتویات دارو، که واکسن است یا دارونما اطالع ندارد، حذف عوامل مداخله کننده ی ناخواسته 
مي باشد. در این مرحله مطالعات مرحله ی I ادامه مي یابد و آزمودني ها که مي تواند شامل افرادي باشند که در 
معرض رویارویي با عامل بیماري زاي هدف باشند به طور تصادفي انتخاب مي شوند. معمواًل این مرحله در طي 

18-24 ماه انجام مي شود.

1. Pre-clinical trials
2. Clinical trials
3. Phase
4. Placebo-controlled
5. Double- blinded 
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- مرحله ی III: با شـرکت هزاران داوطلب و در نواحي جغرافـیایي که عامل بیـماري زای مورد هدف جوالن 
مي دهد، انجام مي گیرد. نوع مطالعات این مرحله مانند مرحله ی قبل مقایسه اي بوده که مي تواند به صورت یک 
سویه کور1 باشد که فرد تحت آزمون از آن اطالعي ندارد. در پایان این مرحله میزان بروز بیماري میان دو گروه 
مقایسه مي شود و حداقل 3 سال به طول مي انجامد. موفقیت و تأیید کارآمدي واکسن در این مرحله، مقدمه ی 

گرفتن تأیید توسط سازمان هاي ذي صالح و مجوز2 مي باشد.
- مرحله ی IV: این مرحله شامل ارزیابي هاي واکسن پس از تأیید و گرفتن مجوز واکسن می باشد. مطالعه 
از نوع مشاهده اي بوده و در جمعیت عمومي و در شرایط واقعي صورت مي گیرد. گزارش هاي بروز واکنش هاي 
جانبي جمع آوري شده و کارآمدي واکسـن در کاهـش شـیوع بیماري هدف، مورد بررسي قرار مي گـیرد. این 
مرحله بیـش تر از نوع نظارتي مي باشـد و نظارت در تمام مراحـل تولیـد، توزیع و تجـویز انجام مي شـود. معموالً در 
سازمان هاي مسئول سالمت و بهداشت کشورها، سیستم هاي مراقبه3 فعال هستند که نوسان هاي شیوع بیماري ها 

در کل جمعیت را بررسي و گزارش مي کنند. 
 - اگر در طي مراحل مطالعات بالیني به واکنش هاي جانبي خطرناک ناشي از تجویز واکسن برخورد شود و یا 
عدم کفایت واکسن تأیید شود، مطالعات بالیني در آن مرحله متوقف شده و نیازي به تکمیل مراحل بعدی نیست.
جدول 1-4: مطالعات بالیني معموالً به چهار مرحله تقسیم مي شود که در هر مرحله تعداد آزمودني ها، خصوصیات آن ها و هدف متفاوت است.

خصوصیات جمعیت تحت مطالعه هدف
 تعداد آزمودني 
)انسان یا  حیوان(

مرحله

افرادي که حداقل ریسک آلودگي با عفونت هدف 
را دارند.

مطالعه ی دو سویه کور، تصادفي و داراي کنترل 
هاي دارونما 

بررسي بي خطري، ایمني 
زایي و برنامه ی تزریقات 5 تا 50 I

مي تواند افرادي را شامل شود که در معرض عفونت 
بوده اند. 

مطالعه ی دو سویه کور، تصادفي و داراي کنترل 
هاي دارونما

بررسي بي خطري، ایمني 
زایي و برنامه ی تزریقات به 

طور وسیع تر
25 تا 1000 II

در افرادي که در معرض آلودگي هستند. 
مطالعه ی تصادفي و داراي کنترل هاي دارونما ارزیابي بي خطري 100 تا 10000 III

مطالعه از نوع مشاهده اي بوده و در جمعیت عمومي 

و در شرایط واقعي صورت مي گیرد

ارزیابي بي خطري و کارامدي 
واکسن و بررسي واکنش 
هاي جانبي پس از تأیید و 

گرفتن مجوز واکسن
100000 تا میلیون ها IV

1. Single- blinded
2. License
3. Surveillance
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5-2-4( راه کارهاي طراحي واکسن ها
راه کارهاي طراحي و تهیه واکسن ها به دو دسته ی عمده ی کالسیک1 و غیرکالسیک تقسیم مي شوند. 
اساس این تقسیم بندي به تکنیک هاي مورد استفاده بر مي گردد. در روش هاي کالسیک بر خالف غیرکالسیک 

از اطالعات ژنومي و به عبارتي روش هاي DNA نوترکیب استفاده نمي شود.

6-2-4( طراحي واکسن ها به روش کالسیک
راه کارهاي تولید واکسن ها از قرن 18 و قرن 19 با کارهاي ارزشمند ادوارد جنر و لویي پاستور آغاز گشته و 

آثار بسیار چشم گیري در حذف بیماري ها داشته اند. 
واکسن هاي فعال در دو گروه اصلي زنده و غیرزنده قرار مي گیرند. واکسن هاي زنده حاوي میکروارگانیسم هاي 
زنده اي هستند که داراي قدرت تکثیر در بدن باشند و مي توانند سلول ها را آلوده نمایند بدون آن که بیماري جدي را 

ایجاد  نمایند. 
واکسن هاي غیرزنده ی کشته شده، حاوي کل عامل بیماري زا یا اجزایي از آن است که قدرت تکثیر و آلوده 

نمودن سلول ها را ندارند. جدول 2-4 خصوصیات مقایسه اي این دو گروه از واکسن ها را نشان مي دهد.
جدول 2-4: مقایسه ی خصوصیات دو دسته ی واکسن هاي فعال.

واکسن کشتهواکسن زنده

عدم قابلیت تکثیر در بدنداراي قابلیت تکثیر در بدن تخفیف حدت یافته هستند

برتري ها نسبت 
به نوع کشته

قدرت واکنش زایي کم ترامکان تحریک ایمني هومورال و سلولي

عدم انتقال به اشخاص دیگرنیاز به دوزهاي کم تر

سهولت تکنیکي بیش ترمعمواًل ایجاد ایمني طوالني مدت مي کند

تصمیم استراتژیک جهت تولید واکسن به صورت زنده یا کشته شده با در نظر گرفتن فاکتورهاي اپیدمیولوژي، 
ایمونولوژي و پاتولوژي عفونت تعیین مي گردد. توجه به جمعیت هدف در این تصمیم گیري بسیار مهم است. به 
عنوان مثال اگر جمعیت هدف کودکان سالم باشد ایجاد حداقل واکنش هاي جانبي ارجحیت دارد. ضمن آن که با 
توجه به عدم بلوغ سیستم ایمني اطفال و ناتواني آن ها در پاسخ ایمني به پلي ساکاریدها، انواع کشته و آنتي ژن هاي 
پلي ساکاریدي مناسب این گروه سنی نیست. در مواردي که جمعیت هدف افراد مبتال به سرطان باشند توجه به 

عوارض جانبي اهمیت چنداني ندارد. 
استفاده از واکسن هاي زنده در افرادي که دچار نقص ایمني مي باشند مانند مبتالیان به ایدز و افرادي که تحت 

شیمي درماني قرار گرفته اند محدودیت دارد.

1. Classic
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8-2-4( طراحي واکسن هاي ویروسي به روش کالسیک
تولید واکسن هاي ویروسي زنده با ارائه ی روش هاي کشت سلولي در سال هاي 1940 تا 1950 امکان پذیر 
گردید. در این روش ویروس سویه ی وحشي جدا شده از یک عفونت طبیعي بر روي یک یا چند نوع سلول با 
هدف تضـعیف بیماري زایي ویروس در محیط In vitro پاساژ داده مي شود. نکته ی اصلي در این روش استفاده از 
سلول هایي است که ویروس معمواًل در حالت طبیعي در شرایط In vivo با آن برخورد ندارد. واکسن هاي بسیاري 
مانند واکسن هاي فلج اطفال که به صورت خوراکي استفاده مي شوند، و واکسن هاي سرخک، اوریون، سرخجه و 

آبله مرغان که به صورت تزریقي استفاده مي شوند حاصل این راه کار مي باشند.
روش دیگر تخفیف حدت دادن بیماري زایي ویروس ها، جداسازي ویروس مشابه ویروس هدف از میزبان 
دیگر و کشت آن مي باشد. واکسن تاریخي آبله1 توسط ادوارد جنر به این روش تولید شده است. عامل آبله گاوي، 
ویروس واکسینیا، جهت واکسیناسیون علیه آبله انساني2، استفاده گردیده است. ریشه کني آبله از کره خاکي ارمغان 

این روش مي باشد. 
جهـت ویروس هایي با ژنوم قطـعه قطعه از روش بازآرایي3 اسـتفاده مي شود. از این روش جهت تولیـد 
واکـسن هایي علیه روتاویروس ها استفاده شده است. به عبارتي در نتیجه ی عفوني کردن هم زمان یک کشت 
با دو ویروس متفاوت، روتاویروس با منشأ انساني و منشأ حیواني، ویروس بازآرایي شده اي حاصل شده است که 
حاوي ژن هاي هر دو والد است و از نظر بیماري زایي تخفیف حدت یافته است. این ترفند در تولید واکسن هاي 

آنفلوانزا نیز به کار برده شده است. 
راه کار دیگر جهت تضـعیف یک ویروس زنده، انتخاب ویروس هاي جهش یافته براساس خصوصیات رشد 
آن ها در دماهاي مختلف مي باشد. این ویروس ها به نام ویروس هاي حساس به حرارت4 مي باشند که قادر به رشد 
در دماهاي باال نیستند و به رشد در دماهاي پایین تر از دماهاي فیزیولوژیک )بین 25 تا 37 درجه سانتي گراد( عادت 

داده شده اند. از این روش در تهیه ی نوعي واکسن آنفلوانزا استفاده شده است.
- حاصل این روش ها واکسن هاي زنده تخفیف حدت یافته5 است.

9-2-4( طراحي واکسن هاي ویروسي به روش غیر کالسیک
اولین راه کار در تولید واکسن هاي ویروسي زنده تخفیف حدت یافته با استفاده از روش هاي نوترکیب، حذف 
ژن هایي از ویروس مي باشد که منجر به تخفیف حدت یافتن ویروس به طور پایدار مي شود به طوري که ویروس 
در برگشت به فرم عامل بیماري زا ناتوان مي باشد. از نظر تئوري ویروس هاي تخفیف حدت یافته به روش هاي 
کالسیک مي توانند به فرم وحشي والد خود برگردند. از این روش در تهیه ی واکسن ویروس هرپس سیمپلکس 
استفاده شده است. ویروس جهش یافته ی حاصل طوري دست کاري شده است که مارکرهاي آنتي بادي حاصل 
1. Small Pox
2. Variola virus
3. Reassorting
4. TS:Temperature Sensitive 
5. Attenuated
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ناشي از واکسیناسیون از عفونت ناشي از ویروس وحشي متمایز شده است و علیه دو سروگروپ متفاوت، ایمني 
ایجاد مي کند.

راه کار دیگر در تولید واکسن هاي ویروسي، استفاده از ویروس هاي زنده مهندسي شده و طراحي ویروس هایي 
بوده است که حامل آنتي ژن هاي ایمني زاي عوامل بیماري زای دیگر باشند. هدف از این ترفند ارائه ی پپتیدهاي 
بیگانه در قالب یک ویروس زنده مي باشد به طوري که پپتید بیگانه به همراه ویروس تکثیر شده و پاسخ ایمني 
هومورال و سلولي به طور مناسبي تحریک مي گردد. در واقع از این سیستم مي توان طوري بهره برداري کرد که هم 
زمان علیه ویروس ناقل و پپتید یا پپتیدهایي که حمل مي کند ایمني ایجاد نمود. اشکال این روش محدودیت در 

تزریق یادآور است که به علت حضور پاسخ ایمني علیه ویروس حامل، سریعا حذف مي شود.
جهت تولید این ویروس ها، کشت سلولي هم زمان پالسمید حاوي ژن یا ژن هاي بیان کننده ی آنتي ژن هاي 
مورد نظر و ویروس واکسینیای آلوده شده، به طوري که هر دو وارد سایتوپالسم سلول ها شده و در نتیجه ی پدیده 
ی نوترکیبي، ویروس نوترکیبي حاصل مي شود که پلي پپتید بیگانه را بارز مي کند. شکل 2-4 این فرایند را نشان 

مي دهد.
از ویروس واکسینیا جهت حمل آنتي ژن هاي ویروس HIV و آنتي ژن هاي توموري استفاده شده است. از 
ویروس هاي دیگري مانند ویروس مولد آبله در پرندگان1 که هم خانواده ی ویروس واکسینیا مي باشد نیز به عنوان 

حامل استفاده شده است که توانایي ایجاد عفونت در انسان را ندارند.

10-2-4( طراحي واکسن هاي باکتریایي به روش کالسیک
ایجاد واکسـن هاي زنده تخفیف حدت یافته ی باکتریایي نسـبت به ویروسي محدودتر بوده و به سهولت امکان 
پذیر نیست. زیرا روش ارزشمندي جهت تخفیف حدت دادن مشابه رشد ویروس ها در کشت سلولي موجود نیسـت. 
تنها باکتري زنده تهیه شده بر اسـاس پاساژ متوالي جهت بیماري سل مي باشد. این واکسن شامل یک گونه ي 

تخفیف حدت یافته ی باکتري مایکو باکتریوم بویس2 که به نام ب ث ژ3 شناخته مي شود، است. 

11-2-4( طراحي واکسن هاي باکتریایي به روش غیر کالسیک
جهت باکتري هاي زنده ی تخفیف حدت یافته با استفاده از روش هاي DNA نوترکیب، ژن یا ژن هاي مسئول 
بیماري زایي باکتري مشخص شده و با دست کاري هاي ژنتیکي و یا حذف آن ها باکتري به دست مي آید که بدون 
ایجاد بیماري جدي پاسخ ایمني مؤثري تولید مي نماید. با این راه کار، واکسني علیه ویبریو کلرا4 عامل بیماري وبا 

با حذف ژن مولد سم این باکتري طراحي و بررسي شده است. 
از باکتري ها به عنوان حاملین زنده اي که بتوانند پلي پپتیدهاي بیگانه را بیان نمایند استفاده شده است. از 

1. Fowl Pox
2. Mycobacterium Bovis
3. BCG: Bacillus Calmette-Guérin
4. Vibrio Cholera
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باکتري سالمونال تیفي موریوم1 به عنوان حامل آنتي ژن هاي باکتري هاي دیگري که در روده تکثیر مي شوند مانند 
ویبریو کلرا استفاده شده که به عنوان یک واکسن خوراکي پیشنهاد گردیده است.

12-2-4( تهیه ی واکسن هاي غیرزنده ی کشته شده
واکسن هاي کشته شده معمواًل نسبت به واکسن هاي زنده بهتر تحمل شده و از آن جا که نمي توانند سبب 
بیماري و یا انتشار از فردي به فرد دیگري شوند بر واکسن هاي زنده ارجحیت دارند، اما قدرت ایمني زایي آن ها 
کمتر است که با استفاده از همیارها تشدید مي شود. جهت تولید واکسن هاي کشته با عامل بیماري زای کامل 

ویروسي و یا باکتریایي، عوامل بیماري زا به وسیله ی حرارت یا با استفاده از مواد شیمیایي غیرفعال مي شوند.
عامل سیاه سرفه2 به وسیله ی تیمروسال3 و یا فنل، کشته و غیرفعال شده و به عنوان واکسن کشته علیه بیماری 

سیاه سرفه و بدون خالص سازي استفاده مي گردد.
استفاده از اشباح باکتریایي4 یا پیکره ی توخالي باکتري هاي گرم منفي به عنوان واکسن کشته شده یکي از 	∗

 E روش هاي نوین است. این اشباح باکتریایي با بیان کنترل شده ي پالسمید کد کننده ی ژن لیز کننده ی
باکتریوفاژ PhiX174 تولید مي شوند. محصول این ژن یک پروتئین هیدروفوب 91 اسید آمینه اي است که 
با قرار گرفتن در غشاي داخلي و ادغام غشاهاي داخلي و خارجي باکتري تونل هاي غشایي را ایجاد مي کند 
و در نتیجه حفره اي در دیواره ی باکتري ایجاد شده و محتویات سایتوپالسم خارج مي شود. این غشاهاي 
دسـت نخورده ضـمن آن که مي توانند به تنهایي به عنوان واکسـن اسـتفاده شوند، مي توانند به عنوان حامل 
ژن ها یا آنتي ژن هاي دیگر استفاده شوند. جهت این کار ژن هدف به صورت مستقیم به غشا متصل شده 
یا به صـورت یک پروتئین متصل به غشـا بیان مي شـود طوري که پس از تخلیه ی سـلول به غشـا باقي 
مي ماند. شکل 3-4 این روش را نشان مي دهد. از این روش جهت القاي پاسخ ایمني علیه HIV با استفاده 
از اشباح باکتریایي E. coli حامل آنتـي ژن gp41 اسـتفاده شده اسـت. البته وجود سـمیت به دلیل حضور 

اندوتوکسین ها در پیکره ی باکتري هاي گرم منفي یکي از ایرادات این روش مي باشد.
از آن جا که ویروس ها معمواًل در کشت هاي سلولي تهیه مي شوند و پس از تکثیر به درون محیط کشت سلولي 
رها مي شوند، محیط کشت سلولي عاري از سلول جمع آوري شده که با توجه به تفاوت اندازه ي ویروس ها نسبت 
به سلول ها، به راحتي و با سانتریفیوژ کردن، سلول ها حذف مي شوند. ذرات ویروسي به وسیله ی فرمالین غیرفعال 

شده و سپس همراه همیاري مانند نمک هاي آلومینیوم استفاده مي شوند.
جهت کشت ویروس ها از تخم مرغ هاي جنین دار عاري از عامل بیماري زا5 که در شرایط کاماًل استریل توسط 
شرکت هاي محدودي در دنیا تولید مي شوند، استفاده مي شود که پس از تزریق بذر واکسن به حفره ي آالنتوئیک 
تخم مرغ، ویروس ها به مایع آالنتوئیک ترشـح مي شوند ) شکل 4-4(. واکسـن هاي آنفلوانزا در تخم مرغ تهیه 
1. Salmonella Typhimurium
2. Bordetella Pertusis
3. Thiomersal
4. Bacterial Ghost
5. SPF: Specific Pathogen Free

http://www.google.com/search?hl=en&num=100&ei=evTDSYbWLIzFjAf4jcCiCw&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Salmonella+Typhimurium&spell=1
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مي شوند که با توجه به حضور پروتئین هاي تخم مرغ سبب بروز واکنش هاي شدید آلرژي در افراد داراي آلرژي به 
پروتئین هاي تخم مرغ مي شود.

شکل 1-4: مراحل تحقیق و توسعه )R & D( واکسن ها را مي توان در مراحلي خالصه نمود گرچه مي توانند از نظر زماني با یک دیگر هم 
پوشاني داشته باشند.

شکل 2-4: تولید ویروس هاي نوترکیب واکسینیا حامل ژن هایي که مولکول هاي ایمني زاي عوامل مختلف عفوني را کد و بیان مي کنند.

شکل 4-3

شکل 3-4 اشباح باکتریایي یا پیکره ی توخالي باکتري هاي گرم منفي به عنوان واکسن کشته شده یکي از 
  PhiX174 باکتریوفاژ E روش های نوین است که با بیان کنترل شده ی پالسمید کد کننده ی ژن لیز کننده ی
تولید مي شوند. محصول این ژن یک پروتئین هیدروفوب 91 اسید آمینه اي است که با قرار گرفتن در غشاي داخلي 
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و ادغام غشـاهاي داخلي و خارجي باکتري تونل هاي غشـایي را ایجاد مي کند و در نتیجه حفره اي در دیواره ی 
باکتري ایجاد شده و محتویات سایتوپالسم خارج مي شود. این غشاهاي دست نخورده ضمن آن که به تنهایي به 

عنوان واکسن مي توانند استفاده شوند مي توانند به عنوان حامل ژن ها یا آنتي ژن هاي دیگر استفاده شوند. 

شکل 4-4: جهت کشت ویروس ها از تخم مرغ هاي جنین دار عاري از پاتوژن استفاده مي شود که بذر واکسن به حفره ی آالنتوئیک 
تخم مرغ تزریق شده و پس از تکثیر ویروس ها به مایع آالنتوئیک ترشح مي شوند.

13-2-4( تهیه ی واکسن هاي اجزایي پروتئیني
اولین واکسن هاي پروتئیني خالص از منابع طبیعي و با روش هاي بیوشیمیایي حاصل شده اند. اولین واکسن 
ارائه شـده از این نوع علیه هپاتیت B بوده که از پالسـماي انسان هایي که داراي عفونت مزمن به این ویروس 
بوده اند، تهیه می شده است. سلول هاي کبد این افراد پروتئین هاي سطحي ویروس از جمله آنتي ژن سطحي 
هپاتیت B را تولید و به خون ترشح مي کند. ویروس ها و اجزای آن ها به روش هاي بیوشیمیایي از پالسما جدا شده 
و سپس غیرفعال مي گردیدند این واکسن نتایج سودمندي داشته و بسیار مؤثر بوده است اکنون این واکسن با نوع 

نوترکیب جایگزین شده است.
بسیاري از باکتري ها توکسین یا سموم پلي پپتیدي را تولید مي کنند که مسئول بیماري زایي عفونت مي باشند. 
آنتي سرم هاي حاوي آنتي بادي هاي خنثي کننده ی آنتي توکسین ها سبب خنثي کردن فعالیت سم شده و از عالئم 
عفـونت هاي باکتریایي مـمانعت مي کنـند. این نکته اسـاس فرموله شدن توکسـین هاي باکتریایي به عنوان 

واکسن هاي پروتئیني مي باشد.
سموم مترشحه ی باکتري ها به درون محیط هاي کشت، خالص شده و سپس با انکوبه کردن به همراه مواد 
شیمیایي مانند فرمالین و گلوتارآلدئید غیرسمي مي شوند. این سموم غیرمسمومیت زا که خاصیت آنتي ژنیک و 
ایمني زایي دارند به نام توکسوئید خوانده مي شوند. در حال حاضر واکسن هاي دیفتری و کزاز با خالص سازي سموم 

آن ها و غیرفعال کردن آن ها تهیه مي شود و در واکسن هاي سه گانه ی اطفال استفاده می شوند.
روش هاي شیمیایي تولید توکسوئید داراي معایبي است، از جمله تغییر اپي توپ هاي محافظتي و نیز بازگشت 
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توکسوئید به یک توکسین فعال. تکنولوژي هاي بیولوژي مولکولي، جهت رفع این معایب در استفاده از توکسوئیدهاي 
پایدار به کار رفته است. ژن هاي توکسین هاي باکتري ها کلون شده و کدون هاي اسیدآمینه هاي آن طوري جهش 
داده مي شود که فعالیت آن مختل شده اما در ایمني زایي آن خللي وارد نشود. جهت سم باکتري مولد دیفتری این 
کار انجام شده و جهت بي نقص نمودن این استراتژي جهش هاي دیگر نیز انجام مي شود تا از عدم توانایي در 

بازگشت به حالت اولیه و سمي اطمینان حاصل شود.
اولین پروتئین نوترکیب در تولید واکسن هپاتیت B به کار رفته است که آنتي ژن سطحي HBs درون مخمر 
نانوایي1 کلون شـده که پروتئین نوترکیب تولید شده به درون محیط کشت ترشح مي شود و پس از خلوص با 
نمک هاي آلومینیوم به عنوان همیار کونژوگه شده که مورد استفاده ی همگانی در سراسر جهان قرار گرفته است. 
شکل 5-4 این فرایند را نشان مي دهد. این واکسن نوترکیب جایگزین واکسني شده است که از پالسماي انساني 

تولید مي شد.
واکسن هاي پروتئیني در سیستم هاي پروکاریوتي یا انواع باکتري ها و سیستم هاي یوکاریوتي مانند سلول هاي 
حشرات، سلول هاي تخمدان هامستر چیني2 و مخمرها تولید مي شوند. تصمیم گیري در انتخاب میزبان به تغییرات 
پس از ترجمه شامل گلیکولیزاسیون، پروتئولیز، کربوکسیالسیون و هیدروکسیالسیون پروتئین بستگي دارد. این 

الگوها در فارماکینتیک پروتئین ها تأثیر دارد. سلول هاي یوکاریوتي این تغییرات را به خوبي انجام مي دهند.
کاربرد واکسن هاي پپتیدي در خارج از قلمرو بیماري هاي عفوني نیز مطرح است و ارزش زیادي دارد. جهت 
کنترل آلرژي از عصاره ي مخلوط آلرژن ها استفاده مي شود. اکنون بسیاري از آلرژن ها کلون شده و به عنوان 

واکسن آلرژي مطرح مي باشند.
در زمینه ی کنترل باروري، کلون سازي پروتئین هاي سطحي اسپرم مورد هدف قرار گرفته و استفاده از آن ها 

در مدل هاي حیواني موفقیت آمیز بوده است. 

14-2-4( تهیه ی واکسن هاي اجزایي پپتیدي
روش هاي کلون سازي، تعیین توالي و سنتز پروتئین به همراه مطالعات سرولوژیکي سبب شده است که بتوان 
اپي توپ ها را در حد تک تک اسید آمینه مشخص نمود. بعضي از اپي توپ هاي پروتئیني حاصل شکل سه بعدي 
آن هاست، به عبارتي فضایي بوده و در نتیجه جهت ارائه ی ایمونولوژیک این قبیل پروتئین ها، به پلي پپتید کامل با 
شکل فضایی خاص نیاز است. در مقابل، اپي توپ هاي خطي به صورت توالي هاي خطي کوتاه حدود 6 تا 20 اسید 

آمینه مي باشند که اگر به صورت پلي پپتید کامل ارائه شوند ایمني زایي ضعیفي دارند. 
یکي از ساده ترین راه هاي یافتن چنین کاندیداهاي واکسن، استفاده از سرم بیماران و افرادی است که به 
صورت طبیعی دچار عفونت های ناشـي از عامل بیماري زای هدف شده اند که با بررسی واکنش های آنتی ژن و 

آنتی بادی انجام می شود. معمواًل عصاره اي از عامل بیماري زا تهیه شده و سپس با استفاده از روش هاي الکتروفورز 

1. Saccharomyces cervisiae
2. CHO: Chinees Hamester Ovary 

http://www.google.com/search?hl=en&num=100&ei=9_PDSdyjIpDDjAe9tKSACw&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Sacromyses+service&spell=1
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آنتی ژن های مختلف جدا شده و سپس باندهای پروتئینی به غشاي نیتروسلولز منتقل می شوند و غربال گري با سرم 
بیماران انجام شده و پروتئین های مشـترک که با سرم بیماران واکنش داده است انتخاب گردیده و بررسی آن ها از 
نظر اختصاصی بودن ادامه می یابد. پروتئین های مشترک ایمنی زا به عنوان کاندید ایمنی زایی پیشنهاد شده و پس 

از تزریق به مدل هاي حیواني و انجام آزمایشات چالش1، مصونیت زایي آن ها بررسي مي شود. 
∗  در انتخاب کاندیدهاي واکسن توجه به این نکته ضروري است که هر اپي توپ ایمني زایی2 مصونیت زا3 	

نیست. ایمني زایي با حضور پاسخ هاي ایمني مشخص گردیده اما مصونیت زایي پس از رویارویي با عامل 
بیماري زا تعیین مي گردد.

یکي دیگر از راه هاي تهیه ی این گونه آنتي ژن ها، تهیه ی کتاب خانه هاي ژنومي و یا cDNA است. جهت 
 5cDNA تهیه کتـاب خـانه ی ژنومي4 کل ژنوم ارگانیسـم هدف اسـتفاده مي شـود، اما جـهت کتاب خـانـه ی
از مولکول هاي مکمل سنتز شده از mRNA سلولي استفاده مي شود. در این روش RNA ارگانیسم مورد نظر 
استخراج شده و سـپس cDNA با اسـتفاده از پرایمرهاي تصـادفي و با روش RT-PCR تولید شده و پس از 
آماده سازي قطعات cDNA با آنزیم هاي خاص، به درون وکتوري مناسب وارد شده و وارد باکتري E. coli مي شود 
و بدین گونه کتاب خانه هایي از قطـعات ژني به دسـت مي آید و مي توان واکنـش پروتئـین هاي بـیان شـده را با 
آنتـي بادي هاي اختصـاصي و یا سـرم هاي ایمن با روش هایي مانند وسـترن بالت بررسـي نـمود. کلون هایي 
که واکنش داده انتخاب و به بررسي توالي هاي ژني قطعه cDNA پرداخته مي شود. شکل 6-4 این روش را 

نشان مي دهد. 
جهت یافتن توالي حفاظتي از میان قطعات بسیار زیاد حاصل، کلون سازي در وکتورهایي انجام مي شود که 
داراي پروموتر جهت بیان در سلول هاي یوکاریوتي می باشند. از آن جا که بررسي تک تک پالسمیدهاي حاصل 
در مدل حیواني کاري بسیار طاقت فرسا و وقت گیر است، آن ها در گروه هایي مثاًل مجموعه اي از 10000 کلون 
محدود دسـته بندي شده و در مدل حیواني بررسـي مي شـود. پس از رویارویي با عامل بیمـاري زا، گروهـي که 
بیشترین مقاومت و مصونیت را نشان داده، انتخاب کرده و سپس با تقسیم گروه به گروه هایي کوچک تر کار ادامه 
مي یابد. این کار منجر به انتخاب کلون هایي محدود مي شود. این روش به دلیل سختي آن توسعه ی چنداني نداشته 

است. در شکل 7-4 این روش دیده مي شود.
جهت افزایش ایمني زایي اپي توپ هاي خطي راه کارهایي وجود دارد. کونژوگه کردن این اپي توپ ها با یک 
دیگر یکي از این ترفندهاسـت ضمن آن که با یک تزریق علـیه دو یا چند آنـتي ژن متـفاوت ایمـني زایي انجام 
مي شود. این ترفند به خصوص در مورد انگل هایي مانند عامل ماالریا که داراي چرخه مي باشند و در هر مرحله 
آنتي ژن هاي متفاوتی در ایجاد ایمني مهم می باشد، مفید واقع شده است. راه کار دیگر در تقویت ایمني زایي سنتز 

1. Challenge
2. Immunogenic
3. Protective
4.  Genomic Library
5. cDNA Library
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مولتي مرهایي از توالي پپتیدي کاندید است که به صورت واحدهایي متوالي در مي آیند. 

 B شکل 5-4: تولید پروتئین نوترکیب در تولید واکسن هپاتیت

روش نمایش بر سطح فاژ1 یکي از قوي ترین و جذاب ترین روش هاي یافتن پپتیدهاست که از آن به عنوان 
ابزار یافتن سـوزني در انـبار کاه ذکر مي شـود. در این روش در واقع پپتیدها بر سـطح باکتریوفاژها بیان شده و ژن 
هاي کد کننده ی آن ها با غربال گري به وسیله ی لیگاندهاي مناسب جدا مي شوند. به این ترتیب ژن هایي که کد 
کننده ی پروتئین هاي نمایش داده شده هستند، حتي از فاژهایي که مقدار بسیار ناچیزي از پروتئین در حد پیکوموالر 

را بیان مي کنند به سهولت کلون مي شوند.
ایجاد کتاب خانه هاي نمایش بر سطح فاژ2 در ابتدا با هدف جداسازي آنتي بادي هاي خاص علیه آنتي ژن هاي 
هدف مورد استفاده قرار مي گرفت اما در حال حاضر از این روش با ایجاد کتاب خانه هایي حاصل از ژنوم عوامل 
عفوني یا شاخص هاي آنتي ژنیک آن ها با هدفي معکوس مورد استفاده قرار مي گیرد تا اپي توپ هاي وابسته به 
سلول هاي B را با استفاده از آنتي بادي هاي موجود در سرم جداسازي نمایند. در کتاب خانه ي حاصل فاژها حکم 
کتاب ها را داشته که حاوي اطالعات یا ژن هاي هدف هستند. پپتیدهاي نمایش داده شده بر سطح فاژها حکم 
عناوین را داشته که در واقع در سطح فاژها یا همان کتاب ها به نمایش گذاشته شده اند. جهت جدا نمودن فاژ یا 
کتابي از میان کتاب خانه ی بزرگ از روش جور شدن3 استفاده مي شود. در این فرایند، کلون هاي اختصاصي متصل 
شده به آنتي بادي ها جدا شده و سپس در E. coli یا سیستم هاي مناسب دیگر تکثیر مي شود. شکل 8-4 این 

فرایند را نشان مي دهد.
1. Phage Display
2. Phage Display Library
3. Panning
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شکل  6-4: تهیه ی کتاب خانه هاي ژنومي و کتاب خانه هاي cDNA است. جهت تهیه کتاب خانه ی ژنومي کل ژنوم ارگانیسم هدف 
اسـتفاده مي شود اما جهت کتاب خانه ی cDNA از مولکول هاي مکمل سنتز شده از mRNA سلولي استفاده مي شود. 

شکل 4-7

شکل 7-4: جهت یافتن توالي حفاظتي از میان قطعات بسـیار زیاد حاصـل، کلونیـنگ در وکـتورهایي انجام 
مي شود که داراي پروموتر جهت بیان در سلول هاي یوکاریوتي می باشند. از آن جا که بررسي تک تک پالسمیدهاي 
حاصل در مدل حیواني کاري بسیار طاقت فرسا و وقت گیر است، آن ها در گروه هایي مثاًل مجموعه اي از 10000 
کلون محدود دسته بندي شده و در مدل حیواني بررسي مي شود. پس از رویارویي با عامل بیماري زا گروهي که 
بیشترین مقاومت و مصونیت را نشان داده را انتخاب کرده و سپس با تقسیم گروه به گروه هایي کوچک تر کار ادامه 

مي یابد. این کار منجر به انتخاب کلون هایي محدود مي شود. 
از این روش براي شناسایي آنتي ژن هاي پپتیدي علیه ویروس هپاتیت، انگل هاي مولد فیالریازیس، پسودوموناس 
آئروژینوزا و نیز در شناسایي آلرژن ها از سرم هاي افراد آلرژیک استفاده شده و ارزشمندي آن نشان داده شده است.
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15-2-4( تهیه ی واکسن هاي اجزاي پلي ساکاریدي
بسیاري از عوامل بیماري زا داراي کپسول خارجي هستند که عامل بیماري زایي آن ها بوده و آنتي بادي علیه 
آن ها مي تواند از عفونت ممانعت نماید. پلي ساکاریدهاي کپسولي شامل واحدهاي مکرر شیمیایي هستند که هر 
مونومر شامل مونوساکارید، گروه هاي فسفات و واحدهاي آلي کوچک مي باشند. این پلي ساکاریدها توسط ارگانیسم 

در محیط کشت رها شده که به وسیله ی روش هاي خالص سازي از محیط کشت جدا مي شوند. 
از آن جا که پلي ساکاریدها آنتي ژن هاي مستقل از T هستند و به دلیل عدم بلوغ سیستم ایمني کودکان زیر 
دو سال و ناتواني آن ها در پاسخ دهي به پلي ساکاریدها، این دسته از واکسن ها در کودکان زیر دو سال ایمني زایي 
ضعیفي داشته و ایجاد خاطره ی ایمونولوژیک نمي کنند. کونژوگه کردن پلي ساکاریدها به پروتئین ها، آن ها را از 
شکل مستقل از T به شکل وابسته به T تبدیل مي کند. این راه کار به خصوص در رابطه با باکتري هاي کپسول 
داري مانند هموفیلوس آنفلوانزاي تیپ 1B و استرپتوکوک پنومونیه2 که سبب بیماري هاي خطرناک در بچه هاي 

زیر دو سال مي شوند به کار مي رود که بسیار مؤثر می باشند.

16-2-4( تهیه ی واکسن هاي آنتي ایدیوتایپي
آنتـي بادي هاي تولید شـده علیه شـاخص هاي ایدیوتایپي یا شـاخص هاي آنتي ژنیکي قسمت هاي متغیر 
زنجیره هاي سبک و سنگین یک مولکول آنتي بادي را، آنتي بادي هاي آنتي ایدیوتایپ مي نامند. اگر آنتي ایدیوتایپ 
علیه قسـمت پاراتوپ آنتي بادي یا محلي که دقیقاً به اپي توپ آنتي ژن متصـل مي شـود، تولید شـود ایدیوتایپ آنتي 
ایدیوتایپ حاصل، تقلیدي از ساختمان فضایي اپي توپ آنتي ژن اولیه است و مي توان از آن به جاي آنتي ژن اولیه 
استفاده نمود. شکل 9-4 این مفهوم را نشان مي دهد. از این آنتي بادي ها مي توان به عنوان واکسن استفاده کرد. 
استفاده از این آنتي بادي ها به عنوان واکسن به خصـوص براي آنتي ژن هاي پلي سـاکاریدي تومورها و یا عوامل 
بیـماري زایي که تهـیه ی پلي سـاکاریدهاي ایمني زاي آن ها به راحتي امکان پذیر نیست مانند انگل شیستوزوما، راه 
کار مناسبي است. در ضمن در مواردي که عامل بیماري یک عامل بیماري زای خطرناک است نیز استفاده از این 
روش بدون احتمال ایجاد خطر بیماري زایي پیشنهاد شده است. از این روش در تهیه واکسن آنتي ایدیوتایپي علیه 

آنتي ژن سطحي ویروس هپاتیت HBs( B( استفاده شده و کارآیي آن در شامپانزه ها تأیید گردیده است.

17-2-4( واکسن هاي اسید نوکلئیکي 
واکسن هاي اسیدنوکلئیکی3 در واقع پالسمیدهاي باکتریایي تغییر یافته ای هستند که به صورت واحدهاي 
مستقل یا مولکول هاي حلقوي DNA مستقل از ژنوم، در سلول تکثیر مي شوند. پالسمیدهایي که براي اهداف 

واکسیناسیون طراحي می شوند، شامل اجزاي ضروري زیر مي باشند:
∗ یک توالي کد کننده پروتئین تحریک کننده سیستم ایمني 	

1. Hemophylus influenza
2. Streptococcus pneumonia
3. DNA Vaccines
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∗ 	 ،RSV ویروس سایتو مگالوویروس2 یا پیش برنده ي ،CMV یک پیش برنده1 یوکاریوتي مانند پیش برنده ي
ویروس سارکوما 3که سبب بیان در سلول یوکاریوتي مي شود.

∗ یک بخش پلي آدنیله4 که براي بیان پروتئین در سلول هاي یوکاریوتي الزم مي باشد.	
پالسمیدهایي که به عنوان پایه ي واکسن DNA استفاده مي گردند به صورت تجاري در دسترس هستند. 
نقشه و توالي این حاملین5 مشخص است و داراي قسمت هاي پیش برنده و محل هایي براي کلون سازي و هدایت 

ورود قطعات خارجي مي باشند.
ژن کد کننده ی آنتي ژن هدف به درون پالسـمید مورد نظر وارد شده و سپس درون باکتري E.coli تکثیر 
مي شود. پس از خالص سازي پالسمید مي توان آن را مستقیماً جهت ایمني زایي به کار برد. این دسته واکسن ها 
به دلیل سـهولت فرایند تولید و ارزان بودن بسیار مورد توجه مي باشند و این گروه واکسن ها به عنوان نسل سوم 
واکسن ها شناخته مي شوند که در جهت مبارزه با بیماري هاي عفوني، کنترل آلرژي و سرطان به شدت مورد توجه 

قرار گرفته اند. شکل 10-4 خالصه ای از فرایند تهیه ی این واکسن ها را نشان مي دهد. 
∗ جهت انتخاب آنتي ژن عالوه بر روش هایي که قباًل اشاره شد استفاده از روش ELI 6 یا تهیه کتاب خانه اي از 	

پالسمیدهاي بیان کننده جهت ایمني زایي نیز مطرح است که در واقع کتاب خانه اي از DNA ژنومی یک 
عامل بیماري زا در پالسمیدهاي یوکاریوتي تهیه شده و ایمني زایي آن ها با تزریق به مدل هاي حیواني و 
انجام آزمایش هاي رویارویي با عامل بیماري زای هدف بررسي می شود و پالسمیدهاي ایمنی زا را یافته و 
آنتي ژن آن ها به عنوان کاندید واکسن انتخاب مي شود. این روش براي شناسایي واکسن اسید نوکلئیک براي 

مایکوپالسما پولمونزیس7 استفاده شده است. 
∗ از مزایاي مورد توجه این دسته از واکسن ها مي توان به استفاده از چندین ژن و طراحي پالسمیدي که هم 	

زمان آن ها را بیان مي کند، عدم احتمال خطر عفونت، تحریک پاسخ هاي ایمني سلولي و هومورال، ایجاد 
ایمني طوالني مدت و قابلیت استفاده به روش هاي مختلف اشاره نمود.

18-2-4( واکسن هاي نشانه دار8
این واکسن ها شامل انواع اجزایي و یا میکروب هایي با دست کاري هاي ژنتیکي مي باشند. این دسته از واکسن ها با 
هدف تمایز میان آنتي بادي هاي حاصل از واکسـیناسـیون با آنتي بادي هاي حاصل از عفـونت هاي طیبـعي تهیه 
مي شـوند و در دامپزشکي اهمیت زیادي در کنترل بیماري ها، یافتن حاملین عفونت نهفته، قرنطینه و تصـمیم 
گیري هاي بهداشتي در جهت واکسیـناسـیون دام ها دارند. این تکنولوژي براي ریشـه کني هرپس ویروس ها در 
1. Promoter
2. Cytomegalo Virus
3. Sarcoma Virus Rous
4. Poly A
5. Vector
6. ELI: Library Immunization Expression
7.  Mycoplasma pulmonsis
8. Marker Vaccines 
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دام ها اسـتفاده شده است. اسـاس تولید واکسن هاي نشانه دار حذف و یا افزودن عمدي یک آنتي ژن است که 
حضور و یا عدم حضور آنتي بادي علیه آن آنتي ژن نشانه، با استفاده از یک کیت تشخیصي بررسي شده و مشخص 
مي شود که حیوان داراي عفونت نهفته است یا خیر. یکي از مشکالت مبارزه با بیماري تب مالت1 در دام ها، عدم 

تفرق میان حیوانات حامل و واکسینه است و تولید یک واکسن نشانه دار علیه تب مالت مورد درخواست است. 

19-2-4( علت نیاز به راهکارهاي جدید جهت طراحي واکسن ها
گرچه از زمان ارائه ی واکسن ها حدود 200 سال گذشته است اما هنوز بیماري هاي عفوني اصلي ترین علت 
مرگ ومیر با سهم 50% هستند. تمام واکسن هایي که همگاني شده اند متعلق به یکي از انواع کشته شده ی کامل، 
تخفیف حدت یافته، اجزایي طبیعي و یا نوترکیب مي باشند. بنابراین چنین نتیجه گیري مي شود که روش هاي 
معمول طراحي و تولید واکسن منجر به تولید تعداد محدودي واکسن گردیده است و حاصل تالش هاي زیادي در 
طي زمان هاي طـوالني به روش آزمون و خطا بوده اند. یکي دیگر از محدودیت هاي جدي روش هاي متداول، 
تهیه ی واکسن علیه عوامل بیماري زایي است که نمي توان با روش هاي معمول تکثیر نمود و کشت آن ها با سختي 

و با صرف هزینه ی زیاد انجام مي شود مانند ویروس هپاتیت C و انگل تریپانماپالیدوم.

شکل 8-4 روش نمایش بر سطح فاژ یکي از قوي ترین روش یافتن پپتیدهاست

شکل 8-4 روش نمایش بر سطح فاژ یکي از قوي ترین روش یافتن پپتیدهاست. در این روش در واقع پپتیدها 
بر سـطح باکتریوفاژها بیان شده و ژن هاي کد کننده ی آن ها با غربال گري به وسیله ی لیگاندهاي مناسـب جدا 
مي شوند. به این ترتیب ژن هایي که کد کننده ی پروتئین هاي نمایش داده شده هستند حتي از فاژهایي که مقدار 

1. Brucellosis
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بسیار ناچیزي از پروتئین در حد پیکوموالر را بیان مي کنند به سهولت کلون مي شوند. در کتاب خانه ی حاصل فاژها 
حکم کتاب ها را داشته که حاوي اطالعات یا ژن هاي هدف هستند. پپتیدهاي نمایش داده شده بر سطح فاژها 
حکم عناوین را داشته که در واقع در سطح فاژها یا همان کتاب ها به نمایش گذاشته شده اند. جهت جدا نمودن 
فاژ یا کتابي از میان کتاب خانه ی بزرگ از روش جور شدن1 استفاده مي شود. در این فرایند، کلون هاي اختصاصي 

متصل شده به آنتي بادي ها جدا شده و سپس در E. coli یا سیستم هاي مناسب دیگر تکثیر مي شود. 

شکل 4-9

شکل 9-4 آنتي بادي هاي تولید شده علیه شاخص هاي ایدیوتایپي یا شاخص هاي آنتي ژني قسمت هاي متغیر 
زنجیره هاي سبک و سنگین یک مولکول آنتي بادي را آنتي بادي هاي آنتي ایدیوتایپ مي نامند. اگر آنتي ایدیوتایپ 
علیه قسـمت پاراتوپ آنتي بادي یا محلي که دقیـقاً به اپي توپ آنتـي ژن متصل مي شـود، تولید شود ایدیوتایپ 
آنتي ایدیوتایپ حاصل تقلیدي از ساختمان فضایي اپي توپ آنتي ژن اولیه است و مي توان از آن به جاي آنتي ژن 

اولیه استفاده نمود. 

شکل 4-10

شکل 10-4 جهت تهیه ی واکسن DNA، ژن کد کننده ی آنتي ژن هدف به درون پالسمید مورد نظر وارد 
شده و سپس درون باکتري E.coli  تکثیر مي شود. پس از خالص سازي پالسمید مي توان آن را مستقیماً جهت 
ایمني زایي به کار برد. این دسته واکسن ها به دلیل سهولت فرایند تولید و ارزان بودن بسیار مورد توجه مي باشند 

1. Panning
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و این گروه واکسن ها به عنوان نسل سوم واکسن ها شناخته مي شوند که در جهت مبارزه با بیماري هاي عفوني، 
کنترل آلرژي و سرطان به شدت مورد توجه قرار گرفته اند. 

این روش ها در تهیه و تولید واکسن علیه عوامل بیماري زایي که آنتي ژن هاي آن ها داراي تغییرات می باشند 
مانند واکسن علیه ویروس آنفلوانزا به کار نمي آیند. ضمناً باید به این نکته نیز توجه کرد که استاندارد و قوانین و 
مقررات حاکم بر تولید واکسن ها بسیار سخت گیـرانه تر شده و روش هاي آزمون وخطا پذیرفته نیست. واقعیت این 

.HBs است که با تکنولوژي هاي نوترکیب نیز واکسن هاي محدودي تولید شده اند مانند
در طي سال هاي اخیر از سال 2000 به بعد تکنولوژي هاي جدیدي مطرح شده اند که جهش شگرفي را 
در طراحي واکسن ها ایجاد نموده اند. این پیشرفت ها حاصل کسب اطالعات کافي از بیماري زایي عفونت هاي 
میکروبي و شناسایي فاکتورهاي بیماري زا در سطوح مختلف mRNA ،DNA و پروتئین مي باشد. به عبارتي 
اکنون توالي کامل ژنوم عوامل بیماری زا در زمان کوتاهي تعیین مي گردد و توالي کامل عوامل بیماري زای زیادي 
تعیین شده و در بانک هاي ژني موجود است. در طي سال هاي اخیر روش هاي آنالیز In silico سبب شده که 
اطالعات بیولوژیکي بسیاري در سطح ژنوم حاصل گردد. ابزارهاي زیادي جهت آنالیز این اطالعات موجود است از 
جمله مي توان به ابزارهاي موجود در سایت http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools( NCBI( اشاره نمود مانند 
BLAST و FASTA جهت بررسي تشابهات توالي ژن مورد نظر، CDD جهت بررسي نواحي ساختماني مشابه 
پروتئیني و pfam جهت بررسـي خـانواده هاي پروتئیني. این ابزارها سبب پیش بیني عمل و نقش پروتئین ها در ایجاد 
بیماري زایي مي شوند. تکنولوژي هاي قدرتمند تعیین توالي، آنالیزهاي In silico، پروتئومیکس، الکتروفورزهاي دو 
بعدي و آرایه هاي میکروني1 منجر به ظهور روشي غیر از روش هاي معمول به نام واکسن سازي معکوس2 شده 

است.
∗ In silico: به معني شبیه سازي با کامپیوتر و بررسي فرآیند در فضاي مجازي و غیرواقعي است. اصطالحي 	

التین مشابه In situ )مطالعه در محل(، In vitro )مطالعه درخارج از بدن زنده( و In vivo )مطالعه در داخل 
بدن زنده( است که در علوم بیولوژي به کار مي روند.

21-2-4( واکسن سازي معکوس
اولین بار در سال 2000 دانشمند بزرگ علم واکسینولوژي، پروفسور راپولي3 واکسن سازي معکوس را معرفي 
نمود. در این راهکار برعکس راه کارهاي متداول که از پروتئین به سطح ژن مي رسند، از اطالعات سطح ژن به 

پروتئین مي رسند. 
در واقع این روش با استفاده از الگوریتم هاي کامپیوتري، ژن هاي عامل بیماري زا از نظر پتانسیل کدکنندگي 
بررسي مي شوند. ORF ها یا الگوهایي که ژن ها خوانده مي شوند، ابتدا با نرم افزارها تعیین شده و سپس هومولوژي 
آن ها با نرم افزار BLAST بررسي مي شود. بررسي عمیق تر براي این صورت مي گیرد که مشخص شود این ژن ها چه 

1. Microarray
2. Reverse Vaccinology
3. Rappuoli

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools
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دسته پروتئیني مانند سطحي و غشایي را کد کرده و نیز بررسي کامل ساختمان پروتئین از نظر پپتیدهاي راهنما، 
قسمت هاي داخل غشایي و توالي هاي ترشحي انجام می شود.

اولین بار روش معکوس در طراحي واکسن علیه نایسریا مننژیتیدیس1 عامل مننژیت اطفال و بزرگساالن به 
کار رفت. استفاده از روش هاي معمول در تولید واکسن علیه سروگروپ B با شکست مواجه شده بوده است. با 
بررسي ژنوم این سـروگروپ از میان 2158 عدد ORF 600 ،ORF که در سـطح باکـتري بیان مي شـوند و یا 
ترشـح مي شوند انتخاب شدند. 350 ژن کلون شده و خالص گردیدند و موش ها با آن ها ایمونیزه شدند. بررسي 
سرم هاي موش ها با انـجام آزمایش هاي سـرولوژي مشخص نمود که 91 پروتئـین در سطح بیان مي شوند و 29 
عدد از آن ها مي توانند آنتي بادي هاي موثر تولید نمایند که 15 پروتئین که پاسخ هاي قوي تري تولید کرده بودند 

جهت واکسن MenB پیشنهاد گردیدند. شکل 11-4 این مسیر را که 2 سال به طول انجامید نشان مي دهد.
از این روش در تهیه واکسن علیه استرپتوکوکوس پنومونیه2 نیز بهره برداري شده است. در راهکار طراحي 
واکسن ها به روش معکوس، علوم متفاوت امیکس3 شامل ژنومیکس4، ترانس کریپتومیکس5 و پروتئومیکس6 
استفاده مي شوند و کاندیدهاي واکسن محسوب مي شوند. در شکل 12 نقش این علوم در طراحي واکسن ها دیده 

مي شود.
ژنومیکـس، شـامل بررسـي ژنوم عوامل بیـماري زا و یافتن تفاوت ژن هاي باکتـري هاي بیماري زا و 
غیربیـماري زا مي باشـد. اگر مطالعه در میان سـوش هاي متفاوت یک گونه انجام شـود و درجـه ی تفرق بین 
گونه ها مشـخص شود به آن مطالعه ی پان ژنومیکس7 مي گویند. به عبارتي مطالعه ی پان ژنومیکس این ایده 
را به وجود آورده است که مي توان میان سروتایپ ها، سوش ها و حتي بین همه ی عوامل بیماري زا یک واکسن 
مشترک پیدا کرد. با مطالعه ی پان ژنومیکس بر روي ژنوم 8 سوش استرپتوکوک اگالکتیه8 4 پروتئین مشترک 
کلون شـده که سبب ایمني زایي مناسبي علیه 8 سوش مختلف مي شوند. با به کار گیري روش هاي ژنومیکس 
مي توان امیدوار بود که بتوان به سرعت به طغیان ها و بیماري هاي نوپدید و بازپدید پاسخ داد. اما هنوز در بانک 
ژني باکتري ها اطالعات کافی موجود نیست و نیاز به اطالعات ژنتیکي همه ی ایزوله هاي عوامل بیماري زاست.  

در سایت NCBI به آدرس زیر تعدادي از ژنوم باکتري ها موجود است:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/MICROBES/MICROBIAL_taxtree.html

∗ بیماري هاي نوپدید: بیماري هاي عفوني که براي اّولین بار در سطح جهان، منطقه یا جمعیت جدیدي 	
عارض مي شوند و نیز عوامل عفونت زایي که قباًل وجود داشته ولي بیماري زایي آن ها بیش تر شده و یا دچار 
مقاومت دارویي شده اند. بر اساس این تعریف در حال حاضر با بیش از 30 بیماري عفوني نوپدید، مواجه 
1. Neisseria meningitides
2. pneumonia  Streptococcus
3. Omics
4. Genomics
5. Transcriptomics
6. Proteomics
7. Pan genomics
8. Streptococcus agalctea

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/MICROBES/MICROBIAL_taxtree.html
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هستیم که سارس1 و ایدز فقط 2 مورد از کل موارد نوپدیدي را تشکیل مي دهند که توجه محافل بهداشتي، 
اجتماعي و اقتصادي جهان را به خود جلب نموده اند.

∗ بیماري هاي بازپدید: آن دسته از بیماري هاي عفوني هستند که در مناطق تحت کنترل، مجدداً طغیان 	
نموده اند مانند بیماري سل که طي چند سال اخیر در بعضي از کشورها مجددا بر میزان بروز آن افزوده شده و 

دیفتري که به علت آشفتگي هاي اقتصاديـ  اجتماعي در شوروي سابق، مجددا طغیان کرد.
ترانس کریپتومیکس، بررسي بیان ژن ها با استفاده از آرایه هاي cDNA مي باشد. این دسته مطالعات به دنبال 
ژن هایي است که در طي عفونت افزایش مي یابند و نیز برهم کنش هاي عامل بیماري زا و میزبان مانند اتصال 
 RNA ،به سـلول هاي اپي تـلیال بررسي مي شـوند. به عنوان مثال در مطالـعه اي بر روي نایسـریا مننژیتیدیس
باکتري هایي که قدرت اتصال به سلول هاي اپي تلیال انساني دارند و باکتري هایي که قدرت اتصال ندارند جدا شده 
و ریز آرایه های 2cDNA آن ها بررسي شدند. مشخص شد که در اثر اتصال به سلول ها بیان 350 ژن دچار تغییر 
شده، 189 ژن دچار افزایش بیان و 151 ژن دچار کاهش بیان شده اند و بیان 7 ژن دیگر بسته به کینتیک و زمان 
داراي نوسان مي باشـند. در نهایت 5 ژن که در اتصال نقـش دارند و سبـب ایجاد و تولید آنتي بادي ها در موش 

مي شد شناسایي و به عنوان کاندیداي واکسن مطرح گردیدند.

شکل 4-11

شکل 11-4 اولین بار روش معکوس در طراحي واکسن علیه نایسریا مننژیتیدیس عامل مننژیت اطفال و 
بزرگ ساالن به کار رفت. با بررسي ژنوم این سروگروپ از میان 2158 عدد ORF600 ،ORF که در سطح باکتري 
بیان مي شوند و یا ترشح مي شوند انتخاب شدند. 350 ژن کلون شده و خالص گردیدند و موش ها با آن ها ایمونیزه 
شدند. بررسي سـرم هاي موش ها با انجام آزمایش هاي سرولوژي مشخص نمود که 91 پروتئین در سـطح بیان 
مي شوند و 29 عدد از آن ها مي توانند آنتي بادي هاي مؤثر تولید نمایند که 15 پروتئین که پاسخ هاي قوي تري 

تولید کرده بودند جهت واکسن MenB پیشنهاد گردیدند.
محدودیت این روش این است که نمي توان پروتئین هایي که در طي عفونت بیان مي شوند را تعیین کرد زیرا 
1. SARS: Syndrom Severe Acute Respirator:
2. Microarray
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بازیابي RNA در آزمایشات In vivo و جداسازي آن ها از بافت هاي آلوده از نظر تکنیکي با مشکل مواجه است و 
استفاده از سیستم هاي کشت سلولي براي یافتن ارتباط با عوامل بیماري زا واقعي نیست.

پروتئومیکس، بررسي کل پروتئین هاي عوامل بیماري زاست. در این روش تمام پروتئین هاي ارگانیسم به 
وسیله ی ژل الکتروفورز دو بعدي1جدا شده و توالي هر پروتئین جدا شده که به صورت نقطه اي حاصل مي شود 
با روش هاي اسپکتروفتومتري جرمي و روش هاي  MALDI-TOFمشخص مي شود. در حال حاضر روش 
کروماتوگرافي مایع دو بعدي به دقت و سهولت این روش کمک کرده است. با این روش ها توانسته اند شش 
پروتئین را به عنوان کاندیدایي براي ساخت واکسن علیه استرپتوکوک آگالکتیه شناسایي کنند که پس از تزریق به 

موش و بررسي سرم ها و تست چالش، دو پروتئین به عنوان کاندیداي واکسن معرفي شدند.
∗ روش انجام پروتئومیکس و بررسي سرولوژیک به عنوان آنالیز سرولوژیک پروتئوم شناخته مي شود.	

در حال حاضر بررسي و شناسایي سرولوژیک آنتي ژن ها و آنالیز ژنوم عوامل بیماري زا بدون نیاز به بیان 
پروتئـین هاي نوترکیب به عنوان روش آنتي ژنومیکس2 و به عنوان راه کاري قدرتمند و نوید بخش در طراحي 
واکسن ها مطرح مي باشد. گرچه به دلیل عدم توجه به ساختمان سوم و شکل فضایي پروتئین ها داراي ضعف است.

راه کارهاي طراحي و تهـیه ی واکسـن ها به سـمتي مي روند که خصوصیات آنتي ژني را بتوان بر اسـاس 
شباهـت هاي سـاختـماني یا شاخـص هاي آنتي ژنیک که قبال مشخص شده پیش بیني نمود. رشد سریع تکنولوژي 
هاي بیولوژي مولکولي و انفورماتیکس، تحقیقات و ایمونولوژي عملي را به شدت متحول کرده و باید منتظر 

تحوالت بیشتري در شاخه هاي مختلف آن از جمله واکسینولوژي باشیم.
 امروزه از تکنولوژي ایمونومیکس3 به عنوان تکنیک میان رشته اي و ارتباط بین رشته هاي مختلف ایمونولوژي، 
ایمونوانفورماتیکس، ژنومیکس، پروتئومیکس، بیوانفورماتیکس و رشته هاي مختلف دیگر به عنوان چاره اي نوید 
بخش جهت طراحي واکسن ها علیه عوامل بیماري زایي که به دلیل ضعف راه کارهاي موجود تاکنون علیه آن ها 

واکسن مؤثري تهیه نشده است، ذکر مي شود.

1. 2-Dimentional gel electrophoresis 
2. Antigenomics
3. Immunomics
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شکل 4-21

ژنومیکس،  شامل  امیکس  متفاوت  علوم  معکوس،  روش  به  واکسن ها  طراحي  راه کار  در  شکل 12-4 
ترانسکریپتومیک و پروتئومیکس استفاده مي شوند و کاندیداهاي واکسن یافت مي شوند. 

3-4( اهداف آموزشی در قالب سئواالت تشریحی
1. تعریف واکسن چیست؟

2. دو دسته ی اصلی واکسن ها را تعریف کنید. از هر دسته مثال بزنید.
3. نحوه ی عمل واکسن ها چگونه است؟

4. ایمنی جمعی را تعریف کنید، اهمیت آن در چیست؟
خصوصیات واکسن های ایده آل را نام ببرید.  .5

دالیل عدم موفقیت در ارائه ی واکسن مناسب علیه ویروس مولد ایدز چیست؟  .6
محتویات مشترک و اصلی واکسن ها چیست؟  .7

چرا قبل از تزریق واکسن آنفلوانزا از آلرژی نسبت به تخم مرغ سؤال می شود؟  .8
مراحل تحقیق و توسعه ی واکسن ها را تعریف نمایید.  .9

10. مطالعات بالینی و پیش بالینی واکسن ها شامل چه مراحلی است؟
11. راه کارهای طراحی واکسن ها بر اساس تکنیک های مورد استفاده را نام برده و توضیح دهید.
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12. راه های تخفیف حدت دادن عوامل بیماری زا چیست؟ با ذکر مثال توضیح دهید.
13. اشباح باکتریایی را تعریف کنید، در واکسن سازی چه استفاده ای از آن ها می شود؟

14. راه های تهیه ی واکسن های اجزایی پپتیدی را توضیح دهید.
15. روش ELI را توضیح دهید.

16. واکسن های نشانه دار را تعریف کنید.
17. واکسن های ایدیوتایپی را تعریف کنید.
18. واکسن سازی معکوس را توضیح دهید.

19. بیماری های نوپدید و بازپدید را با ذکر مثال توضح دهید.
20. ترانس کریپتومیکس را توضیح دهید. محدودیت استفاده از آن در طراحی واکسن ها چیست؟
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بخش پنجم
سنجش کمپلمان

1-5( سیستم کمپلمان
کمپلمان مجـموعه پیچیده ای شامل بیـش از 30 پروتئین محـلول و متصـل به سـلول بوده که در برهم 
کنش های بسیار اختصاصی با یک دیگر، اجرا و تقویت واکنش های دفاعی میزبان را بر عهده دارند. این مجموعه 
در سال 1890 به عنوان یک جزو »حساس به حرارت« در سرم طبیعی شناسایی گردید و چون سبب تشدید فعالیت 
سیستم ایمنی اختصاصی به صورت کمک به نابود سازی باکتری ها می شد، کمپلمان1 نام گرفت. بورده2 در سال 

1919 برای کشف سیستم کمپلمان موفق به دریافت جایزه نوبل گردید. 
اغلب پروتئین های پالسمایی کمپلمان به جز C1 که عمدتاً توسط سلول های اپی تلیال روده تولید می گردد 
و فاکتور D که در بافت چربی ساخته می شود، به وسیله کبد تولید می شوند. سایر سلول ها نظیر منوسیت ها، 
ماکروفاژها، نوتروفیل ها و سلول های T نیز به نظر می رسد که در ساخت برخی اجزای کمپلمان شامل پروپردین و 
C7 دخیل باشند. اغلب این پروتئین ها به صورت غیرفعال )زایموژن( در پالسما حضور دارند و حین فعال سازی به 
صورت ترتیبی به آنزیم های فعال تبدیل می گردند. جدول 1-5 خصوصیات پروتئین های اصلی کمپلمان را معرفی 
می نماید. سیستم کمپلمان توسط 3 مسیر مختلف فعال می گردد. در مسیر کالسیک 9 پروتئین مشارکت دارند و 
شروع آن متعاقب برهم کنش آنتی ژن- آنتی بادی می باشد. مسیر دوم بعداً در دهه 1950 توسط پیلمر3 به عنوان 
یک مسیر مستقل از آنتی بادی کشف شد که نقش مهمی را در ایمنی ذاتی به عهده دارد. این مسیر )مسیر فرعی 
یا آلترناتیو4( در ابتدا مسیر پروپردین نامیده شد زیرا فکر می کردند که پروپردین آغازگر مسیر فرعی می باشد. با 
این وجود امروزه مشخص شده که عملکرد اصلی این پروتئین پایدارکردن یک مجموعه آنزیمی کلیدی است که 
1. Complement
2. Bordet
3. Pillemer
4. Alternative
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در طول مسیر آلترناتیو تشکیل می گردد. مسیر سوم که مسیر لکتین نامیده می شود راه دیگری برای فعال سازی 
 )MBL( 1کمپلـمان به صـورت مسـتقل از آنتی بادی است. جزو اصلی مسیر لکتین پروتئین متصل شونده به مانوز
می باشد که به قند مانوز در دیواره سلولی یا پوشش خارجی باکتری ها، ویروس ها، قارچ ها و تک یاخته ها متصل 

می گردد )شکل 5-1(.
سیستم کمپلمان در پاسخ التهابی علیه آنتی ژن های خارجی نقش مهمی را ایفا می کند. محصول نهایی فعال 
 سازی کمپلمان، نابودسازی )لیز( سلول مهاجم می باشد اما رویدادهای مهم دیگری نیز در این راستا به وقوع می پیوندد. 
بخش هایی از پروتئین های کمپلمان به عنوان اپسـونین عمل کرده و از طریق پذیرنده های اختصـاصی بر روی 
سلول های فاگوسیتی، متابولیسم و پاکسازی مجموعه های ایمنی را تسهیل می کنند. اجزایی از کمپلمان هم چنین 
قادر به افزایش نفوذپذیری عروق )آنافیالتوکسین(، فراخوانی منوسیت ها و نوتروفیل ها به محل تجمع آنتی ژن 
)کموتاکسین( و القای ترشح مولکول های تنظیم کننده ایمنی2 )ایمونورگوالتوری( که پاسخ ایمنی را تقویت می کنند، 

هستند.
فعال سازی کنترل نشده کمپلمان می تواند سبب آسیب بافتی شده و اثرات سیستمیک مخربی را به دنبال 
داشته باشد. برای محدود کردن واکنش فعال سازی، تعدادی از پروتئین های پالسمایی به عنوان تنظیم کننده های 
کمپلمان عمل می کنند. به عالوه پذیرنده های اختصاصی بر روی برخی سلول ها نیز عمل تنظیم کنندگی در روند 
فعال سازی کمپلمان دارند. در حقیقت نیمی از اجزای کمپلمان به عنوان تنظیم کننده در مراحل کلیدی فعال سازی 
ایفای نقش می کنند. جدول 2-5 تنظیم کننده های پالسمایی و سطح سلولی کمپلمان را فهرست می کند. محل 

اثر این تنظیم کننده ها در شکل 1-5 نیز مشهود است.  

2-5( اهمیت بالینی سنجش کمپلمان
 اختالالت کمپلمان در بیماری های نقص ایمنی اولیه جایگاه مهمی را به خود اختصاص می دهند. نقایص 
ارثی پروتئین های کمپلمان معمواًل به شکل افزایش استعداد ابتال به عفونت و اختالل در پاک سازی مجموعه های 
ایمنی تظاهر پیدا می کنند. اغلب این اختالالت توارث اتوزومی مغلوب دارند و بسیار نادر هستند. شایع ترین نقص 
کمپلمان، کمبود پروتئین C2 می باشد که فراوانی آن 1 در 10000 است. سایر نقایص کمپلمان فراوانی کمتری 

دارند. جدول 3-5 نقایص ژنتیکی اجزای کمپلمان، تظاهرات بالینی و نوع توارث آن ها را نشان می دهد.
از طرف دیگر، اهمـیت بالینی کمپلمان در فعال سازی گسترده آن و در نتیجه آسیب بافتی در روند برخی 
بیماری ها می باشد. به عنوان مثال در سپتی سمی )عفونت خون( با باکتری های گرم منفی مقادیر زیادی C3a و 
C5a تولید می گردد که سبب تجمع نوتروفیلی و ایجاد لخته خواهد شد. این شرایط با آسیب به بستر عروقی ظریف 
ریه ها، ادم ریوی را نیز به همراه دارد. نکروز بافتی نیز سبب فعال سازی کمپلمان می گردد درست مشابه حالتی 
که در انفارکتوس قلبی اتفاق می افتد و باعث تشدید آسیب بافتی خواهد شد. در بیماری های خود ایمنی نیز تولید 
فراوان مجموعه های ایمنی فعال سازی و دگرانوالسیون نوتروفیل ها، بازوفیل ها و ماست سل ها را به همراه دارد. 
1. Manose Binding Lectin
2. Immuno Regulator
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به عالوه، رسوب مجموعه ایمنی در بافت نیز باعث تشکیل مجموعه تهاجم به غشا شده و موجب آسیب می گردد. 
بنابراین سنجش فعالیت و تعیین سطح اجزای کمپلمان نه تنها برای تشخیص بیماری های ارثی این مجموعه بلکه 
برای پیگیری وضعیت بیماری های التهابی و خود ایمنی با توجه به شدت مصرف پروتئین های کمپلمان، می تواند 

اطالعات ارزشمندی را برای پزشک فراهم نماید.

3-5( بررسی آزمایشگاهی کمپلمان

1-3-5( روش های بررسی آزمایشگاهی کمپلمان را می توان به 2 دسته تقسیم کرد:
 )RID( 11. سنجش های ایمونولوژیک اجزای کمپلمان: این روش ها عمدتاً بر پایه ایمونودیفیوژن شعاعی
  C1q، C3، C4، C5 ،و نفلومتری هستند. اجزای کمپلمان که با این روش ها اندازه گیری می شوند شامل
فاکتور B، فاکتور H، فاکتور I و مهارکننده )C1 (C1-INH می باشـند. در روش RID از ژل آگارز اسـتفاده 
می شود که از قبل به آن آنتی بادی اختصاصی ضد این اجزا اضافه شده است. انتشار سرم حاوی جزء مورد نظر 
از چاهک قرارگیری نمونه سبب تشکیل حلقه رسوبی شده که شعاع آن به غلظت جزء مربوط وابسته می باشد. 
این روش حساسیت مناسبی برای تشخیص اجزای کمپلمان داشته ولی نتایج آن حداقل بعد از 24 ساعت 
 قابل دسترسی است. در تکنیک نفلومتری میزان پراکنش نور2 بعد از تشکیل مجموعه آنتی ژن- آنتی بادی 
)جزء کمپلمان + آنتی بادی اختصاصی( مورد ارزیابی قرار می گیرد که شدت آن نیز با مقدار جزء مورد نظر 
کمپلمان ارتباط مسـتقیم دارد. نتایج حاصل از این روش صحت باالیی داشته و به سرعت در دسترس می 
باشد؛ اما با این وجود دستگاه نفلومتر برای انجام این آزمایش گران قیمت است. روش های RID و نفلومتری 
تقریباً دقت مشابهی دارند. الزم به ذکر است که هیچ کدام از روش های فوق نمی توانند عملکرد جزء مورد نظر 
را بررسی نمایند. به عبارت دیگر، مقادیرطبیعی پروتئین های کمپلمان در سرم نمی تواند بیانگر عملکرد طبیعی 
این مجموعه باشد. برای سـنجش محصوالت فعال سازی کمپلمان نظیر C4a ،C3a و C5a و همچنین 
اندازه گیری بقایای تجزیه پروتئین های کمپلمان مانند iC3b ،C3dg و C4d باید از روش های اختصاصی تر 

و حساس تر مثل االیزا3 استفاده نمود.

1. Radial Immuno Difiusion
2. Scattering
3. ELISA
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جدول 1-5: پروتئین های سیستم کمپلمان

عملکرد
غلظت

)mg/mL( 
وزن مولکولی    

)kD(
پروتئین

مسیرکالسیک

به ناحیه Fc درIgM یا IgG متصل می شود 150 410 C1q

C1s را فعال می کند 50 85 C1r

C4 و C2 را می شکند 50 85 C1s

(C4b) C3 )قسمتی از مبدل )کنورتاز 300-600 205 C4

به C4b متصل شده و مبدل C3 را می سازد 25 102 C2

جزء کلیدی در همه مسیرها 1200 190 C3

آغاز گر تشکیل مجموعه تهاجم به غشا 80 190 C5

به C5b در مجموعه تهاجم به غشا متصل می شود 60 110 C6

به C5bC6 در مجموعه تهاجم به غشا متصل می شود 55 100 C7

تشکیل سوراخ در غشا را کلید می زند  55 150 C8

با پلیمریزه شدن و ایجاد سوراخ سبب لیز سلولی می گردد 60 70 C9

مسیرآلترناتیو

به C3b متصل شده و مبدل C3 را می سازد 200 93 B فاکتور

فاکتور B را می شکند 1-2 24 D فاکتور

مبدل C3 (C3bBb) را پایدار می کند 25 53 پروپردین

مسیرلکتین

به مانوز متصل می شود 1)./.1 - 20( 200 MBL

به شکسته شدن C4 و C2 کمک می کند 1/5 -12 100 MASP-1

C4 و C2 را می شکند - 76 MASP-2

 MBL سرین پروتئاز وابسته به =MASP لکتین متصل شونده به مانوز ؛ = MBL
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جدول 2-5: تنظیم کننده های کمپلمان

عملکرد
غلظت

)mg/mL( 
وزن 

)kD(مولکولی پروتئین پالسمایی

C1r وC1s را از C1q جدا می کند 240 105 C1 مهارکننده (C1-INH(

C3b و C4b را می شکند 35 88 I فاکتور

مانع اتصال B به C3b می شود؛ 
C3b برای غیرفعال کردن I کوفاکتور

300-450 150 H فاکتور

به عنوان کوفاکتور برای فاکتور I در 
غیرفعال کردن C4b عمل می کند

250 550
)C4BP( پروتئین متصل 

C4 شونده به

از اتصال مجموعه C5b67 به غشا 
جلوگیری می کند

500 84 S ویترونکتین( پروتئین(

عملکرد توزیع سلولی لیگاند پذیرنده غشایی

کوفاکتور برای فاکتورI ؛ انتقال و پاک سازی 
مجموعه های ایمنی

گلبول قرمز، نوتروفیل، 
منوسیت، ماکروفاژ، 

 T و  B ائوزینوفیل، سلول
، سلول دندریتی فولیکولر

C3b,iC3b,C4b (CR1(CD35

جداکردن C2a و Bb از جایگاه های 

اتصالی در مبدل C3 و در نتیجه مهار آن

گلبول قرمز، نوتروفیل،
پالکت، منوسیت، 

سلول B و T ، سلول 

اندوتلیال، فیبروبالست

C3b,C4b (DAF(CD55

کوفاکتور برای فاکتور I ؛ مهار
اتصال C2a به C4b و  Bb به C3b و 

C3 در نتیجه ممانعت از   تشکیل مبدل

پالکت ، منوسیت ، سلول 

B و T ، سلول اندوتلیال 

، فیبروبالست

C3b,C4b (MCP(CD46

مهار نفوذ C9 در غشا و پلی مریزه شدن 

آن

گلبول قرمز، نوتروفیل ، 

پالکت ، منوسیت ، سلول 

B و T ، سلول اندوتلیال، 

سلول اپی تلیال

C8 CD59

CR1: پذیرنده کمپلمان 1؛ DAF: فاکتور تسریع کننده تجزیه ؛ MCP: پروتئین کوفاکتور غشایی
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4-5( سنجش های عملکردی کمپلمان

1-4-5( ارزیابی مسیر کالسیک
سنجش هایی که میزان لیز گلبول های قرمز توسط کمپلمان را ارزیابی می کنند به آزمون های عملکردی  
کمپلمان معروف هستند و معمواًل همراه با سنجش های ایمونولوژیک اجزای کمپلمان درخواست می گردند. 
سنجش تیتراسیون همولیتیک )CH50( یکی از پرکاربردترین این روش ها است. در این آزمون میزان سرم الزم 
برای لیز 50% گلبول های قرمز گوسفند که با آنتی بادی حساس شده اند، مشخص می گردد. به دلیل ضرورت وجود 
اجزای C1 تا C9 برای ایجاد لیز، عدم حضور و یا اختالل در عملکرد اجزای مذکور نتایج غیرطبیعی را به همراه 
خواهد داشت. علت استفاده از نقطه 50 درصد، حداکثر تغییر میزان فعالیت لیزکنندگی کمپلمان به ازای تغییر واحد 
فعالیت کمپلمان در این نقطه می باشـد )شکل 3-5(. برای این که منحنی S شـکل به حالت خطی تبدیل شـود 
می توان آن را به صورت لگاریتمی رسم کرد. بدین منظور معکوس رقت سرم بر روی محور Y و درصد لیز بر روی 
محور  X رسم می شود. درصد لیز با تقسیم دانسیته اپتیک اصالح شده نمونه بر دانسیته اپتیک لوله 100%  همولیز 
به دسـت می آید. سـپس یک خط صاف که در بر گیرنده اکثر نقاط باشـد رسم می شود. میزان CH50 نقطه ای 
است که خط مذبور شاخص 50 درصد همولیز را قطع می کند. این روش اساساً برای تعیین فعالیت عملکردی 

 :)CH50( مسیرکالسیک مورد استفاده قرار می گیرد. اندازه گیری فعالیت همولیتیک 50 درصدی کمپلمان سرم
روش کار:

  15X 1. تهیه بافر باربیتون 
محلول )1(: 21/25 گرم  Nacl و 0/69 باربیتون سدیم )دی اتیل باربیتورات سدیم( در 350 میلی لیتر آب مقطر حل 

می شود. غلظت نهایی کلرید سدیم و باربیتون سدیم به ترتیب 1/04 موالر و 9/5 میلی موالر خواهد بود.
محلول )2(: 1/44 گرم باربیتون )دی اتیل باربیتوریک اسید( در 125 میلی آب مقطر گرم حل می شود.

محلول )3(: 20/32 گرم  MgCl2 (6H20) و 33.3 گرم کلرید کلسـیم در 100 میلی لیتر آب مقـطر حل شـده به 
طوری که غلظت نهایی کلریدمینزیم 1.0 موالر و غلظت نهایی کلریدکلسیم 3.0 موالر شود.

- محلول های )1( و )2( با هم مخلوط شده و اجازه داده می شود تا دمای مخلوط به درجه حرارت محیط برسد.
- سپس 1/25 میلی لیتر از محلول شماره )3( اضافه نموده و pH با استفاده از اسیدکلریدریک 1 موالر در 

محدوده 7/6- 7/3 تنظیم می شود.
- در نهایت حجم محلول با آب مقطر به 500 میلی لیتر می رسد.

- این محلول 5X بوده و باید قبل از مصرف و به میزان مورد نیاز آن را با آب مقطر به نسبت 5 :1 رقیق نمود.
2. حساس کردن گلبول های قرمز گوسفند با همولیزین

- همولیزین )آنتی بادی علیه گلبول های قرمز گوسفند( با توجه به توصیه شرکت سازنده بین 50 :1 تا 150 :1  

1. Barbitone-buffered saline
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با بافر باربیتون رقیق می شود.
- به 4 میلی لیتر گلبول قرمز گوسفند 6 میلی لیتر بافر باربیتون اضافه کرده و بعد از مخلوط کردن، به مدت 5 
دقیقه سانتریفیوژ می شود. سپس مایع رویی را تخلیه کرده و گلبول های قرمز 2 مرتبه دیگر با بافر شست و 

شو داده می شود.
- بعد از شست وشوی آخر و تخلیه مایع رویی، به رسوب گلبولی آن قدر بافر باربیتون اضافه کرده تا سوسپانسیون 
10 درصدی گلبول های قرمز حاصل شود. به عنوان مثال 0/5 میلی لیتر رسوب گلبولی در حجم کل 5 میلی 

لیتر بافر حل می شود.
- همولیزین به صورت قطره قطره و هم حجم به سوسپانسیون گلبولی اضافه شده و در حین افزودن چندین 

بار مخلوط شود.
- سپس سوسپانسیون به مدت 30 دقیقه در بن ماری 37 درجه سانتی گراد قرار گرفته و هر چند دقیقه مجددا 

مخلوط می شود.
CH50 3 . آزمایش

- نمونه بیمار و سرم کنترل طبیعی به صورت سریالی از 4 : 1 تا 64 : 1 در بافر باربیتون رقیق می شود، به طوری 
که در هر لوله بعد از رقیق سازی 200 میکرولیتر سرم رقیق شده باقی بماند )در لوله اول 100 میکرولیتر سرم 

+ 300 میکرولیتر بافر و در لول های بعدی هر کدام 200 میکرولیتر بافر(.
به هر لوله 200 میکرولیتر گلبول قرمز حساس شده اضافه شده تا در نهایت رقت های 1:8 تا 1:128 حاصل 

گردد.
- در یک لوله با نام بالنک 200 میکرولیتر گلبول قرمز حسـاس شـده و 200 میکرولیـتر بافر باربیتون اضافه 

می شود. در این لوله میزان لیز خود به خودی گلبول های قرمز در بافر محاسبه می گردد.
- در یک لوله دیگر با نام لیز کامل، 200 میکرولیتر گلبول قرمز حساس شده و 200 میکرولیتر آب مقطر اضافه 

می گردد.
- لوله ها به آرامی مخلوط شده و به مدت 30 دقیقه در بن ماری 37 درجه سانتی گراد قرار می گیرد.

- سپس لوله ها به مدت 5 دقیقه با دور باال سانتریفیوژ می گردند.
- در نهایت 100 میکرولیتر از محلول رویی به پلیت تمیز االیزا )ته صاف( منتقل گردیده و OD آن ها در طول 

موج 540 نانومترخوانده می شود.
- برای محاسبه در صد لیز در هر لوله از فرمول زیر استفاده می شود.

  = لیز %                
ODblankisODtotallys

ODblankODtest
−

− x100 
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- با توجه به مقادیر حاصل شده، نمودار درصد لیز )محور عمودی( در مقابل رقت سرم )محور افقی( را بر روی 
کاغذ میلی متری رسم نموده و رقت الزم برای همولیز 50 درصدی برای نمونه بیمار و سرم طبیعی محاسبه 

شده و مقایسه می گردد)شکل 5-4(.  

شکل 1-5: نمودار درصد همولیز )محور عمودی( در مقابل رقت سرم )محور افقی( در یک فرد سالم. 

برای محاسبه لیز 50 درصدی خطحجی از مقدار 50 % به منحنی عمود شده و از محل برخورد خط دیگری 
به محور افقی متصل می گردد. در این مثال رقت 1:35 می تواند سبب لیز 50 % از گلبول های قرمز شود. با کاهش 
مقادیر پروتئین های کمـپلمان، مقدار سـرم الزم برای لیز 50 % بیش تر شده و در نتیـجه رقت مربـوطه کاهش 
می یابد؛ در واقع منحنی به سمت چپ متمایل می شود. در رقت 1:8 میزان لیز بیش تر از 100 % است که بیانگر 

لیز ناقص گلبول های قرمز توسط آب مقطر در مقایسه با لیز توسط کمپلمان می باشد.    

5-5( ارزیابی مسیر آلترناتیو
برای بررسی عملکرد مسیر آلترناتیو می توان آزمون CH50 را به AH50  تبدیل کرد. بدین ترتیب که کلرید 
منیزیوم و EDTA به بافر آزمایش اضافه می شود و کلسیم با این شیوه از محیط عمل خارج می گردد. خارج شدن 
یون های کلسیم از محیط واکنش مسیر کالسیک کمپلمان را مهار کرده و بنابراین همولیز صورت گرفته با واسطه 
عملکرد سیستم آلترناتیو خواهد بود. برای تعیین AH50 می توان به جای گلبول های قرمز حساس شده گوسفند از 

گلبول های قرمز خرگوش یا مرغ بدون حساس کردن آن ها نیز استفاده کرد.  

6-5( تفسیر یافته های آزمایشگاهی 
کاهش سطح اجزای کمپلمان و یا فعالیت این سیستم می تواند به علت 1: کاهش تولید اجزا 2: افزایش مصرف 
اجزای کمپلمان در بدن و 3: فعالیت سیستم کمپلمان در محیط آزمایشگاه و مصرف پروتئین های آن باشد. قبل 



377 بخش پنجم: سنجش کمپلمان                                                                                                  دکتر نادر تاجیک

از در نظر گرفتن 2 مورد اول همیشه باید مورد سوم را کنار گذاشت. بعد از نمونه گیری خون، باید سرم به سرعت 
جدا و اگر آزمایش طی 1 الی 2 ساعت انجام نمی شود، منجمد گردد. اگر این شرایط به خوبی رعایت نشود و یا 
سرم چندین بار منجمد و ذوب1 گردد و هم چنین اگر مدت نگه داری نمونه طوالنی شود معمواًل نتایج مناسبی به 
دست نخواهد آمد. عالوه بر این، در برخی بیماری ها به ویژه بیماری مزمن کبد مصرف اجزای C2 ،C1 و C3 در 
هنگام انعقاد خون اتفاق می افتد که به »مصرف وابسته به انعقاد کمپلمان« معروف است. بنابراین می بایست در این 
 ،C1 وضعیت از پالسما به جای سرم استفاده کرد. اگر سرم و پالسما هر دو مورد آزمایش قرار گیرند و مقدار اجزای
C2 و C3 فقط در سرم پائین باشد احتمااًل پدیده فوق به وقوع پیوسته است. به صورت معمول برای غربال گری 
اختالالت کمپلمان سطوح C4 ،C3، فاکتور B و آزمایش CH50 درخواست می گردد. آزمایش محصوالت فعالیت 
 ،C3dg و همچنین اندازه گیری بقایای تجزیه پروتئین های کمپلمان مانند C5a و C4a ،C3a کمپلمان نظیر
iC3b و C4d برای پی گیری روندهای التهابی و بیماری های خود ایمنی سودمند خواهد بود؛ زیرا کاهش اجزای 
اختصاصی سیستم کمپلمان ممکن است در برخی از بیماری های التهابی به راحتی قابل تشخیص نباشد. جدول 4 -5 

الگورتیم ساده ای را برای تشخیص اختالت کمپلمان نشان می دهد.

7-5( آزمایش فیکساسیون کمپلمان
 کمپلمان می تواند به عنوان یک واکنشـگر در سنجش های ایمنی مشارکت نماید. پس از اتصال آنتی ژن 
به آنتی بادی، کمپلمان جذب مجموعه ایمنی شده و می تواند نشانگر حضور آنتی ژن یا آنتی بادی اختصاصی در 

آزمایش باشد. این آزمایش شامل 2 مرحله است: 
1. اتصـال آنتی ژن به آنتی بادی که همـواره یکی از آن ها مجهول می باشـد. به عبارت دیگر برای تشـخیص 
آنتی بادی از آنتی ژن معلوم و برای تشخیص حضور آنتی ژن مورد نظر از آنتی بادی معلوم استفاده می گردد و 
2. به کارگیری یک سیستم نشانگر شامل گلبول های قرمز گوسفند که با آنتی بادی اختصاصی )همولیزین( 
حساس شده است، برای تشخیص اتصال آنتی ژن به آنتی بادی. به منظور از بین بردن کمپلمان موجود در 
سرم باید نمونه را به مدت 30 دقیقه در درجه حرارت C° 56 قرار داد. سپس رقت های سرم با آنتی ژن مورد 
نظر مجاور شده و بعد از انکوباسیون مقدار مشخصی از کمپلمان خوکچه هندی اضافه می شود. الزم به ذکر 
است که کمپلمان به صورت اختصاصی گونه عمل نمی کند و لذا کاربرد کمپلمان خوکچه هندی اشکالی پیش 
نخواهد آورد. اگر سرم حاوی آنتی بادی علیه آنتی ژن مورد نظر باشد، مجموعه ایمنی تشکیل شده و کمپلمان 
روی آن فیکس می گردد. در مرحله بعد اضافه کردن گلبول های قرمز حساس شده با همولیزین می تواند 
تشکیل یا عدم تشکیل مجموعه ایمنی را مشخص نماید. بدین ترتیب که در صورت بروز همولیز واکنش 
آنتی ژن- آنتی بادی صورت نگرفته و به علت عدم مصرف کمپلمان، گلبول های قرمز حسـاس شده به وسیله 
کمپلمان لیز شده اند؛ پس نتیـجه آزمایش منفی می باشـد. عدم همولیز نشانه نتیجه مثبت بوده و می توان آن 
را به صورت باالترین رقتی از سرم که مانع همولیز شده گزارش نمود )شکل 2-5(. به طور مشابه می توان از 

این آزمایش برای تشخیص یک آنتی ژن مجهول به وسیله یک آنتی بادی معلوم نیز استفاده کرد.
1. Freeze -thaw
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جدول 3-5: نقایص اجزای کمپلمان

توارثمکانیسم اختاللتظاهر بالینيپروتئین کمپلمان                                  گروه

IC4 ,C2 ,C1 (q,r,s)اختالل در فعال سازی مسیر سندرم شبه لوپوس
کالسیک 

AR

IIC1-INHآنژیوادمC1 فعال سازی کنترل نشدهAD

IIII فاکتور ,C3, Hعفونت های راجعه چرکزا     فاکتورC3 فقدان یا مصرف کنترل نشدهAR

IVC5,C6,C7,C8 عفونت های راجعه
نایسریایی             

جلوگیری از تشکیل مجموعه 
تهاجم به غشا

AR

VC9جلوگیری از تشکیل کامل سوراخبدون عالمتAR

VIGPIPNHHRF,CD59,DAF نقص درXL

DAF: فاکتور تسریع کننده تجزیه؛  X ؛  XL: وابسته به کروموزوم  اتوزومی مغلوب؛   :AR اتوزومی غالب؛  :AD
PNH: هموگلوبینوری حمله ای شبانه؛ GPI: فسفاتیدیل اینوزیتول گلیکوزیله؛ HRF: فاکتور محدود کننده هومولوگ. 

  

شکل 2-5: فعال سازی کمپلمان از طریق مسیرهای کالسیک، آلترناتیو و لکتین. اتصال C1qrs به ناحیه Fc در دو مولکول آنتی  
بادی مسیرکالسیک را فعال می نماید در حالی که مسیرآلترناتیو با هیدرولیز C3 آغاز می گردد. مسیرلکتین نیز با اتصال MBL به مانوز 
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دیواره سلولی باکتری راه اندازی شده و در مـــرحله بعد بــا اتصال سرین پروتئازهای وابسته به MASP-1/2( MBL( یک مجموعه 
فعال شده شبیه C1 شکل می گیرد. عوامل مختلفی در تولید مّبدل )C3 )Convertase در هر مسیر مشارکت دارند. فاکتورهای B و 
D در مسیرآلترناتیو و اجزای C2 و C4 در مسیرهای کالسیک و لکتین مؤثر هستند. فاکتور C3 به عنوان یک جزء کلیدی در همه 
مسیرها مشترک است. مبدل C5 در مسیر آلترناتیو C3bBbP و در مسیر کالسیک C4b2a3b می باشد. بعد از شکسته شدن C5 با 

اضافه شدن بقیه اجزا مجموعه تهاجم به غشا شکل می گیرد که در نهایت لیز سلولی را در پی دارد.
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شکل 3-5: اصول)A( و نتیجه )B( آزمایش فیکساسیون کمپلمان. درسه لوله اول از سمت چپ )B( مصرف کمپلمان خوکچه هندی 
به علت تشکیل مجموعه آنتی ژن- آنتی بادی از لیز گلبول های قرمز حساس شده گوسفند ممانعت کرده است )نتیجه مثبت(.   

جدول 4-5: تشخیص اختالت کمپلمان

C4C3AH50CH50مکانیزم اختالل

تحریک مسیرکالسیک از 
طریق تشکیل مجموعه های 

ایمنی
↓N یا ↓↓↓

بیماری های خود ایمنی
تحریک مسیر آلترناتیو، کمبود
H یا فاکتور ،I فاکتور ،C3

N↓↓↓ یا N

نقص در C1-INH، کمبود 
                           C4

N   ↓↓N

ننگه داری نامناسب سرم، 
کمبود سایر پروتئین های 

کمپلمان               
NN↓↓

N: Normal
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شکل 4-5: لیز گلبول های قرمز حساس شده گوسفند در حضور کمپلمان سرم. نمودار لیز به صورت سیگموییدی به میزان کامل 
)100%( می رسد؛ بنابراین سنجش فعالیت کمپلمان در ناحیه لیز 50% که منحنی حالت خطی دارد با صحت بیش تری گویای تغییرات 

خواهد بود.   

8-5( اهداف آموزشی در قالب سئواالت تشریحی 
1. پروتئین های پالسمایی کمپلمان در کجا تولید می شوند؟

2. توضیح دهید سیستم کمپلمان از چند مسیر فعال می شود؟ 
3. اجزای سیستم کمپلمان چه عملکردهایی می توانند داشته باشند؟ 

4. نقایص ارثی پروتئین های کمپلمان معمواًل به چه شکل تظاهر می کنند؟
5. اهمیت سنجش کمپلمان از نظر بالینی را توضیح دهید.

6. روش های بررسی آزمایشگاهی کمپلمان کدامند؟
7. روش ارزیابی عملکرد مسیر کالسیک کمپلمان را توضیح دهید.
8. در ارزیابی مسیر آلترناتیو، چگونه مسیر کالسیک مهار می شود؟

9. چند دلیل برای کاهش سطح اجزای کمپلمان و فعالیت این سیستم بیان کنید.
10. دو مرحله اصلی در آزمایش فیکساسیون کمپلمان را توضیح دهید.
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بخش ششم
       سنجش

بیماري های خودایمنی عضوی

بیماري های خود ایمنی عضوی1بیماري هایی هستند که در آن ها التهاب مزمن دیده می شود و ضایعات و 
عوارض عمدتاً به یک عضو و یا بافت محدود می باشند. در اغلب این بیماري ها اتو آنتی بادی و پاسخ خود ایمنی علیه 
آنتی ژن های مختص به یک عضو و یا بافت تولید شده اند. روش های تشخیص آن ها، عمدتاً شامل ایمونوفلورسانس، 

االیزا و رادیو ایمونواسی می باشد. 
این بیماري ها بر اساس ارگان ها و یا بافت های درگیر, دسته بندی شده و معرفی می گردند: 

1-6( پوست
از خود ایمنی های پوست، بیماري های تاولی را می توان نام برد. جست وجوی اتو آنتی بادي ها در این بیماری 
ارزش تشـخیصی خیلی خوبی دارد. در بیماری پمفـیگوس عالوه بر ارزش تشـخیصی اتو آنـتی بادي ها، تیتر آن ها 
با شدت ضایعات و فعالیت بیماری، کاماًل در ارتباط است. بنابر این عالوه بر تشخیص در تعیین میزان دارو و پایش 

درمان نیز کاربرد دارند. 

2-6( بیماري پمفیگوس
اتو آنتی بادي علیه دسموگلین2 3 تولید می شود و به دیواره سلول های اپیدرم متصل شده و باعث تخریب سیمان 
سلولی اپیدرم و ایجاد گسستگی بین سلولی و در نتیجه تاول می شود. این اتوآنتی بادی معمواًل IgG است ممکن 

است در 30 درصد بیماران IgM و یا IgA نیز باشد. 

1.  Organ Specific Autoimmune Diseases
2. Desmoglein
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3-6( روش تشخیص
 )DIF( ایمونوفلورسانس مستقیم بر روی بیوپسي های پوست بیماران -

- ایمونوفلورسانس غیرمستقیم بر روی سرم بیماران جهت تشخیص اتو آنتی بادی 
و همچنین تعیین تیتر آن. در بررسی میکروسکوپی واکنش در میان سلول های پوششی اپیدرم صورت گرفته و 

به آن ها منظره النه زنبوری می دهد )شکل 5-1(. 
تیتر تشخیص: 1/10 و باالتر است. اغلب در عود بیماری و زمان فعال بودن بیماری تیترهای 1/160 و باالتر 

دیده می شود. تیتر آنتی بادی در اثر درمان کاهش می یابد. 

4-6( بیماری پمفیگوئید
اتوآنتی بادی علیه پروتئین های همي دسموزومال کراتینوسیت1 می باشد. اغلب از کالس IgG است و در 25 

درصد موارد ممکن است IgM و یا IgA باشد. 
روش تشخیص: ایمونوفلورسانس است: 

- DIF یا ایمونوفلورسانس مستقیم: بر روی بیوپسی پوست بیمار انجام شده و در منطقه غشای پایه2 رسوب 
خطی IgG دیده می شود. 

- ایمونوفلورسانس غیرمستقیم: بر روی سرم بیمار و با استفاده از برش پوست نرمال انسان یا مری میمون صورت 
می گیرد. واکنش مانند فلورسانس مستقیم است. 

5-6( دستگاه گوارش

1-5-6( بیماری سلیاك3 
این بیماری در واقع حساسیت به گلوتن می باشد ولی با توجه به عوارض و یافته های خود ایمنی آن را جزو 
بیماري های خود ایمنی روده، دسته بندی می کنند. شیوع بیماری در افراد با نقص IgA و همچنین در کودکان بیشتر 
است. شیوع بیماری در افرادی که که نقص IgA دارند 15-10 برابر بیشتر از افراد طبیعی است. در بیمارانی که 
 IgG ندارند، غلظت این ایمونوگلوبولین در سرم افزایش یافته و اتوآنتی بادي های تولید شده آن ها از نوع IgA نقص

و IgA می باشند. 
اتوآنتی بادي ها علیه اندومزیال، گلیادین، ترانس گلوتامیناز بافتی و رتیکولین تولید می شود.

1. آنتی بادی علیه اندومزیال: این اتوآنتی بادي از دو کالس IgG/A ساخته می شود و دارای ویژگی زیادی 
برای سلیاک می باشد. مثبت شدن هم زمان IgG و IgA بیش از 90 درصد برای تشخیص سلیاک ویژگی 

دارد. حساسیت این اتوآنتی بادي بیش از 80 درصد می باشد. 
1. Keratinocytic hemidesmosomal proteins
2. Membrane basal
3. Celiac
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روش تشخیص: ایمونوفلورسانس غیر مستقیم با استفاده از مری میمون

 2. آنتی بادی علیه گلیادین: اگرچه این آنتی بادی را نیز اتوآنتی بادي می نامند ولی علیه آنتی ژن گلوتن می باشد. 
IgG دارای حساسیت و ویژگی باالیی است ولی IgA علیه گلیادین دارای ویژگی باالتر است. این اتوآنتی بادي 

به همراه اتوآنتی بادي علیه اندومزیال جهت پایش درمان استفاده می شود. 
روش تشخیص: االیزا می باشد. آنتی ژن مصرفی از گلوتن تخلیص می شود. 

3. اتو آنتی بادی علیه ترانس گلوتامیناز بافتی1: این اتوآنتی بادي احتمااًل جزئی از آنتی اندومزیال می باشد. 
دارای حساسیت و ویژگی باالئی برای سلیاک است. 

روش تشخیص: االیزا

4. اتوآنتی بادی علیه رتیکولین: این اتوآنتی بادي حساسیت حدود 60 درصد در این بیماری دارد و با توجه به 
مشترک بودن آن در بیماری کرون، ارزش تشخیصی آن در مقایسه با سایر اتوآنتی بادي ها کمتر است 

روش تشخیص: االیزا و ایمونوفلورسانس با استفاده از معده و کلیه موش می باشد.

امروزه پزشـکان، با توجه به سهولت اجرای آزمایش های سرولوژی و مشکالت تهاجمی بیوپسی و... ترجیح 
می دهند که بیماران مشکوک به سلیاک را از نظر آنتی بادي های IgG/A گلیادین و سپس اندومزیال آزمایش و 

تشخیص دهند. 
5. بیماری کرون2 و کولیت اولسراتیوUC 3: بیماری کرون و کولیت اولسـراتیو, بیش تر در روده بزرگ عارض 
می شوند، هر چند بیماری کرون ممکن است در هر نقطه از دستگاه گوارش نیز ظاهر شود. این در حالی است که 

بیماری سلیاک عمدتاً فقط روده کوچک را درگیر می کند. 
6. اتوآنتی بادی:

ANCA .1، اتوآنتی بادی علیه سیتوپالسم نوتروفیل در 80 درصد بیماران مبتال به UC و در حدود 30 درصد 
 Atypical می باشد که به آن P-ANCA از بیماران کرون، وجود دارد. این اتوآنتی بادی، نوع خاصی از

P-ANCA گویند. این اتوآنتی بادی اغلب در آزمون االیزا MPO و PR3 منفی می باشد. 

ASCA .2 یا Anti Saccharomyces Cervisiae، این آنتی بادی علیه مخمر نامبرده ظاهراً  ارتباطی به خود 
ایمنی ندارد، ولی این آنتی بادی از کالس IgG در 80 درصد بیماران کرون دیده می شود و ارزش تشخیصی 
باالیی برای این بیماری دارد. با توجه به شیوع کم ASCA در کولیت اولسراتیو )14-2 درصد(، این آنتی بادی 

برای تشخیص افتراقی کرون از UC نیز مفید است. 

1. Tissue Transglutaminase ttg
2. Crohn’s Disease
3. Ulcerative Colitis
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)PA( 1کم خونی پرنیسیوز )6-6
این بیماری یک نوع خود ایمنی معده می باشد. اتوآنتی بادی تولید شده در این بیماری علیه سلول های پاریتال 

)PC( معده، علیه فاکتور داخلی2 یا IF و همچنین علیه کمپلکس Vit-B12-IF می باشد. 
1. اتوآنتی بادی علیه سلول های پاریتال باعث تخریب در مخاط معده و گاستریت آتروفیک مزمن می شود. این 
اتوآنتی بادی در بیش از 90 درصد مبتالیان به PA دیده می شود و برای تشخیص این بیماری حساسیت باالئی 
دارد. این اتوآنتی بادی در 3 درصد بیماران مبتال به تیروئیدیت مزمن نیز دیده شده است. همچنین در 22 درصد 
مبتالیان به زخم معده دیده می شود. بررسی تولید این اتوآنتی بادی برای تمایز گاستریت های خود ایمنی از 

عفونت هلیکو باکتر پیلوری3 کارآیی دارد. 
روش تشخیص: ایمونوفلورسانس غیرمستقیم با استفاده از برش معده موش می باشد. 

2. آنتی بادی علیه فاکتور داخلی و یا کمپلکس آن با ویتامین B12. با وجود این که این اتوآنتی بادی ویژگی زیادی 
برای بیماری PA دارد ولی کمتر استفاده می شود. 

روش تشخیص: رادیو ایمونواسی

 Liver 7-6( کبد یا
در مورد کبد، سه بیماری خود ایمنی شناخته شده هستند که مطرح می شوند. شایان ذکر است که در اینجا نیز 
مانند دیگر خود ایمنی های عضوی، ممکن است خود ایمنی تخریبی و پاتولوژیک ناشی از فعالیت ایمنی سلولی 
علیه خود باشد. حتی ممکن است ایمنی هومورال و اتوآنتی بادي ها نقش تخریبی نداشته باشند ولی به علت ارزش 

تشخیصی و همچنین نقش پاتولوژیک احتمالی، مطرح می شوند.

)PBC(4بیماری سیروز صفراوی اولیه )8-6
.Anti Mitochondrial Antibody یا AMA اتوآنتی بادی علیه میتوکندری دارند

اغلب این اتوآنتی بادی IgG می باشد ولی ممکن است IgA نیز باشد. این اتوآنتی بادی در بیش از 90 درصد 
بیماران PBC مثبت است و فقط 5 درصد این بیماران منفی هستند. AMA در این بیماران با تیترهای 160/ 1و 

باالتر دیده می شود. 
روش تشـخیص: ایمونوفلورسانس غیرمستقیم بر روی برش های معده موش می باشد. جهت تفکیک آن از 

آنتی بادی LKM و پاریتال، استفاده هم زمان از برش های کبد و کلیه موش الزامی است. 
تیتر تشخیص: 1/10 و باالتر است 

1. Pernicious Anemia
2. Intrinsic factor 
3. Helicobacter pylori
4. Primary Biliary Cirrhosis
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دیگر یافته های آزمایشگاهی: در بیماران PBC، افزایش آلکالن فسفاتاز، کلسـترول، بیلی روبـین و γ-GT دیده 
می شود. اغلب ترانس آمینازهای کبدی طبیعی هستند. 

)AIH( 1بیماری هپاتیت خود ایمن )9-6
اتوآنتی بادی علیه عضله صاف )ASAM( و )LKM )Liver Kidney Microsome تولید می شود. ضمنًا 
حدود 80 درصد این بیماران ANA مثبت دارند. در بسیاری از بیماران نیز ANA معادل 1/80 و یا بیش تر اسـت. 
این بیـماری حداقل دارای دو نوع بوده و بر اسـاس LKM به چند زیر گروه دیگر نیز قابل تقسـیم است. اتو 
آنتی بادي های متنوع دیگری نیز در این بیماری وجود دارند که به علت این که در ایران رایج نیستند فقط به ذکر 
نام آن ها بسنده می شود: SLA )یا Soluble liver Antigen( LP )یا Liver Pancreas( و ASPRG )یا 

 .ASMA )Asialoglyco-protein Receptor

روش تشخیص:  ایمونوفلورسانس غیرمستقیم

با استفاده از بافت های کلیه و معده موش به راحتی قابل تشخیص است. واکنش در عضالت صاف معده و عروق 
خونی کلیه دیده می شود )شکل...(.

تیتر تشخیص: 1/10 و باالتر است. تیتر 1/80 و باالتر و به ویژه 1/160 و باالتر ارزش تشخیصی خیلی باالئی دارد. 
در کودکان تیتر 1/20 و باالتر ارزش تشخیصی باالئی برای AIH دارد. 

ASMA، به طور عادی در بیش از 50 درصد بیماران AIH مثبت است و اغلب با ANA مثبت همراه است. 

LKM-Ab )6-10 یا اتو آنتی بادی علیه میکروزوم های کبد و کلیه
روش تشخیص: ایمونو فلورسانس غیرمستقیم. با استفاده از بافت کبد و کلیه موش انجام می شود. واکنش در 
داخل سایتوپالسم )آنتی ژن های میکروزمال( هپاتوسیت ها و سلول های توبول های )بیش تر پروکسیمال( کلیه، دیده 

می شود. استفاده از برش های معده موش جهت تفکیک این آنتی بادی با AMA الزامی است.
اخیراً روش االیزا نیز برای LKM-Ab تولید شده است. 

تیتر تشخیصی: 1/10 و باالتر است. اغلب بیماران AIH تیتر 1/40 و باالتر این آنتی بادی را نشان می دهند. دیگر 
یافته های آزمایشگاهی: افزایش آمینوترانسفرازهای سرم و γ-GT و هیپرگاماگلوبولینمی می باشد. 

 Primary Sclerosing Cholangitis یا PSC 11-6( بیماری
آتوآنتی بادی اختصاصی در این بیماری دیده نمی شود. اغلب بیماران P-ANCA و ANA مثبت دارند و از نظر 

AMA منفی اند. 50 درصد بیماران PSC هم زمان به کولیت اولسراتیو نیز مبتال هستند. 

یافته های آزمایشگاهی: افزایش هم زمان آلکالن فسفاتاز و آمینوترانسفرازها دیده می شود. بیلی روبین ممکن 
است طبیعی باشد و یا افزایش یابد. یافته های آزمایشگاهی خود ایمنی های کبد در جدول 1-5  نشان داده شده است.

1. Auto-Immune Hepatitis
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جدول 1-6: یافته های آزمایشگاهی در خود ایمنی های کبدی

PSCAIHPBCبیماری آزمایش

--+AMA

-+-ASMA

-+-LKM

+/-++/-ANA

↑N↑ALK

↑↑NSGOT & SGPT

↑N↑γ -GT

12-6( تیروئید 
دو نوع بیماری خود ایمنی عضوی در تیروئید شناخته شده است: هاشیموتو و گریوز هاشیموتو. بافت تیروئید، 
مورد تهاجم لنفوسیت های T و ایجاد التهاب و تخریب در این بافت قرار می گیرد. نقش تخریبی اتوآنتی بادي های 

تیروئید نیز مزید بر علت شده و باعث کاهش ترشحات هورمون های تیروئید می گردد. 
اتوآنتی بادی علـیه تیروگلوبولین TG و همـچنین علیه میکـروزوم های سلول های تیروئید1 یا TPO سـاخته 

می شود 

 TG 1-12-6( اتوآنتی بادی علیه
این آنتی بادی به ویژه در تیترهای باال در بیش از 80 درصد بیماران دیده می شود. در 30 درصد مبتالیان به 
سرطان تیروئید و آنمی پرنیسیوز نیز دیده می شود. شایان ذکر است که تیتر آنتی بادی بیماران هاشیموتو معمواًل 

باالتر است. 
روش تشخیص: در سال های گذشته، بیشتر از هماگلوتیناسیون و ایمونوفلورسانس غیرمستقیم استفاده می شده 

است. امروزه روش االیزا بسیار رایج و در دسترس است. 

TPO 1-12-6( اتو آنتی بادی علیه
نزدیک به 90 درصد بیماران هاشیموتو، این اتوآنتی بادی را تولید می کنند. 

روش تشخیص: پیش از این از روش ایمونوفلورسانس غیرمستقیم استفاده می شده است. هم اکنون بیشتر از 
االیزا استفاده می شود. این اتوآنتی بادی نیز اغلب در بیماران هاشیموتو به مقادیر باال تولید می شود. 

1. Anti-thyroid microsomal / peroxidase
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13-6( بیماری گریوز
در این بیماری، علیه رسپتور TSH، که در سطح سلول های تیروئید موجود است، اتوآنتی بادي تولید می شود. 
این اتوآنتی بادی پس از اتصال به رسپتور، عمل هورمون TSH را تقلید نموده و باعث تحریک سلول های تیروئید 
و در نتیجه تولید هـورمون های تیروئید افزایش یافته و از کنترل غده هیپوفیز خارج می شود. به ندرت ممکن است 

آنتی بادی باعث تخریب رسپتور و کاهش فعالیت تیروئید بشود. 

TSH 1-13-6( اتوآنتی بادی علیه رسپتور
روش تشخیص: از روش های پیچیده رادیو اکتیو و بیولوژیک استفاده می شود. متأسفانه در سطح جهان رواج 

زیادی ندارد. 
یافته های آزمایشگاهی: در جدول 2-6 نمایش داده شده است. 

جدول 2-6: یافته های آزمایشگاهی در خود ایمنی تیروئید

بیماری هورمونهاشیموتوگریوز

↑↓T3, T4 T3 uptake

↓↑TSH

با توجه به شیوع بیماری هاشیموتو در زنان و هم چنین شیوع آن پس از زایمان، الزم است کلیه خانم های باردار 
قبل از وضع حمل از نظر این اتوآنتی بادي ها پایش گردند. تا در صورت مثبت بودن، با اقدام به موقع، مانع از بروز 

بیماری و یا حتی افسردگی پس از زایمان گردید.

14-6( بیماری آدیسون1 
در این بیماری اتوآنتی بادی علیه غده آدرنال تولید می شود. این اتوآنتی بادی علیه آنتی ژن های میکروزومال و 
پوشـش سایتوپالسـمی و سـلول های آدرنال واکنـش می نماید و منجر به تخریب غده و کاهش هورمون های آن 
می شود. این اتوآنتی بادی در بیش از 50 درصد این بیماران دیده می شود. اغلب برای تمایز خود ایمنی از بیماري های 

دیگر به ویژه سل غده آدرنال کاربرد دارد. 
روش تشخیص: ایمونوفلورسانس غیرمستقیم با استفاده از برش های بافت غده آدرنال پستانداران. واکنش در 

یک قسمت و یا چند قسمت و یا چندین قسمت از کورتکس غده دیده می شود. 
تیتر تشخیصی: 1/2 رقت سرم و باالتر، ارزش تشخیصی دارد. 

1. Addison’s Disease
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15-6( پانکراس

1-15-6( بیماری قند یا دیابت
دیابت نوع یک از بیماري های خود ایمنی عضوی خطرناک، پیشرونده و با ظهور ناگهانی می باشد که از دوران 
کودکی تا پایان عمر عوارض متعدد و متنوعی را ایجاد می کند. جالب اسـت که این بیـماری، نوعی خود ایمنی سـلول 
اسـت و تخریب سلول های بتای پانکراس، توسط لنفوسیت های T خود ایمن می باشد. اگرچه علت اصلی این تهاجم 
نا مشـخص است ولی در پی آن اتوآنتی بادي هایی ظاهر می شـوند که سـال ها قبل از تخریب کامل سلول های بتا، 
این اتوآنتی بادي ها تولید می شوند. بدین ترتیب تشخیص این اتوآنتی بادي ها و ظهور آن ها، سال ها قبل از ظاهر 
شدن دیابت خواهد بود. به همین دلیل جست و جوی اتوآنتی بادي های دیابت ارزش بسیار باالیی در تشخیص زود 
هنگام دیابت و در نتیجه پیش گیری از پیشرفت بیماری دارد. در واقع روند ظاهر شدن بیماری را می توان در شکل 

زیر، نمایش داد: 
عامل اولیه؟
↓

به وجود آمدن اتوآنتی بادي ها )جدول 6-3(
↓

IV-GTT اختالل تولرانس به گلوکز وریدی
↓

O-GTT اختالل تولرانس به گلوکز خوراکی
↓

2-1 سال بعد
↓

ایجاد عوارض دیابت و اختالل قند ناشتا
جدول 3-6: درصد فراوانی اتو آنتی بادي ها در تشخیص زودرس دیابت تیپ یک

نام کامل آنتی بادیعالمت اختصاریدرصد فراوانی

70-80ICAIslet Cell Ab

>50IAAInsulin Auto Ab

70-80GADAGlutamic Acid Decarboxylase Auto Ab

70-80ICA512/IA-2A
Islet Cell Antigen 512 

IA-2A نوع
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با توجه به جدول 3-5 و حساسیت بسیار خوب اتوآنتی بادي ها در تشخیص دیابت، در خانواده هایی که زمینه 
دیابت موجود است، به کارگیری آزمایش های فوق به ویژه قبل از ظهور دیابت، پیش آگهی بسیار خوبی را به پزشک 
و بیمار مي دهد. متاسفانه زماني که دیابت ظاهر می شود، به معنی این است که سلول های تولید کننده انسولین کاماًل 

از بین رفته اند و امر پیش گیری و یا به تأخیر انداختن بیماری، غیرممکن خواهد بود. 
اتوآنتی بادی علیه بیش از 8 نوع اتوآنتی ژن تولید می شوند که 4 تای آن ها از اهمیت بیشتری برخوردارند که در 

جدول 3-6 آمده است.
روش تشخیص: اغلب از االیزا و رادیو ایمونواسی استفاده می شود. اگرچه ICA توسط ایمونوفلورسانس 

غیرمستقیم نیز قابل تشخیص است. 

15-6( سیستم عصبی

Multiple sclerosis 1-15-6( بیماری
در این بیماری، با وجود این که گزارشاتی مبنی بر وجود اتوآنتی بادي های از بین برنده میلین موجود است؛ ولی 
می توان گفت که هیچ گونه اتوآنتی بادی مشخص و یا تشخیص دهنده برای بیماری مشخص نشده است. شـایان 
ذکر اسـت که عامل اصلی تخریب کننده میلـین و مانع انتقال پالـس عصبی را، لنفوسیت های T اتوراکتیو می دانند. 
یافته های آزمایشگاهی: حضور لنفوسیت های B در مغز و تولید IgG موضعی باعث مثبت شدن 1OCB در 
الکتروفورز مایع مغزی نخاعی )CSF( می شود. OCB در بیش از 90 درصد بیماران مثبت است. اگرچه OCB برای 
MS اختصاصی نیست و در بیماري های متعدد دیگری نیز دیده می شود، کاربرد تشخیصی زیادی دارد. افزایش 

غلظت IgG در CSF و باال رفتن IgG-index، از دیگر یافته های آزمایشگاهی MS می باشد. 

2-15-6( بیماری میاستنی گراویس2  
در این بیماری اتوآنتی بادی علیه رسپتور استیل کولین، تولید شده که پس از اتصال به آن در سطح عضالت و یا 
از طریق تخریب رسپتور، مانع از دریافت استیل کولین توسط عضله و در نتیجه عدم پاسخ به پیام عصبی می گردد. 

روش تشخیص: RIA می باشد. 

در بیماری LES یا  Lambert-Eaton myasthenic Syndrome  اتوآنتی بادي علیه کانال های کلسیم 
تولید شده و در نتیجه از ترشح شدن استیل کولین توسط سلول های عصبی جلوگیری می کند. در واقع LES بیماری 

Presynaptic می باشد؛ در حالي که MG بیماری Postsynaptic است. 

3-15-6( بیماري های پارانئوپالستیک
برخی از بیماري های دژنراتیو سربرال پارانئوپالستیک، از طریق داشتن اتوآنتی بادي هایی از قبیل: Hu &Ri و 

 Anti-Yo شناسایی می شوند. 
1. Oligo clonal band
2. Myasthenia Gravis
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این اتوآنتی بادي ها، با آنتی ژن های خودی موجود در نورون ها واکنش می نمایند. 
روش تشخیص: ایمونوفلورسانس غیر مستقیم است که متأسفانه در ایران رایج نیست. 

 Peripheral motor neuropathies 3-15-6(بیماري های
در این بیماري ها اتوآنتی بادي علیه گانگلیوزیدهای غشایی سلول های عصبی تولید می شود و باعث اختالل 

نوروموتور می گردد. 
از شـایـع ترین این اتوآنتی بـادي ها، IgM پاراپروتئـینی می باشـد. در جـدول شـماره 4-6 تعـدادی از این 

اتوآنتی بادي ها و بیماري های مربوطه ذکر شده اند.
جدول 4-6: برخی از اتوآنتی بادي های علیه گانگلیوزید و بیماري های مربوطه

اتوآنتی بادی نوروپاتی

MMN, SMN, LMND, GBS

MMN, SMN, LMND, GBS

PSN,MMN, SMN, LMND, GBS

GM1

Asialo-GM1

GD1 b

 CD1 a
a

MMN=Multifocal Motor Neuropathy

SMN= Sensorimotor Neuropthy

LMND= Lower Motor Neuron Disease

GBS= Guillain Barré Syndrome

PSN= Predominantly Sensory Neuropathy

روش تشخیص: االیزا می باشد. خوشبختانه این آزمایش ها در حال حاضر در ایران رواج دارند. 

16-6( بیماري های عضوی دیگر شامل
- کلیه و ریه مانند سندروم گود پاسچر1 که در آن اتوآنتی بادی علیه غشای پایه گلومرول ها  2GBM به صورت 

رسوب نواری در آزمایش ایمونوفلورسانس غیرمستقیم بر روی کلیه موش، دیده می شود. 
- قلب و عروق ← مانند میوکاردیت و روماتیسم قلبی، اتوآنتی بادی علیه میوکارد را با ایمونوفلورسانس غیرمستقیم 

می توان شناسایی کرد.
- سلول های خونی 

1. Good Pasture
2. Glomerular Basement Membrane
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علیه گلبول قرمز باعث آنمی همولیتیک می شود.
علیه پالکت باعث ترومبوسیتوپنی می شود.

علیه نوتروفیل باعث نوتروپنی می شود. 
علیه لنفوسیت باعث لنفوپنی می شود. 

برای تشخیص آن ها از کومبس مستقیم و غیر مستقیم، فلورسانس مستقیم و غیر مستقیم می توان استفاده کرد. 
استفاده از االیزا و ایمونوبالتینگ1 با آنتی ژن های اختصاصی و نوترکیب بهتر است. 

ایزوتایپ IgM این اتوآنتی بادي ها، اغلب به عنوان آنتی بادی سرد، در سرما واکنش می دهد. اتوآنتی بادي های 
فوق ممکن است در بیماري های عفونی، سرطانی، لوپوس و یا حاملگی پدیدار گردند. 

17-6( اسپرماتوزوئید
اتوآنتی بادي های تولید شده منجر به نازائی می گردد. 

ایمونو  باالخره  روش تشخیص: MAR test ،Indirect Immunobead ،Direct Immunobead و 
فلورسانس غیر مستقیم می باشد.

Mixed antiglobin reaction( MAR( در اروپا کاربرد زیادی دارد و در آن گلبول های قرمز گوسفند که 
توسط آنتی بادی علیه IgG و IgA پوشیده شده اند، به اسپرماتوزوئید بیمار اضافه می شود. ایجاد آگلوتیناسیون به 

معنی وجود IgG/A در سطح اسپرماتوزوئیدهای بیمار می باشد. 

18-6( اهداف آموزشی در قالب سئواالت تشریحی
1. اتوآنتی بادی هایی که در بیماری سلیاک میزان آن ها افزایش می یابد را نام ببرید.

2. اتوآنتی بادی های تولید شده در بیماری کرون کدامند؟
3. اتوآنتی بادی های تولید شده در کم خونی پرنیسیوز را ذکر کنید.

4. کدام یک از اتوآنتی بادی های تولید شده در کم خونی پرنیسیوز ارزش تشخیصی باالتری دارد؟
5. یافته های آزمایشگاهی در بیماری )PBC )Primary Biliary Cirrhosis کدامند؟

6. اتوآنتی بادی های تولید شده علیه بافت تیروئید در بیماری های خودایمن مربوط به این بافت را ذکر کنید.
7. تغییرات در ترشح هورمون های تیروئیدی در بیماری گریوز را توضیح دهید.

8. اتوآنتی بادی تولید شده در بیماری آدیسون و روش تشخیص آن را ذکر کنید.
9. روند ظاهر شدن بیماری دیابت را توضیح دهید.

10. یافته های آزمایشگاهی مربوط به بیماری Multple sclerosis را ذکر کنید.

1. Immuno blotting
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11. بیماری سلیاک معمواًل در چه بیمارانی بیش تر دیده می شود؟
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بخش اول

مایکوباکتریوم  توبرکلوزیس

1-1( مقدمه 
سل از قدیم مخوف ترین بیماري عفوني شناخته شده در انسان بوده  است. بقراط )377-460 قبل از میالد 
مسیح( این بیماري را ”Phthisis“ نامیدکه به معني نابودکردن1 یا تحلیل بردن2 است  نقطه عطف تاریخچه بیماري 
سل، موفقیت روبرت کخ در سال 1882 در شناسایي و جداسازي عامل بیماري بود. کمي پس از آن، پاول ارلیش3 
مقاومت باسیل سل نسبت به اسید4را مطرح نمود و روشي را براي رنگ آمیزي معرفي کرد که امروزه با کمي تغییر 

به نام رنگ آمیزي زیل نلسون هنوز به طور وسیعي مورد استفاده قرار مي گیرد. 
درحالي که مطالعات اصلي کخ به منظور شناسایي روش درماني براي سل متمرکز بود، وي تهیه توبرکولین 
قدیمي را براي این منظور تهیه و پیشنهاد نمود. فشار زیادي که از سوي زمام داران سیاسي آن زمان، براي معرفي 
و اعالم درماني براي سل برکخ وارد آمد، موجب استفاده شتاب زده او از توبرکولین قدیمي در بیماران و بروز نتایج 
مصیبت بار و تشدید بیماري در بسیاري از مبتالیان گردید به طوري که تقریباً تمام شهرت و اعتبار او از بین رفت. اگر 
کلمنت فون پیرکه5 تست توبرکولین را براي تشخیص سل ابداع ننموده بود، توبرکولین قدیمي کخ و واکنش هایي 

که در اثر آن ایجاد گردید، کاماًل فراموش مي شد. 
رایج ترین تکنیک هاي آزمایشگاهي مورد استفاده در سراسر دنیا براي تشخیص سل، در قرن گذشته به وجود 
آمدند و در طي چند دهه ی گذشته فقط تغییرات جزئي در آن ها داده شده است. باسیل سل سرعت تکثیر کندي 
دارد، به طوري که هر 18 الي 21 ساعت فقط یک بار تقسیم مي گردد و تالش هایي که براي کاهش زمان تقسیم 
1. To consume
2. To waste away
3. Paul Ehrlich
4. Acid Fastness
5. Clemens Von Pirquet
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مایکوباکتریوم  توبرکلوزیس

آن صورت گرفته، ناموفق بوده اند. این بدان معناست که گزارش نتیجه مثبت کشت نمونه هاي کلینیکي، به چندین 
هفته و گاهي اوقات تا 2 ماه وقت نیاز دارد. عالوه بر آن، اعتماد به اسمیرهاي رنگ آمیزي شده خلط یا سایر نمونه هاي 
کلینیکي داراي محدودیت هاي قابل مالحظه اي است. اگر چه گزارش نتایج اسمیر، به سرعت انجام می گیرد، اما 
حساسیت آن بسیار کم است، زیرا در هر میلي لیتر نمونه باید هزاران باسیل وجود داشته باشد تا فرد آزمایش کننده 

قادر به شناسایي آن گردد. 
اولین داروي مؤثر یعني استرپتومایسین پس از تحقیقات فراوان توسط واکسمن1 در سال 1948 کشف گردید. 
امیدهایي که با کشف داروها و واکسن B.C.G ایجاد شده بود، بیش تر از آن که قادر به ریشه کني خود بیماري 
باشد، توجه همگانی به بیماري سل را ریشه کن نمود و باعث افزایش موارد بیماری شد. علیرغم کشف داروهاي مؤثر 
دیگر و موفقیت هاي متعاقب آن در کنترل بیماري در سال هاي اخیر شاهد افزایش شیوع مجدد آن بوده به نحوي 
که سازمان بهداشت جهاني در سال 1993 در یک اقدام بي سابقه، سل را به عنوان “اورژانس جهاني” اعالم نمود. در 

واقع تاریخچه سل، خطر بي توجهي به یک بیماري عفوني را  یاد آور مي نماید. 

2-1( تشخیص آزمایشگاهی2 
هدف از این بخش معرفی آزمایشاتی است که برای تشخیص سل در آزمایشگاه های تشخیص طبی ممکن 

است مورد استفاده قرار گیرند. روش هاي استاندارد براي ارزیابي نمونه هاي کلینیکي، شامل 4 مرحله ی زیر است:
الف( آزمایش  میکروسکوپي.

ب( جداسازي مایکوباکتریوم ها در کشت. 
ج( تشخیص و تعیین هویت میکروارگانیسم.
د( تست حساسیت به دارو )در صورت نیاز(.

در بین روش هاي فوق، آزمایش میکروسکوپي از نظر باسیل اسید فاست )AFB(، اغلب نخستین و سریع ترین 
تست تشخیصي است و پس از آن نمونه فرآوري شده به منظور رشد مایکوباکتریوم، بر روي محیط هاي مناسب 
کشت داده مي شود و از باکتري پرورش یافته جهت انجام تست حساسیت دارو، تعیین گونه و یا هر آزمایش مورد 

نیاز دیگري، استفاده مي شود. 
از آن جائي که باسیل سل در هر نقطه  اي از بدن ایجاد بیماري مي نماید، نمونه هاي متنوعي، ممکن است جهت 
ارزیابي از نظر مایکوباکتریوم ها به آزمایشگاه ارسال گردد. نمونه هاي دستگاه تنفسي شامل: خلط و ماحصل شست 

و شوي برونشBAL( 3( بیش ترین نمونه هایي هستند که به آزمایشگاه ارسال مي گردند.

1. Selman Vaksman
2. Laboratory Diagnosis
3. Bronchoalveolar Lavage
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1-2-1( جمع آوری
ظرف نمونه گیري: نمونه ها باید در ظرف استریل1 و نفوذناپذیر2 جمع آوري شده، سریعاً به آزمایشگاه انتقال داده 	∗

شوند. ظروفی که داراي پوششي از جنس موم3 هستند، نباید جهت جمع آوري نمونه مورد استفاده قرار گیرند، 
زیرا ممکن است باعث نتایج مثبت کاذب در رنگ آمیزي اسید فاست گردند )ذرات رنگ شده ی موم، ممکن 
است شبیه  باسـیل اسـید فاست )AFB( به نظر برسند(. نمونه ها، اگر بالفاصله مورد فرآوري و آزمایش قرار 

نمي گیرند، باید در یخچال نگه داري شوند، اما خون، در دماي اتاق نگه داري مي شود.
تعداد دفعات نمونه گیري: از آن جایي که با تکرار آزمایش حساسیت آزمایش بیش تر مي شود توصیه مي گردد 	∗

نمونه گیري بیش از یک بار تکرار گردد. بنابر این بهتر است سه نمونه ی خلط عمیق، جهت ارزیابي ارسال گردد. 
بر اساس مطالعات انجام شده در نمونه اول خلط 81 درصد بیماران مبتال به سل ریوی اسمیر مثبت، باسیل 
سل مشاهده می شود. 93 درصد در 2 نمونه و نزدیک 100 درصد در 3 نمونه خلط، باسیل دیده خواهد شد. 
این نمونه ها بهتر است در روزهاي جداگانه و در طي ساعات اولیه ی صبح جمع آوري شوند. ولي از آن جایي که 
طوالنی شدن زمان نمونه گیری ممکن است سبب عدم مراجعه بیمار گردد، سازمان بهداشت جهانی پیشنهاد 
نموده که سه نمونه خلط به این ترتیب اخذ گردد: نمونه اول هنگام مراجعه اولیه بیمار به آزمایشگاه نمونه دوم 

خلط صبحگاهی روز بعد و نمونه سوم هنگام مراجعه بیمار به آزمایشگاه برای تحویل نمونه دوم. 
نمونه هاي مورد استفاده	∗

- خلط: خلط معمول ترین نمونه جهت تشخیص سل ریوي مي باشد و در گرفتن این نمونه باید نهایت دقت و 
تالش را مبذول نمود. براي تهیه نمونه خلط، بیمار باید عمیقاً سرفه نماید تا خلط از ریه ها خارج گردد. حجم 
نمونه خلط باید حداقل ml 10-5 باشد و هرچه سریع تر به آزمایشگاه انتقال یابد و در صورتي که انتقال سریع 
نمونه ممکن نباشد، مي توان خلط را حداکثر تا یک هفته در دماي صفر درجه سانتي گراد نگه داري نمود. براي 
 CPC %1 انتقال نمونه در مسافت هاي طوالني و زماني که انتقال در یخچال ممکن نباشد، مي توان از محلول
(Cetyl Pyridinium Chloride) تهیه شده به نسبت 2 درصد4 در سرم فیزیولوژي، به صورت هم حجم، 
به نمونه اضافه شود و از رشد سایر باکتري ها جلوگیري نمود. نمونه هاي خلط بعد از 24 ساعت آلودگي زیادي 
دارند و چون این آلودگي در جداسازي مایکوباکتریوم ها تداخل ایجاد مي کند، آزمایش بر روي چنین نمونه هایي 

توصیه نمي شود.
- نمونه حاصل از شست وشوي برونش )BAL(: در صورت عدم امکان تهیه نمونه ی خلط و دسترسي 

1. استریل بودن ظروف از نظر باکتري هاي سریع الرشد چندان اهمیت ندارد زیرا تمام نمونه هایي که از نظر مایکوباکتریوم ها بررسي مي شوند، قبل از کشت آلودگي 
زدایي )Decontamination( مي گردند، اما از آنجا که احتمال آلودگي ظروف غیراستریل با مایکوباکتریوم هاي محیطي وجود دارد، مواردي از اپیدمي هاي کاذب 
بیماري هاي ناشي از مایکوباکتریوم هاي محیطي، در نتیجه ی جمع آوري خلط یا ادرار در ظروف تمیز ولي غیراستریل، گزارش گردیده است. بهتر است ظروف استریل 
باشند. M.xenopi یکي از عوامل معمول چنین بیماري هایي است، زیرا این مایکوباکتریوم ترموفیل بوده و در سیستم هاي آب داغ بیمارستاني مي تواند زنده بماند، و از 

این طریق ظروف جمع آوري خلط که با آب داغ شسته شده اند را آلوده مي سازد.
2. Leak-Proof
3. Waxed Containers

4. محلول CPC به صورت %2 تهیه شده، اما پس از افزودن به نمونه، غلظت نهایي آن %1 مي شود
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به تجهیزات الزم مي توان از نمونه حاصل از شست وشوي برونش )BAL(، به عنوان نمونه ی جایگزین خلط 
استفاده کرد.

- نمونه هاي حاصل از آسپیراسیون و الواژ معده: برخي از بیماران به خصوص کودکان قادر به گرفتن نمونه ی 
خلط، طبق درخواست نمي باشند. چون این افراد، اغلب هنگام خواب خلط خود را مي بلعند، مواد تنفسي بلعیده 
شده را مي توان با قرار دادن لوله اي در داخل معده و آسپیراسیون محتویات آن، به دست آورد. آسپیراسیون معده، 
باید صبح زود و قبل از این که بیمار غذا یا نوشیدني مصرف کرده باشد، صورت گیرد و قبل از آن باید به بیمار 
توصیه نمود، چندین بار سرفه نموده و عمل بلع را انجام دهد. نمونه هاي گاستریک باید حداکثر ظرف مدت 
4 ساعت از جمع آوري، فرآوري و آماده سازي شود زیرا مایکوباکتریوم ها توسط اسید معده از بین مي روند. در 
صورتي که زمان فرآوري و یا انتقال نمونه با تأخیر همراه باشد، باید با افزودن بي کربنات سدیم و یا هیدروکسید 

سدیم به نمونه، حالت اسیدي آن را خنثي نمود.
- ادرار: جهت تشخیص سل سیستم ادراري، نمونه ادرار نمونه مناسبي است. سه تا پنج نمونه ی ادرار اول صبح، 
در روزهاي جداگانه و هر یک به میزان ml 50، در ظروف پالستیکي یا شیشه اي باید جمع آوري گردد. نمونه هاي 
ادرار 24 ساعته توصیه نمي شود زیرا رشد مایکوباکتریوم ها در نتیجه ی قرار گرفتن طوالني مدت در معرض 

ادرار، مهار مي شود.
- مدفوع: نمونه هاي مدفوع، فقط زماني که از بیماران ایدزِي مشکوک به عفونت معدي- روده اي ناشي از 
کمپکس مایکوباکتریوم آویوم1 جمع آوري شده باشند، مناسب و داراي ارزش هستند. در بیمارانHIV سرم 
منفی2، نمونه ی مدفوع براي تشخیص سل مناسب نمي باشد. نمونه هاي مدفوع به میزان یک الي دو گرم در 

ظروف استریل، جهت کشت فرستاده مي شوند.
- خون، مغز استخوان و سایر مایعات استریل بدن، بافت و مواد آسپیره شده از زخم: نمونه CSF و 
زخم باید بدون تأخیر به آزمایشگاه فرستاده شوند، آزمایش CSF از نظر مایکوباکتریوم یک آزمایش اورژانس 
است که بایستي پزشک را در اسرع وقت از نتیجه ی آن مطلع نمود. مایعات جنب، پریکارد و صفاق احتمااًل 
داراي مقادیري فیبرینوژن هستند که باعث انعقاد نمونه مي شوند و مي توان با افزودن ضد انعقاد مناسب به نمونه 
از انعقاد آن جلوگیري نمود. روش دیگر براي جلوگیري از انعقاد، افزودن مستقیم این نمونه ها به مقادیر مساوي 

محیط کشت مایع مثاًل محیط کشت کریچنر3 و یا میدل بروک4 است.
* مالحظات عملی: نمونه ي تهیه شده با سواب نمونه ی مناسبي نیست. زیرا جداسازي و بیرون آوردن مایکوباکتریوم ها از 
فیبرها و الیاف سواب بسیار مشکل است. استفاده از سواب ها فقط زماني قابل قبول است، که هیچ راه دیگري براي 
جمع آوري نمونه وجود ندارد. در این صورت بهتر است از سواب هاي آلجینات 1 که پس از نمونه برداري با حل کردن 
آن مایکوباکتریوم ها آزاد مي گردند، استفاده نمود. )آلجینات، ماده اي ژالتیني است که از نوعي جلبک قهوه اي دریایي 
1. M.avium complex
2. Sero- negative
3. Kirchner
4. Middlebrook
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استخراج مي شود. کاربرد سواب آلجینات مانع به جاي ماندن ُپرز بر روي موضع نمونه برداري مي گردد(.

2-2-1( فرآوری و آماده سازی نمونه1
نمونه هایي که جهت بررسي حضور مایکوباکتریوم به آزمایشگاه مایکوباکتریولوژي ارسال مي گردند، قبل از انجام 

هرگونه آزمایشي، ابتدا باید فرآوري و آماده سازي گردند، که خود شامل سه مرحله ی زیر است:
سـیال سـازي و هضم2. اکثر روش هاي آلودگي زدایي، نمونه هاي موکوئیـد نظیر خلط را نیز، هضـم و سـیال 	∗

مي کنند. هضم نمونه باعث رها شـدن مایکوباکـتریوم ها از تجمعات پروتئیني3 شـده و به ارگانیسـم ها اجـازه 
مي دهد تا در طي عمل سانتریفیوژ، رسوب نمایند. مواد سیال کننده اي که معموالً استفاده مي شود، NALC  4و 

یا SDS 5 مي باشد.
با سایر 	∗ آلودگي زدایي6: بیش تر نمـونه هایي که براي کشـت مایکوباکتریوم ها به آزمایشگاه مي رسند 

میکروارگانیسم هاي فلور طبیعي )باکتري ها و احتمااًل قارچ ها( آلوده شده اند و چنان چه این ارگانیسم هاي آلوده 
کننده از بین برده نشوند با رشد سریع خود تمام محیط را پوشانیده و در کشت مایکوباکتریوم ها که داراي رشد 
آهسته اي هستند، اختالل ایجاد مي کنند. براي آلودگي زدایي نمونه ها، روش هاي متعددي طراحي شده، که در 
این روش ها اغلـب از عوامـل اسـیدي یا قلیایي براي از بین بردن میکروارگانیسـم هاي آلوده کننده اسـتفاده 
مي شود. مایکوباکتریوم ها به علت دارا بودن مقدار زیادي لیپید در دیواره سلولي خود، در برابر اثرات ضد باکتریال 
این عوامل مقاومت مي کنند. البته این تفاوت در مقاومت نسبي است و هیچ ماده ی آلودگي زداي معتبري 
که قادر به کشتن سایر میکروارگانیسم ها بوده بدون این که اثري روي تعداد مایکوباکتریوم ها داشـته باشد، 
یافت نمي گردد. لذا توصیه شده در روش هاي آلودگي زدایي زمان به گونه اي تنظیم گردد که بیش ترین تعداد 
میکروارگانیسم هاي آلوده کننده و کم ترین تعداد مایکوباکتریوم ها از بین برود. زیرا حتي بهترین روش آلودگي 
زداي که باعث جداسازي ایده آل مایکوباکتریوم ها مي گردد، همراه با آلوده شدن تعداد معدودي از کشت ها است. 
میزان آلودگي مجاز توصیه شده براي کشت ها بین دو تا پنج درصد است. میزان آلودگي باالتر از این مقدار نشان 
دهنده ی این است که روش آلودگي زدایي مورد استفاده، میکروارگانیسم های آلوده کننده را به حد کافي از بین 
نبرده است و میزان آلودگي کم تر از این مقدار نشان دهنده ی این است که روش مورد استفاده بسیار قوي بوده 
به طوري که ممکن است تعداد قابل توجهي از مایکوباکتریوم ها را نیز از بین برده باشد. مایعات استریل بدن 
مانند CSF، احتیاج به آلودگي زدایي ندارد و مستقیماً تغلیظ مي شوند. روش Petroff، یک روش آلودگي زداي 
پر طرفدار است. در این روش خلط )یا هر نمونه ی آلوده ی دیگر( با حجم مساوي سود 4% )یا مخلوط 2% سود 
و NALC %1( مخلوط شده و چند ثانیه ُورتکس7 مي شود تا نمونه کاماًل مخلوط شده و مخلوط فوق به مدت 
1. Specimen Processing
2. Digestion
3. Clumps of Protein
4. N-Acetyl-L-Cysteine
5. Sodium Dodecyl Sulfate
6. Decontamination
7. Vortex
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15 دقیقه در دماي اتاق به حال خود گذاشته مي شود، تا در این مدت NaOH نمونه را آلودگي زدایي نماید و  
NALCدر این مدت نمونه را هضم نماید. )باید توجه داشـت NALC به مرور زمان فعالیت خود را از دست 

مي دهد، لذا محلول NALC-NaOH باید ظرف مدت 24 ساعت پس از تهیه مصرف شود(. 
تغلیظ1 . اکثر نمونه ها، قبل از تلقیح بر روي الم و یا محیط هاي کشت، تغلیظ مي شوند. دراین صورت احتمال 	∗

نتایج مثبت بررسی میکروسـکوپی و کشت نمونه بیش تر است، زیرا تعداد ارگانیسم ها در هر میلي لیتر نمونه 
بیـش تر مي گـردد. تقریباً در هـمه ی روش هاي تغلیظ، از سـانتریفـیوژ اسـتفاده مي شـود. براي ایـن منـظور 
نمونه ها حداقل به مدت 15 دقیقه در rpm( 3000 g 1500( باید سانتریفیوژ شوند. پس از  15 دقیقه سانتریفیوژ، 
سوپرناتانت دور ریخته مي شود و نمونه به کمک بافر فسفات خنثي مي گردد. از اسیدهیدروکلریدریک رقیق نیز 
براي خنـثي نمودن NaOH مي تـوان اسـتفاده نمود. گاهـي به منـظور خنـثي سـازي رسـوب نمـونه هـا، به 
آن ها آلبومین اضافه مي کنند. آلبومین هم چنین به چسبیدن رسوب نمونه ها به سطح محیط جامد و اسالیدهاي 

میکروسکوپ کمک مي نماید.

3-1( آزمایش میکروسکوپی و رنگ آمیزی های اسیدفاست
 از آن جاکه جداسازي مایکوباکتریوم ها با روش کشت استاندارد مستلزم چندین هفته زمان است، استفاده 
از آزمایش میکروسکوپي براي رسیدن به یک تشخیص سریع و اولیه از اهمیت زیادي برخوردار است، به ویژه 
آزمایش میکروسکوپي خلط در تشخیص موارد سل دفع کننده باکتري یا عفوني داراي ارزش بسیار زیادي مي باشد. 
البته در این موارد عالوه بر ارزیابي میکروسکوپي، نمونه ها باید کشت نیز داده شوند2. از دیگر مواردي که ارزیابي 
میکروسکوپي ضروري است کنترل و نظارت بر درمان بیماران است. همگام با پاسخ بیماران به درمان، دفع  باسیل 
اسید فاست )AFB( نیز کاهش مي یابد. جمع آوري نمونه هاي متوالي با فاصله ی زماني مشخص، کاهش در تعداد  
باسیل اسید فاست )AFB( و پاسخ به درمان را نشان مي دهد. در کنار این موارد ارزیابي میکروسکوپي به تأیید حضور 
باکتري اسیدفاست در کشت نیز کمک مي کند. از آن جائي که سایر ارگانیسم ها نیز گاهي اوقات روي محیط هاي 
کشت مایکوباکتریومي پرورش مي یابند، بر روي تمام کلني هاي پرورش یافته در سطح محیط، باید رنگ آمیزي 

اسیدفاست انجام شود.
براي تهیه اسمیر بایستي 3-2 قطره از رسوب نمونه بر روي یک اسالید شیشه اي تمیز گذاشته شده و به وسعت 
cm 2*1 پخش گردد. نمونه هایي مانند CSF را نباید روي الم پخش نمود بلکه قطرات رسوب نمونه را یکي پس 
از دیگري و بعد از خشک شدن هر قطره، روي هم قرار مي دهیم، تا شانس یافتن باسیل در این نمونه ها افزایش 
یابد. اسمیرهاي تهیه شده را مي توان به کمک حرارت3 یا با فرو بردن اسالیدها در متانول خالص، به مدت 1 دقیقه 
فیکس نمود. باید توجه داشت که اسمیرهاي فیکس شده با حرارت ممکنست داراي مایکوباکتریوم هاي زنده باشند 

1. Concentration
2. اسمیرهاي داراي نتیجة مثبت جهت تعیین و تأیید هویت باسیل هاي اسیدفاست کشت مي گردند. نمونه هاي داراي اسمیر منفي نیز باید حتماً کشت داده شوند، زیرا 
آزمایش کشت حساس تر از آزمایش میکروسکوپي اسمیر است، به طوري که وجود 100-10 باسیل در هر میلي لیتر نمونه باعث مثبت شدن کشت مي شود، اما براي 

مثبت شدن اسمیر بایستي 50/000-5000 باسیل در هر میلي لیتر نمونه وجود داشته باشد
3. قرار دادن الم در فور oC 75-65  به مدت 2 ساعت، و یا با سه تا چهار مرتبه عبور دادن اسالید از میان شعله
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و باید حتماً در ظروف مخصوص1 نگه داري شوند.
Ziehl- معمواًل از دو نوع رنگ آمیزی براي مشاهده باسیل هاي اسیدفاست استفاده مي شود، یکي رنگ آمیزي

Neelsen و Kinyoun با پایه کربول فوشین و دیگري رنگآمیزي فلئوروکروم )اورامین- رودامین(. رنگ هاي 
کربول فوشین حاوي فنل یا اسیدکربولیک و فوشین بازي مي باشند. )نقش فنل کمک به نفوذ رنگ به درون دیواره 

سلولي  مایکوباکتریوم هاست(.

* رنگ آمیزي Ziehl-Neelsen. در این رنگ آمیزي پس از این که، سطح اسمیر با کربول فوشین پوشانیده شد، تا 
متصاعدشدن بخار از آن به مدت چند دقیقه، حرارت داده مي شود. اسالید پس از 5 تا 10 دقیقه، با آب شسته شده 
و سپس با اسید-الکل 3% رنگ بري مي شود، تا زماني که هیچ رنگي از آن خارج نگردد. مخلوط اسید و الکل باعث 
شفاف تر شدن الم مي شود، معمواًل از اسیدهاي معدني رقیق مانند اسیدسولفوریک یا اسیدهیدروکلریدریک %3 
استفاده مي گردد. پس از شست وشوي الم با آب، رنگ آمیزي زمینه با متیلن بلو و یا بریلیانت گرین انجام مي شود. 
در این رنگ آمیزي  باسیل اسید فاست )AFB( قرمز رنگ، ارگانیسم هاي غیراسیدفاست و زمینه ی الم در صورتي 
که رنگ زمینه متیلن بلو باشد آبي رنگ، و در صورتي که رنگ زمینه بریلیانت گرین باشد سبز رنگ دیده مي شوند. 

* رنگ آمیزي Kinyoun. این روش کاماًل مشابه روش زیل- نیلسن است با این تفاوت که به علت باال بودن 
غلظت فنل و فوشین بازي در معرف کربول فوشین آن، نیازي به حرارت دادن ندارد و به همین دلیل به روش سرد2 

معروف است.

* رنگ آمیزي فلئوروکروم. در این روش از رنگ هاي فلورسنت اورامین O که ممکن است همراه با رودامین باشد، 
براي رنگ آمیزي ارگانیسم هاي اسیدفاست استفاده مي شود. معرف رنگ آمیزي فلئوروکروم )یعني اورامین O با یا 
بدون رودامین( حاوي فنل است تا به نفوذ رنگ به درون دیواره سلولي ارگانیسم هاي اسیدفاست کمک نماید. در این 
رنگ آمیزي سطح اسمیر به مدت 15 دقیقه با رنگ پوشانیده شده و سپس با آب شسته مي شود، عمل رنگ بري با 
 Acridine Orange اسید- الکل 0/5% و به مدت 2 دقیقه انجام مي شود. رنگ آمیزي زمینه با پرمنگنات پتاسیم یا
صورت مي گیرد. ارگانیسم هاي اسیدفاست در زیر نور UV، داراي فلورسانس زرد روشن تا نارنجي مي باشند و زمینه ی الم 

با پرمنگنات پتاسیم به رنگ تیره و با Acridine Orange به رنگ قرمز دیده مي شود.
اسمیرهاي رنگ شده با کربول فوشین توسط میکروسکوپ نوري و بزرگ نمایي 1000X بررسي مي شوند. 
چون یک اسمیر ممکن است فقط حاوي تعداد کمي باسیل اسید فاست )AFB( باشد، حداقل 300 فیلد باید بررسي 
گردد. 300 فیلد میکروسکوپي معادل 3 بار رفت وبرگشت در طول اسمیر )cm 2( و یا 9 بار رفت و برگشت در عرض 
اسمیر )cm 1( بوده و حدوداً 15 دقیقه طول مي کشد. اسمیرهاي رنگ شده با فلئوروکروم توسط میکروسکوپ 
فلئورسنت بررسي مي شوند. این اسمیرها باید در همان روزي که تهیه مي گردند، ارزیابي شوند، زیرا خاصیت 
فلئورسانس به مرور زمان زایل مي گردد. بسیاري از آزمایشگاه ها از بزرگ نمایي 400X براي بررسي این قبیل 
اسمیرها استفاده مي کنند. اسالیدها در این بزرگ نمایي کم کاماًل اسکن مي شوند، زیرا ارگانیسم هاي فلئورسنت به 

1. Biohazard Container
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راحتي از مواد زمینه اي تشخیص داده مي شوند. در این حالت حداقل30 فیلد یا 3 بار رفت و برگشت در طول اسمیر 
)cm 2( باید بررسـي گردد، که این بررسـي اغلب یک تا دو دقیقه طول مي کشـد زیرا هر میدان میکروسکوپي 

منطقه ی وسیعي از اسالید را پوشش مي دهد. 
* مالحظات عملی: پس از بررسي اسمیر از آن جائي که با آزمایش میکروسکوپي نمي توان مایکوباکتریوم توبرکلوزیس 
را از سایر مایکوباکتریوم ها تشخیص داد، لذا گزارش باید صرفاً به صورت »باسیل هاي اسید فاست وجود دارد«، باشد.

4-1( کشت  مایکوباکتریوم
مایکوباکتریوم ها مانند اکثر پاتوژن هاي انساني احتیاج به محیط هاي پیچیده دارند. محیط هاي کشت مایکو 
باکتریومي ممکن است جامد )با پایه تخم مرغ یا آگار( و یا مایع باشند محیط هاي با پایه تخم مرغ جزو محیط هاي 
پرطرفدار مي باشند. این محیط ها حاوي تخم مرغ کامل هستند و توسط حرارت در 80 درجه سانتی گراد به مدت یک 
ساعت جامد مي گردند. نقش تغذیه اي تخم مرغ مشخص نمي باشد. زرده آن ممکنست به عنوان پیش نیاز لیپیدي 
مورد استفاده قرار گیرد و به احتمال قوي نقش آلبومین جذب اسیدهاي چرب آزاد است که براي مایکوباکتریوم ها 
سمي محسوب مي شوند. به منظور جلوگیري از رشد میکروارگانیسم هاي آلوده کننده، به این محیط ها سبزماالشیت 
اضافه مي گردد. که عالوه بر آن زمینه ی رنگي مناسبي در محیط کشت ایجاد مي کند تا کلني هاي مایکوباکتریومي 
مشخص تر دیده شوند. محیط کشت لونشتین جنسن1 پرکاربردترین محیط کشت با پایه تخم مرغ است. غلظت 
سبزماالشیت آن 0/025 درصد است. عالوه بر آن داراي آسپاراژین و گلیسرول نیز مي باشد. محیط هاي با پایه آگار 
نظیر Middlebrook 7H10 و Middlebrook 7H11 حاوي مواد غذایي گوناگوني )نظیر ویتامین ها(، آلبومین 
)به عنوان خنثي کننده ی  اسیدهاي چرب سمي( و غلظت بسیار کمي از سبزماالشیت )0/00025-0/0001 درصد( 
مي باشند. محیط هاي مایع نظیر Middlebrook 7H9 & 7H12 Broths و Kirchner Broth هستند. این 
محیط ها حاوي مواد غذایي گوناگون و Tween 80 به عنوان ماده سورفکتانت جهت از هم گسیختن توده هاي  
باسیل اسید فاست )AFB( و رشد ارگانیسم در سرتاسر محیط کشت هستند. مایکوباکتریوم ها در محیط هاي مایع 

اغلب سریع تر رشد مي نمایند. 
 oC جهت کشـت چند قطره از نمونه ی آلودگي زدایي و تغلیظ شـده به محیط هاي کشـت افزوده مي گـردد و در
37-35 2انکوبه مي شوند. اگرچه رشد بر روي محیط هاي با پایه تخم مرغ به وسیله ی انکوباسیون در حضور %5-10 
دي اکسید کربن، افزایش مي یابد، محیط هاي میدل بروک الزاماً باید در مجاورت CO2 انکوبه شوند. محیط هاي 
کشت، اغلب به مدت 8 هفته و در تاریکي انکوبه مي گردند. کشت هاي مایکوباکتریومي باید هفته اي دوبار، در طي 
4 هفته اول انکوباسیون و پس از آن هر هفته، از نظر وجود رشد بررسي شوند. محیط هاي با پایه ی تخم مرغ با 

1. Lowenstein-Jensen Medium

2. برخي از مایکوباکتریوم ها، نظیر کمپلکس مایکوباکتریوم فورچوئیتوم، مایکوباکتریوم مارینوم، هموفیلوم و اولسرانس، نیاز به درجه ی حرارت 
انکوباسیون پائین تري دارند. هر زمان به وجود این ارگانیسم ها مشکوک شویم، نمونه ها )که اغلب بافت هاي نرم و پوست هستند( باید بر روي دو 
سري محیط کشت تلقیح گردند. یک سري باید در oc37-35، و سري دیگر در oc33-25 انکوبه شوند. مایکوباکتریوم مارینوم، هموفیلوم و اولسرانس 

اغلب در oc37رشد نمي کنند. اعضای کمپلکس مایکوباکتریوم فورچوئیتوم قادرند به سرعت، در هر دو درجه حرارت o C 28  و o C 37 رشد نمایند.
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ذره بین بهتر بررسي مي شوند. بر روي این محیط ها، مایکوباکتریوم توبرکلوزیس اغلب پس از 18 تا 24 روز قابل 
تشخیص است. محیط هاي مایع باید به طور هفته اي از نظر وجود ذرات1 )یعني توده هاي ریز ارگانیسم ها( بررسي 
شوند. محیط هاي مایع، قبل از این که منفي گزارش شوند باید بر روي محیط هاي جامد پاساژ داده شده و یا رنگ 

آمیزي اسیدفاست شوند )و یا هر دو با هم انجام شود(.

5-1( روش های رادیومتریک
از آن جائي که باسیل سل و بیش تر انواع مایکوباکتریوم هاي بیماري زا بسیار کند رشد هستند، تالش هاي زیادي 
براي ابداع روش هاي سریعي که بتوان به کمک آن ها رشد یا متابولیسم مایکوباکتریوم ها را در نمونه مشخص نمود، 
انجام گرفته است. تنها روش سریعي که مورد تأیید و کاربرد روزانه در آزمایشگاه قرار گرفته است، روش رادیومتري 
است. این روش بر اساس آزاد شدن CO2 رادیواکتیو از یک پیش ساز نشاندار شده، توسط متابولیسم باکتري است. آزاد 
شدن گاز را مي توان با پایش هواي موجود در فضاي باالي ویال کشت، مشخص نمود. این عمل، به طور اتوماتیک 
توسط دستگاهي به نام BACTEC 460TB System2 انجام می شود. محیط کشت مایع مورد استفاده در این 
روش، حاوي فاکتورهاي رشد، پالمیتیک اسید نشاندار شده با کربن 14 و مخلوطي از مواد ضد میکروبي مانند پلي 
میکسین، آمفوتریسین، نالیدیکسیک اسید، تري متوپریم و آزلوسیلین3 به منظور جلوگیري از رشد سایر ارگانیسم ها به 
  CO2 4 متابولیزه شده وC-Palmitic Acid ،جز مایکوباکتریوم، می باشد. در صورت وجود مایکوباکتریوم در نمونه
تولید مي گردد. مقدار رادیواکتیویته ی سنجیده شده، به صورت اندکس رشد4 گزارش مي شود. رشد مایکوباکتریوم ها در 
این سیستم در عرض 3 الي 10 روز قابل تشخیص است. با افزودن داروهاي ضد سلي به محیط کشت در سیستم 
رادیومتري، مي توان از آن براي تشخیص سریع حساسیت به داروها نیز استفاده نمود. با این که بدون تردید این 
روش بسیار سریع تر از روش هاي سنتي است ولي به دلیل هزینه ی باال، کاربرد آن در آزمایشگاه هاي تشخیصي در 

بسیاري از کشورها محدود است.

6-1( استفاده از مایکوباکتریوفاژها در مطالعات تشخیصی
نظر به این که مایکوباکتریوفاژها ممکن است بسیار اختصاصي بوده و فقط یک گونه خاص نظیر مایکوباکتریوم 
توبرکلوزیس را آلوده نمایند، از این ویژگي جهت تشخیص عفونت هاي مایکوباکتریومي استفاده شده است. با ایجاد 
فاژهاي پذیرنده ی لوسیفراز5 یا Luciferase Receptor Phages( LRP(، آزمایشي ارزان و سریع، در حال بررسي 
مي باشد. زماني که این فاِژ تغییر یافته در تماس با مایکوباکتریوم توبرکلوزیس قرار مي گیرد، باکتري آلوده شده شروع 
به تولید Luciferase مي کند. محصول این آنزیم را مي توان با استفاده از یک لومینومتر6 شناسایي نمود. بنابراین 

تولید نور دلیل بر وجود باسیل سل و تأیید کننده ی تشخیص است.
1. Particles
2.  Becton Dickinson Diagnostic Instrument Systems
3.  PANTA
4.  Growth Index- GI

5.  ژن لوسیفراز کرم شب تاب )Firefly Luciferace Gene (، به داخل ژنوم مایکوباکتریوفاژ اختصاصي مایکوباکتریوم توبرکلوزیس وارد مي شود.
6. Luminometer
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7-1( روش های سرولوژیک1
روش هاي تشخیصي نوین سل با استفاده از پیشرفت هاي ایمونولوژي و بیولوژي مولکولي حاصل شده و زمینه 

را براي تغییرات اساسي و مهم فراهم آورده است. 

1-7-1( آزمایشات ایمونولوژیک جهت شناسایي آنتي بادي هاي مایکوباکتریومي2
 روش هاي سرولوژیک، به طور گسترده براي تشخیص انواع گوناگوني از بیماري هاي عفوني به کار گرفته 
شده است و فقط در سال 1898، چندین سال پس از کشف باسیل سل توسط کخ بود که Arloing اولین گزارش 
در مورد ارزش یک روش سرولوژیک براي تشخیص سل را منتشر نمود. او تست آگلوتیناسیوني را طراحي نمود 
و نشان داد که 57% از بیماران مبتال به سل در سرم خود داراي آنتي بادي آگلوتیناسیون دهنده هستند؛ در این آزمایش 
11%  از کنترل هاي سالم و افراد مبتال به سایر بیماري ها، نیز واکنش مثبت نشان دادند. زماني که روش حساس و 
نسبتاً ساده ی االیزا3 درسال 1972 شرح داده شد، دریچه اي به سوي یک روش جدید تشخیص سرولوژیک سل 
باز شد و از آن زمان تاکنون آنتي ژن ها و آنتي بادي هاي مختلف زیادي مورد مطالعه قرار گرفته اند. بزرگ ترین 
مشکل در تشخیص سرولوژیک سل، مربوط به آنتي ژن به کار گرفته شده است. در حال حاضر اکثر آنتي ژن هاي 
مایکوباکتریومي غیراختصاصي هستند، زیرا این پروتئین ها، به طور گسترده بین گونه ها و جنس ها مشترک هستند. 
از آن جائي که انسان و اکثر حیوانات، با مایکوباکتریوم هاي محیطي، که بیماري زا نبوده ولي قادر به تحریک 
پاسخ آنتي بادي هستند، تماس هاي مکرر دارند، تستي که براي تشخیص آلودگي و یا بیماري ناشي از مایکوباکتریوم 
توبرکلوزیس به کار مي رود، قادر به تفکیک آنتي بادي هاي تولید شده در اثر تحریکات آنتي ژني قبلي و حال از یک 

دیگر، نخواهد بود.
Parsons ،Nassau و Johnson اولین کساني بودند که از تکنیک هاي االیزا براي تشخیص سل استفاده 
کردند. آن ها از صاف شده ی کشت باکتري مایکوباکتریوم توبرکلوزیس H37Rv به عنوان آنتي ژن استفاده نمودند 
و ضمن مطالعه کنترل هاي سالم به همراه افراد بیمار، حساسیت 56% و ویژگي 98% را گزارش کردند. برخي از 
محققین موفق به بهبود این نتایج مقدماتي شده اند. بهترین حساسیت و ویژگي که به دست آوردند، به ترتیب %68 
و 98% بود. استفاده از PPD به عنوان آنتي ژن در تست هاي تشخیصي االیزا، به طور وسیع مورد مطالعه قرار گرفته 

است و حساسیت 67% و ویژگي 79% با آنتي بادي IgG به عنوان بهترین نتیجه گزارش شده است.   
نتایج مثبت کاذب در االیزا، احتمااًل ناشي از پاسخ آنتي بادي ها به مایکوباکتریوم هاي محیطي یا فلور نرمال، 
که داراي آنتي ژن هاي مشترک با مایکوباکتریوم توبرکلوزیس هستند، مي باشد. براي جلوگیري از این نتایج غیر 
اختصاصي، تالش هایي به منظور استفاده از آنتي ژن هاي خالص یا نیمه خالص، که ممکن است منحصر به باسیل 
 Anderson و Daniel سل باشند، صورت گرفته است. رایج ترین پروتئین استفاده شده براي این منظور، توسط
با عنوان آنتي ژن 5 مشخص شده است، اما این آنتي ژن نیز داراي اپي توپ هاي غیراختصاصي پیدا شده در سایر 
1. Serological Methods 
2. Immunoassays For Mycobacterial Antibodies
3. ELISA  
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مایکوباکتریوم ها مي باشد، به طوري که قریب به یک سوم بیماران مبتال به عفونت هاي مایکوباکتریومي آتیپیک نیز، 
با این آنتي ژن داراي نتایج مثبت بوده اند. 

یک ایراد اساسي آنتي ژن 5، ناپایداري آن تحت شرایط ذخیره سازي و حمل ونقل است، در حالي که آنتي ژن 6، 
بدون از دست دادن فعالیت خود قابل لیوفیلیزه شدن است. به طور کلي، مشخص شده که نتایج حاصل از آنتي ژن 
5 یا PPD با االیزا، نسبت به آنتي ژن 6، رضایت بخش تر است. بررسي ها نشان داد که از نظر حساسیت و ویژگي، 

PPD پائین تر از آنتي ژن 5، و باالتر از آنتي ژن 6 و صاف شده خام کشت قرار دارد. 

Charpin و همکارانش یک روش االیزا را با استفاده از آنتي ژن A60 که از BCG به دست آمد ارزیابي نمودند. 
بیماران مورد مطالعه، مشکوک به سل ریوي بودند، اما اسمیر خلط منفي داشتند. عملکرد هر دو آنتي بادي IgM و 
IgG اندازه گیري شد و نتایج IgG و IgM روي هم، داراي حساسیت 68%، ویژگي 100% و PPV1 100% بود. 

ارزش روش االیزا براي تشخیص بیماران سلي مبتال به ایدز نیز به طور وسیع مورد مطالعه قرار گرفته است. 
 PPD ضد IgG و همکاران در گزارش جداگانه اي مطرح نموده اند که آنتي بادي Eriki همکاران و نیز -Theuer
در بیماران سلي مبتال و غیرمبتال به ایدز، به یک اندازه وجود دارد. به همین ترتیب، تعداد بسیار زیادي از مقاالت 
و متون علمي در تشخیص سرولوژیک سل  به روش االیزا وجود دارد. االیزا براي استفاده در کشورهاي در حال 
توسعه اي که سل در آن جا شایع است، بسیار مناسب مي باشد و اطالعات قابل مقایسه اي با اسمیر مستقیم خلط، به 
دست مي دهد و ممکنست براي بیماراني که قادر به دادن نمونه خلط نیستند و نیز براي بیماران مبتال به سل خارج 

ریوي، بسیار مفید باشد. 
اخیراً چند آنتي ژن خالص در دسترس قرار گرفته که ویژگي هاي آزمایش االیزا ELISA را با فراهم آوردن 
ویژگي 95% و حساسیت 95ـ 83% در سل ریوي اسمیر مثبت، افزایش داده است. با این وجود، حساسیت آزمایش 
االیزا، ارزش کاربردي آن را براي سل ریوي اسمیر منفي هم چنان پائین نگاه داشته و این امر به ویژه در بین بیماران 

آلوده به HIV صحت دارد.
2-7-1( آزمایشـات ایمونولوژیک جهـت شـناسـایي آنتـي ژن هـاي مایـکوباکتـریومي2 

شـناسایي آنتي ژن هاي مایکوباکتریومي در نمونه هاي کلینیکي به منظور تشخیص آزمایشگاهي سل، به وسیله 
چند گروه از محققین گزارش شده است، که بسیاري از آن ها بر روي ارزش تشخیصي آن در مننژیت سلي 
متمرکز گردیده است. Sada و همکارانش اولین کساني بودند که از االیزا جهت شناسایي آنتي ژن مایکوباکتریوم 
توبرکلوزیس در CSF، استفاده نمودند. از زمان گزارش آن ها، تکنیک هاي تشخیصي متعددي با استفاده از االیزای 
رقابتي، آگلوتیناسیـون التکس، هماگلوتیناسـیون و روش سـاندویچ االیزا با دو آنتي بادي، به منظور تشخیص آنتي 

ژن هاي مایکوباکتریومي ارائه گردیده است. 
Radhakrishnan و Mathai مایع مغزي نخاعي 40 بیمار مبتال به مننژیت سلي )با تشخیص بالیني( را، با استفاده 
از یک تکنیک االیزا و به منظور ردیابي وجود آنتي ژن 5، مطالعه نمودند. آنتي ژن 5 در تمام 10 نمونه اي که داراي 
1. Positive Predictive Value
2. Immunoassays For Mycobacterial Antigens
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کشت مثبت بودند و 21 مورد از 30 نمونه اي که داراي کشت منفي بودند، شناسایي گردید؛ و در هیچ یک از 40 نمونه 
ی کنترل ردیابي نشد. Wadee و همکارانش، آنتي ژن هاي مایکوباکتریوم توبرکلوزیس را با یک روش ساندویچ، به 
کمک دو آنتي بادي اختصاصي مایکوباکتریوم توبرکلوزیس ردیابي نمودند. آن ها 63 نمونه ی CSF بیماران مبتال 
به مننژیت سلي را بررسي نمودند. مجموعاً 253 نمونه ی CSF بررسي شد و 4/3% نتیجه مثبت کاذب، بدون نتیجه ی 

منفي کاذب، به دست آمد. 
لیپوآرابینومنان )LAM( جزئي از دیواره سلولي بسیاري از مایکوباکتریوم ها است. Hunter و همکارانش آن را 
در فرم آسیله ی خود خالص نموده و به عنوان یک آنتي ژن در تشخیص سرولوژیک سل آزمایش کردند. Sada و 
همکارانش سرم 66 بیمار مبتال به سل ریوي یا خارج ریوي را با استفاده از LAM در یک تکنیک االیزا  ارزیابي 
نمودند و ویژگي 91% و حسـاسیت 72% را به دست آوردند. سپس آن ها سرم بیماران مبتال به سل را از نظر وجود 
آنتي ژن آزمایش نمودند. این آنتي ژن با استفاده از یک روش کوآگلوتیناسیون شناسایي گردید، که این تست قادر به 
تشخیص ng/ml 50 لیپوآرابینومنان در نمونه مورد آزمایش بود. حساسیت آزمایش براي بیماران مبتال به سل ریوي 

که داراي اسمیر خلط منفي از نظر وجود  باسیل اسید فاست )AFB( بودند، 67% و ویژگي آن100% بود. 
بدین ترتیب ردیابي آنتي ژن هاي مایکوباکتریومي در CSF، ممکنست پیشرفت آزمایشگاهي مهمي در تشخیص 
مننژیت سلي، به ویژه در کشورهایي که بیماري نسبتاً شایع است، باشد. ارزش آن جهت بررسي مننژیت مزمن در 

کشورهایي که مننژیت سلي نادر است، به اندازه کافي مطالعه نشده است. 

8-1( تست پوستی توین کولین1 
از قدیمی ترین آزمایشات تشخیصي سل، تست پوستي توبرکولین است. این تست توسط محلول توبرکولین 
قدیمي و یا محلول PPD انجام مي شود. محلول توبرکولین قدیمی از صاف و تغلیظ نمودن کشت 6  هفته ای باسیل 
سل در محیط مایع تهیه می شود. در این محلول عالوه بر توبرکلو پروتئین ها سایر اجزای باسیل سل و محیط کشت 
نیز وجود دارد. مشتق پروتئین تخلیص شده یا  PPD  2 را به وسیله روش های شـیمیائی از توبرکولین قدیمی تهیه 
می کنند. در بررسی های بیولوژیکی به اندازه گیری واکنشی که توبرکولین در پوست انسان ایجاد مي کند مي پردازند. 
توبرکولین در سه شکل تک واحدی )1TU( با قدرت کم، پنج واحدی )5TU( با قدرت متوسط، و 250 واحدی 
با قدرت باال در دسترس مي باشد. از نظر فعالیت بیولوژیکی توانایی و قدرت محصوالت PPD بر اساس وزن مواد آن ها 

نمی باشد بلکه به فعالیت آن ها وابسته است. 
مقدار توبرکولین تزریقي تاثیر مستقیمي در پاسخ دارد. تزریق مقادیر زیاد توبرکولین به افراد حساس موجب بروز 
واکنش های شدید موضعی نظیر التهاب وسیع ناحیه تزریق و نکروز محل عفونت )واکنش موضعی( می گردد. به 
همین دلیل تست توبرکولین را با میزان 5 واحد و مقدار 0/1 میلی لیتر شروع می کنند. در افراد حساس که احتمال 
ازدیاد حساسیت شدید وجود دارد، تست با میزان یک TU شروع می شود. مقدار 0/1 میلی لیتر معمواًل به صورت 

1. Tuberculin Skin test
2. protein purified derivation
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داخل پوستی و در ناحیه ساعد تزریق می شود. معموال برای ممانعت از جذب PPD به شیشه، آن را با پلی سوربات 
80  تثبیت می کنند. 

• واکنش نسبت به توبرکولین:  بعد از انجام تست توبرکولین، محل تزریق ظرف 72 ساعت از نظر ایجاد سفتی 
)اندوراسیون( بررسی می شود. بعد از انجام تست پوستی توبرکولین، مشاهده و بررسی محل تزریق در کم تر 
از 72 ساعت بعد از تزریق باید صورت بگیرد. این نکته بسیار اهمیت دارد که فردی که نتیجه تست را قرائت 
می کند، دارای تجربه کافی جهت قرائت دقیق این تست باشد. قرمز شدن محل تزریق به تنهایی نباید به عنوان 
واکنش مثبت در نظر گرفته شود. مرکز کنترل و پیش گیري از بیماري ها1، با توجه به حساسیت و اختصاصیت 
تست و شیوع سل در جمعیت های مختلف، سه مشخصه برای نتیجه مثبت ارائه داده است. در بیماران پرخطر، 
که در آن ها احتمال بروز بیماری فعال سل وجود دارد نظیر افراد مبتال به HIV و افرادی که در معرض تماس 
با بیمار مبتال به سل فعال هستند، وجود سفتی 5 میلی متری یا بیش تر به عنوان نتیجه مثبت تلقی می شود. 
بروز سفتی بیش از 10 میلی متر، برای بیمارانی که احتمال عفونت اخیر دارند مثبت تلقی می شود. مهاجرین 
کشورهایی که این بیماری در آن جا شایع است یا معتادان تزریقی و پرسنل بخش بهداشت که در معرض 
توبرکلوزیس قرار دارند جزو چنین مواردی هستند که به عنوان شرایط خاص در نظر گرفته می شوند. برای افراد 
 PPD-S کم خطر مانند افرادی که هیچ گونه تماس با مایکوباکتریوم نداشته اند و یا اغلب واکنشی نسبت به
ندارند قطر 15 میلی متر یا بزرگ تر به عنوان نتیجه مثبت تلقی می گردد. واکنش های ناشی از تست مثبت چندین 

روز باقی می ماند و واکنش های ضعیف سریع تر ناپدید می شوند. 
تست توبرکولین مثبت نشانگر این است که فرد در گذشته آلوده شده است. لذا بیانگر وجود بیماری فعال یا ایمنی 
در برابر عفونت فعلی نیست. در افرادی که تست توبرکولین مثبت دارند احتمال ایجاد بیماری در نتیجه عود عفونت 

اولیه وجود دارد. درحالی که افرادی که تست منفی دارند ممکن است در اثر منابع خارجی به عفونت آلوده گردند. 
تست توبرکولین 6-4 هفته بعد از عفونت )یا تزریق باسیل های غیربیماریزا( مثبت می شود. این تست ممکن 
است در جریان عفونت سلی و در اثر آنرژی نسبت به سل، بیماری هوچکین، سارکوئیدوز، ایدز و افراد با نقص ایمنی، 
به صورت منفی مشاهده شود. گاهی اوقات ممکن است تست مثبت توبرکولین به دلیل مصرف ایزونیازید به منفی 
تبدیل گردد. بعد از واکسیناسیون با BCG نیز تست مثبت ایجاد می شود و این حالت معمواًل 3 الی 7سال ادامه پیدا 
می کند. در افراد بیمار تنها ریشه کنی و پاک سازی باسیل های سل سبب منفی شدن تست توبرکولین خواهد شد. با 
این حال، افرادی که چند سال پیش تست پوستی مثبت داشته اند ممکن است تست مثبت نشان ندهند. زمانی که 
چنین افرادی 2 هفته بعد دوباره تست شوند )به دلیل یادآوری تزریق آنتی ژن( واکنش آن ها مثبت خواهد شد )اثر 

.)booster

9-1( بررسی آزاد شدن اینترفرون گاما در تشخیص توکلوزیس
گاهی نتایج تست پوستی توبرکولین، به خصوص در افراد واکسینه شده با BCG یا افراد ساکن در نواحی با شیوع 

1. CDC
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زیاد مایکوباکتریوم های غیرسلی، دارای ابهام می باشـد. در تالش جهت بهبود صـحت تشخیص، آزمایش ارزیابی 
آزاد شـدن اینـترفـرون گاما )IGRAs( به صورت تجاری فراهم شده است. 

این آزمایش بر اساس پاسخ های ایمنی میزبان به آنتی ژن های اختصاصی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس یعنی 
1ESAT -6 و 2CEP10 می باشد، که در سایر مایکوباکتریوم های غیرسلی و BCG وجود ندارند. این آزمایش 
اینترفرون گامای آزاد شده توسط سلول های +TCD4 حساس شده در پاسخ به این آنتی ژن ها را اندازه گیري می کند. 

به تازگی دو تست تجاری در آمریکا در دسترس می باشد. 
الف( Quantiferon- Gold In - Tube test (QFT-GIT) که بر اساس روش االیزا مقدار اینترفرون گامای 

موجود در خون را شناسایی می کند. 
ب( تست  T-SPOT-TB که در آن ارزیابی به کمک ایمونواسپات و االیزا3 می باشد و در آن از سلول های تک 
هسته ای جدا شده از خون محیطی استفاده می شود. نتایج هر دو تست به صورت مثبت، منفی و نامشخص گزارش 

می شود. 
 محدودیت این روش ها این است که نسبت به تغییرات بیولوژیکی در پاسخ ایمنی حساس می باشند. به هرحال، 
مطالعات زیادی نشان داده که این تست ها در ارزیابی عفونت نهفته، به خصوص در افرادی که BCG دریافت 
کرده اند، با تست پوستی توبرکولین قابل قیاس می باشند، ولی این تست ها در میزبان های بسیار حساس از نظر ایمنی 
و یا در کودکان خردسال )کم تر از 5 سال( به کار نمی روند. اخیراَ مرکز کنترل و پیش گیري از بیماری ها دستورالعمل 

استفاده از )IGRAs( را ارائه نموده است. 
بیمارانی که دارای تست پوستی یا IGRA منفی بوده اند و اخیرا تست آن ها مثبت گردیده است همانند دیگر 
افرادی که دارای تست مثبت بوده اند و در مواجهه با فاکتورهای خطر ابتال به بیماری نیز بوده اند، معمواًل جهت پیش 

گیری )پروفیالکسی( روزانه و به مدت 9 ماه ایزونیازید دریافت می کنند. 
به تازگی مرکز کنترل و پیشگیري از بیماری ها )CDC4( راهنماي جدیدی جهت درمان عفونت نهفته سل 
منتشر نموده است که طول دوره درمان را به 12 هفته کاهش داده است. رژیم درمانی جدید شامل تجویز ایزونیازید 
و ریفامپین به صورت یک بار در هفته می باشد. تحقیقات نشان داده اند که رژیم درمانی جدید دارای اثر و کارائی 

مساوی با رژیم درمانی قدیمی می باشد.  

High Performance Liquid Chromatography )1-10
تکنیک کروماتوگرافي HPLC قادر به تشخیص مایکولیک اسیدهاي منحصر به فرد موجود در دیواره ی 
سلولي تمام مایکوباکتریوم ها است. به جاي استفاده از تست هاي بیوشیمیایي متعدد به منظور تعیین هویت دقیق 

1. Early secretary antigenic target
2. culture filtrate protein-10
3. ELISA
4. Center for Disease Control



ایمونولوژی عملی/ فصل ششم: ایمونولوژی عفونی410

و مطمئن گونه هاي بسیار متفاوت مایکوباکتریوم ها، HPLC قادر است الگوهاي منحصر به فرد مایکولیک اسید1 
را که براي هرگونه اختصاصي هستند، شناسایي نماید. این آزمایش فقط ظرف مدت چند ساعت، قابل انجام مي 
باشد. از محدودیت هاي آن اینست که به کشت خالص ارگانیسم مورد آزمایش نیاز بوده و هزینه ی اولیه براي خرید 

تجهیزات آن باال مي باشد. 
* مالحظات عملی: تکنیک کروماتوگرافی HPLC قادر به جداسازي مایکوباکتریوم توبرکلوزیس2 از مایکوباکتریوم 

بوویس3 نمي باشد. 

)Deaminase Adenosine( آدنوزین دآمیناز )11-1
آدنـوزین دآمیناز )ADA(، تبدیل آدنوزین به اینوزین را کاتالیز مي کند و در جریان پاسخ ایمني سلولي، از 
لنفوسیت ها و ماکروفاژها ترشح مي شود. از افزایش ADA به منظور تشخیص ترشحات پلور در سل استفاده 
 Para شده است، اما این آنزیم در مایعات التهابي مربوط به آرتریت روماتوئید، لنفوم4، آمپیم5، مزوتلیوما6 و نیز

pneumonic Effusions، یافت مي گردد. 

 Exudative( در یک مطالعه در بیمارستان مکزیکوسیتي7 218 بیمار بستري که داراي ترشحات اگزوداتیو پلور
 ADA بودند، مطالعه شدند. در این گروه، که ابتال به سل نیز نسبتاً شایع بود، اندازه گیري )Pleural Effusions
مارکر بسیار مفیدي براي تشخیص سل شناخته شد، زیرا اندازه گیري سریع و کم هزینه آن امکان پذیر مي باشد. 
2/7% نتیجه ی مثبت کاذب وجود داشت، که مربوط به بیماران مبتال به کانسر توأم با افیوژن پلور بود، یک بیمار 
مبتال به سل با نتیجه ی ADA منفي کاذب نیز وجود داشت. آن ها نتایج 10 مطالعه ی دیگر را مرور نمودند و 

حساسیت 99% و ویژگي 89% را براي اندازه گیري ADA در تشخیص سل گزارش نمودند. 
مطالعات دیگري، میزان ADA را در پریتونیت و مننژیت سلي بررسي کرده اند. در مناطقي که سل بسیار شایع 
است، این آزمایش ممکن است مفید باشد. در مطالعه اي در کیپ تاون8 آفریقاي جنوبي، 41 بیمار را که پریتونیت 
سلي آن ها از نظر میکروبیولوژي تأیید شده بود به همراه 41 بیمار کنترل که دچار آسیت به دلیل سایر عوامل نظیر 
سیروز، تومور، و پانکراتیت بودند، مطالعه گردید. حساسیت 95% و ویژگي 98% براي آزمایش اندازه گیري ADA، در 
تشخیص بین این دو گروه به دست آمد. با این وجود، در نواحي جغرافیایي که در آن جا واکنش هاي اگزوداتیو اغلب 
به دلیل سل نمي باشد، تعداد موارد مثبت کاذب افزایش ADA در این مایعات به قدري زیاد است که نمي توان از 

این تست به طور وسیع استفاده نمود.

1. Unique Mycolic Acid Patterns
2. M.tuberculosis
3. M.bovis
4. Lymphoma
5. Empyema
6. Mesothelioma
7. Mexico City
8. Cape Town
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12-1( روش های تشخیصی مولکولی در سل

1-12-1( پروب هاي اسیدنوکلئیک
 پروب هاي اسید نوکلئیک توالي نوکلئوتیدي تک رشته اي حاوي 15 الی 30 نوکلئوتید هسـتند که به نواحي کاماًل 
 DNA اختصـاصي خود در توالی نوکلئوتـیدي هـدف اتصـال یافـته و با آن هیـبرید مي گردند. این پروب مي تواند شامل
یا RNA باشد، اما پروب هاي DNA رایج تر هستند. پایداري هیبریداسیون1 بستگي به ترتیب توالي نوکلئوتیدي هر 

دو رشته دارد؛ جفت شدن کامل نوکلئوتیدهاي هر دو رشته، یک ملکول ds DNA بسیار پایدار را به وجود مي آورد، 
اما اگر ناهم خوانی2 هایي وجود داشته باشد، ناپایداري مولکول افزایش یافته و منجر به سست شدن هیبریدیزاسیون 
خواهد شد. هم چنین پروب اختصاصي باید با ماده اي که بتوان آن را ردیابي کرد، نشاندار گردد. براي این منظور مي 
توان ایزوتوپ هایي نظیر S ،32 P 35 و I 125 را وارد ساختمان پروب نمود، یا این که آنزیم هاي نظیر آلکالن فسفاتاز را 
به طور کوواالنسي به پروب متصل کرد و یا مي توان بیوتین را وارد ساختمان پروب کرد و سپس بیوتین را به وسیله 
ملکول هاي آویدین نشاندار با آنزیم ردیابي نمود. پروب ها مي توانند، با هدف ردیابي و شناسایي جنس ها، گونه ها، یا 

حتي سویه هاي ارگانیسم هاي مختلف طراحي گردند. 
 DNA در هر سلول بسیار بیش تر از RNA استفاده مي شود، زیرا تعداد نسخه هاي RNA اغلب از هدف هاي
است و این خود حساسیت تشخیص را افزایش مي دهد. RNA ریبوزومي مفیدترین هدف براي آزمایش غربالگري3 
است. واحدهاي ریبوزومي 16S و 23S براي ردیابي و شناسایي گروه هاي تاکسونومیک بسیار مفید هستند زیرا این 

ژن ها بسیار حفاظت شده4 هستند. 
ثابت شـده که پروب هاي DNA و RNA در شناسایي مایکوباکتریوم ها در نمونه به شـرط این که تعداد 
ارگانیسم ها در نمونه زیاد باشد بسیار مفید هستند. دو سیستم پروب براي مایکوباکتریوم ها به طور تجاري در دسترس 
است. سیستم 5Gen-Probe، از یک پروب DNA نشاندار، که با RNA ریبوزومي مایکوباکتریوم توبرکلوزیس 
هیبرید مي شود، استفاده مي کند. پروب تجاري دیگر، تحت عنوان SNAP 6، از پروب نشاندار شده با آلکالن فسفاتاز 
که هدف آن RNA ریبوزومي است، استفاده مي کند. البته معمواًل استفاده از پروب بر روي نمونه به طور مستقیم 
نتیجه مناسبي ندارد و اغلب توصیه مي گردد پس از این که نمونه ی مورد نظر، فرآوري شد و مدت زماني جهت تکثیر 
ارگانیسـم ها و افزایـش تعـداد آن ها، شـاید در حـد 105 ارگانیسـم در نمـونه، کشـت گـردید، مـي تـوان از این 
پروب ها استفاده نمود. این پروب ها براي شناسایي ارگانیسم هاي رشد نموده در محیط مایع یا جامد قابل استفاده بوده 
و 100ـ99% اختصاصي مي باشند. پروب دیگري که توسط Gen-Probe تهیه گردیده، با استر اکریدینیوم7 نشاندار 
1. Hybridization
2. Mismatch
3. Screening Assay
4. Highly Conserved
5. Gen – Probe، San Diego، CA
6. Syngene، San Diego، CA
7. Acridinium Ester
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شده و با استفاده از کمی لومینسانس 1 هدف را شناسایي و ردیابي مي کند. مطالعات نشان داده که این پروب نیز بسیار 
اختصاصي است. این روش غیررادیواکتیو، سریع و آسان است.

زماني که پروب ها به همراه سیستم ACTEC 2 استفاده مي گردند، مایکوباکتریوم ها ظرف مدت 2 هفته از زمان 
تلقیح، قابل شناسایي و تعیین گونه مي باشند. با این سیستم، اگر تعداد ارگانیسم هاي موجود در نمونه ی مورد آزمایش 
اولیه کم باشد و در صورتي که پروب قبل از 2 هفته پس از انکوباسیون استفاده شود، حساسیت ممکن است کم 
باشد. ولي اگر قبل از استفاده از پروب اجازه داده شود تا محیط هاي کشت مایع به یک اندکس رشد باالتري برسند، 

نقصان حساسیت جبران مي شود.
این پروب ها بسیار اختصاصي هستند، اما حساس نمي باشند. لذا اغلب پروب ها در آزمایشگاه میکرو بیولوژي 
بالیني، با هدف تعیین گونه مایکوباکتریوم ها، پس از افزایش تعداد آن ها در محیط مایع یا جامد، استفاده مي گردند. 
بنابراین پروب ها جایگزیني براي تست هاي بیوشیمیایي مورد استفاده در تعیین گونه هاي مایکوباکتریومي بوده و 

داراي درجه ی  اطمینان باالتري نسبت به روش هاي بیوشیمیایي هستند. 

2-12-1( استفاده از PCR در تشخیص مایکوباکتریوم توبرکلوزیس
واکنش زنجیره اي پلیمراز )PCR( روشي براي تکثیر DNA است. این تکثیر زماني در آزمایشگاه امکان پذیر است 
که پس از باز شدن مارپیچ دوتایي DNA توسط حرارت، عالوه بر آنزیم DNA پلیمراز و داکسي ریبونوکلئوتیدها 
)dNTPs( پرایمرهاي3 اختصاصي نیز حضور داشته باشند. در این صورت چنان چه در نمونه قطعه اي از DNA که 
از نظر ردیف نوکلئوتیدي مکمل پرایمرهاست وجود داشته باشد، عمل ازدیاد DNA انجام خواهد شد. در مرحله 
نخسـت، دو رشته DNA توسـط حرارت از یک دیگر باز مي گردند4 و سپـس هر پرایمر با یکي از دو رشته ی 
جداشده ی DNA به نحوي هیبرید مي شود5 که عمل سنتز6 از هر OH-´3 انتهایي به طرف پرایمر دیگر صورت 

مي گیرد. تکرار سیکل مذکور باعث تکثیر تصاعدي قطعه ژنومیک هدف مي گردد. 
این تکنولوژي، به ما این امکان را مي دهد که از روي یک قطعه کاماًل اختصاصي DNA، میلیون ها و یا 
میلیاردها نسخه، فقط ظرف مدت چند ساعت، تکثیر گردد. بنابراین درحالي که درگذشته پیدا کردن یک قطعه منفرد 
DNA در یک نمونه، تقریباً غیرممکن بود، PCR امکان تکثیر این قطعه DNA را به میزاني که بتوان آن را با 
استفاده از روش هاي ساده ی آزمایشگاهي شناسایي نمود، فراهم مي آورد. این تکنولوژي روش هاي نوین را براي 

تشخیص بسیاري از بیماري هاي عفوني، از جمله سل، به وجود آورده است.
به منظور استفاده از PCR در تشخیص مایکوباکتریوم توبرکلوزیس7 در نمونه هاي کلینیکي، نخست شناسایي 

1. Chemiluminescence
9. سیستم اتوماتیک کشت و شناسایی ارگانیسم

1. دو الیگونوکلئوتیدي که هر کدام مکمل بخشي از هر یک از دو رشته منفرد DNA مي باشند
4. Denaturation
5. Annealing يا Primer Binding
6. Extension يا DNA Synthesis
7.M.tuberculosis
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و توصیف قطعه اي از DNA در درون کروموزوم مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، که براي این ارگانیسم اختصاصی 
و منحصر به فرد باشـد، ضـروري بود. Hance و همکارانـش براي شـناسایي مایکوباکتریوم ها با استفاده از 
PCR، قطعه اي از DNA، که آنتي ژن KDa1-65 را کد مي کند، به عنوان هدف پیشنهاد نمودند. اما این قطعه 
DNA در تمام گونه هاي مایکوباکتریومي وجود دارد. و براي مایکوباکتریوم توبرکلوزیس اختصاصي نمي باشد. 
هم چنین مشخص شد که استفاده از این تارگت براي PCR نمونه هاي کلینیکي، به اندازه کافي، حساس نیست. 
Boddinghaus و همکارانـش ژن RNA ریبوزومي 16S، که یک قطعه حفاظت شـده در تمام گونه هاي 
مایکوباکتریومي است، را به عنوان هدف PCR پیشنهاد کردند. این هدف داراي این مزیت است که نسخه هاي 
زیادي از توالی RNA ریبوزومي در یک سلول وجود دارد، اما علي رغم این مزیت آشکار، حساسیت گزارش شده 

براي این تارگت بیش تر از حساسیت به دست آمده براي توالی هاي هدف تک نسخه اي نبود. 
 Eisenach جالب ترین هدف اختصاصي براي مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و مایکوباکتریوم بوویس2 توسط
توصیـف شد. این توالی هدف تا 20 بار و یا حتي بیـش تر در درون کروموزوم مایکوباکتریوم توبرکلوزیـس تکرار 
مي شود و هر نسخه آن با استفاده از پرایمرهاي یکسـان قابل تکثیر مي باشد. این توالی هاي تکراري در مقایسه با 
روش هـایي که از تارگت هاي کروموزومي تک نسـخه اي استفاده مي کنند، حساسیت واکنش را تا 20 برابر و یا 
بیش تر افزایش مي دهند. توالی هدف توضیح داده شده توسط Eisenach بخشي از یک قطعه بزرگ تکراري بنام 
 ،IS6110 که یک ردیف الحاقي3 اسـت، مي باشـد. مطالعات انجام شده نشـان مي دهد که اسـتفاده از IS6110
به عنوان هدف PCR، جهت شناسایي مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در نمونه هاي کلینیکي CSF، مایع پلور، خون و 
بافت مناسب خواهد بود. این آزمایش تعداد کم ارگانیسم در یک نمونه، حتي در حد 10 عدد باسیل و نیز باسیل هاي 

مرده را شناسایي خواهد نمود.
هر دو سیستم هاي تکثیر DNA و RNA مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به طور تجاري در دسترس مي باشند. 
تکنیک PCR براي شناسایي مایکوباکتریوم توبرکلوزیس بر روي نمونه هاي خلط، CSF، ادرار، خون، مایع پلور 
و بافت هاي پارافینه ی فیکس شده در فرمالین قابل انجام مي باشد. بر اساس مطالعات متعدد حساسیت آزمایش 
 ،)AFB( 81 بوده که درمقایسه ی با آن، این میزان براي آزمایش بررسي اسمیر از نظر باسیل اسید فاست%   ،PCR
28% و براي آزمایش کشت، 63% مي باشد. زماني که یک نمونه کلینیکي از نظر باسیل اسید فاست )AFB(، داراي 
اسمیر مثبت مي باشد، حساسیت PCR تقریباً 95% و ویژگي 98% است. زماني که نمونه هاي اسمیر منفي بررسي 
مي شوند، حساسیت تقریباً به 50% تنزل مي یابد، اما ویژگي بیش از 95% باقي مي ماند. به طور کلي در مطالعات 
مختلف حساسیت آزمایش PCR براي تشخیص مایکوباکتریوم توبرکلوزیس تقریباً بین 100ـ 50% متفاوت بوده، 
ولي ویژگي آن به طور تقریباً ثابت بین 100ـ 95% مي باشد. حساسیت را مي توان به وسیله روش هاي استخراجي که 
در آن ها از هضم به وسیله ی پروتئیناز K، استخراج با فنلـ  کلروفرم و رسوب DNA استخراج شده با اتانول استفاده 
مي شود، افزایش داد؛ اما این روش هاي پر زحمت و وقت گیر ممکن است در آزمایشگاه کلینیکي شلوغ قابل انجام 
1. The gro EL heat shock protein
2. M.bovis
3. Insersion Sequence
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نباشند. روش ساده تري که در آن نمونه ها در Lysis Buffer حاوي دترجنت هاي غیریوني، حرارت داده مي شوند، 
از حساسیت کم تري برخوردار است. محدوده شناسایي1 در نمونه هاي کلینیکي نظیر خلط، از 100 تا 1000 ارگانیسم 

متفاوت است. این روش ها، هنوز جایگزین روش هاي روتین اسمیر و کشت نشده اند. 
روش به کار رفته براي شناسایي و تعیین هویت محصوالت PCR نیز، در حساسیت PCR مؤثر است. بسیاري 
از آزمایشگاه هاي تحقیقاتي، امروزه از روش هیبریدیزاسیون با پروب نشاندار، براي این منظور استفاده مي کنند. 
حساسیت این واکنش بستگي به نوع ماده اي که جهت نشاندار کردن پروب به کار مي رود، دارد. پروب نشاندار 
شده با P 32 حسـاس ترین اسـت. با این وجود، به دلیل مشـکالت دفع زباله، استفاده ی روتین از رادیوایزوتوپ ها در 
آزمایشگاه هاي بالیني محدود مي باشد. مطالعات حاکي از آن است که پروب هاي کونژوگه شده با آنزیم، مانند آن هایي 
که با آلکالن فسفاتاز، Digoxigenin، یا بیوتین، نشاندار شده اند و توسط روش هاي کالریمتریک یا کمی لومینسانس 

ردیابي و شناسایي مي گردند، حداقل به همان حساسیت روش رنگ آمیزي با اتیدیوم بروماید مي باشند. 
حساسیت آزمایش PCR، با تکثیر مجدد یک قطعه از داخل محصوالت در یک آزمایش PCR دیگر و با جفت 
پرایمرهاي دیگر افزایش می یابد. این روش که به Nested-PCR معروف است ممکن است در آزمایشگاه هاي 
بالیني به کار رود2. روش نوین SDA 3، تکنولوژي جدیدي اسـت که در آن DNA در دمایي ثابت هـمانندسـازي 
مي شود و بنابراین نیازي به پلیمراز مقاوم به حرارت نظیر PCR نمي باشد. از آن جائي که هر مرحله از واکنش فقط 
در یک دما صورت مي گیرد، مراحل SDA سریع و ارزان است و نیازي به ترموسایکلر نیز نمي باشد. این تکنیک 
قادر است وجود 10 ارگانیسم در یک نمونه را شناسایي نموده و باعث تکثیر  اسیدنوکلئیک هدف به میزان10 10 برابر، 

ظرف مدت 15 دقیقه، گردد.
* مالحظات عملی: مشکالت روش هاي تکثیر اسیدنوکلئیک براي تشخیص سل، عبارتند از: 

 DNA با محصول نمونه هاي کلینیکي  آلوده شدن  از  ناشي  نتایج مثبت کاذب  آوردن  به دست  الف( خطر 
مایکوباکتریوم توبرکلوزیس. 

ب( عدم توانائي این روش در تمایز میان ارگانیسم هاي زنده و مرده. 
ج( عدم توانائي روش PCR در تعیین حساسیت داروئي هرچند درآینده، هم گام با توصیف ژن هاي مسئول 
مقاومت داروئي، استفاده از روش تکثیر  اسیدنوکلئیک به منظور شناسایي حساسیت دارویي، باید امکان پذیر 

باشد.

3-12-1( ژنوتایپینگ مایکوباکتریوم توبرکلوزیس4
در گذشته هیچ وسیله ی آزمایشگاهي کاماًل اختصاصي، در دسترس نبود تا به اپیدمیولوژیست ها در مطالعه ی 
جابه جایي سویه هاي مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در درون یک جامعه، کمک نماید. این نقیصه با پیدایش تکنیک 
1. Detection Limit
2. One-tube Nested PCR
3. Strand Displacement Amplification
4. Genotyping of M.tuberculosis
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RFLP، که تغییرات ژنوتایپي را میان سویه هاي مختلف مایکوباکتریوم توبرکلوزیس شناسایي مي کند و براي هر 
سویه ی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس یک “ اثر انگشت”1 به دست مي دهد، تا حدودي حل گردید. اکثر باسیل هاي 
سل، یک اثر انگشت منحصر به فرد را که تفاوت آشکاري با سایر سویه ها دارد، نشان مي دهند. استثنا زمانیست که 
سوش هاي به دست آمده، مربوط به افراد آلوده شده از یک منبع مشترک باشند و یا افراد مورد بررسي کساني باشند 
که به وسیله انتشار یک سویه ی به خصوص از فردي به فرد دیگر، در یک اپیدمي کوچک، آلوده گردیده اند. رایج ترین 
روش انگشت نگاري، بر اساس ردیف الحاقي IS6110 است که در ژنوم تمام سویه هاي مایکوباکتریوم توبرکلوزیس 
و مایکوباکتریوم بوویس وجود دارد. به عنوان یک قانون کلي، سویه هاي مایکوباکتریوم توبرکلوزیس داراي نسخه 
هاي متعددي از IS6110 مي باشند، در حالي که سویه هاي مایکوباکتریوم بوویس فقط حاوي چند نسخه )و گاهي 
یک نسخه( مي باشند. این قطعه ی DNA، به شیوه اي تقریباً تصادفي در درون کروموزوم حرکت مي کند. براي هر 
سویه وحشي، نسخه هاي IS6110، از نظر تعداد و محلشان در درون کروموزوم، متفاوت اند. در این روش از یک 
آنزیم برش دهنده با اثر محدود2 که کروموزوم را در نواحي متعدد اما IS6110 را فقط در یک محل، بُرش مي دهد؛ 
استفاده مي شود. بدین ترتیب، طول هاي متفاوتي از قطعات DNA به دست مي آیند که با یک پروب اختصاصِي 
داراي بخشي از توالی IS6110، هیبرید خواهند شد. تعداد قطعات تولید شده اي که با پروب واکنش خواهند داد، 
بستگي به تعداد نسخه هاي IS6110 در کروموزوم خواهد داشت. اثر انگشت، با ژل الکتروفورزیس DNA هضم 
شده و انتقال آن به یک غشای  نایلوني، که قطعات DNA بر روي آن با پروب نشاندار IS6110 هیبرید مي گردند، 
به وجود مي آید. الگوي باندهاي قطعات DNA با اندازه هاي خاص، “ اثر انگشت3” منحصر به هر سویه را به وجود 

مي آورد.
روش انگشت نگاري IS6110 وسیله بسیار مفیدي براي مطالعه همه گیري هاي سل است. این روش براي 
مطالعه ی انتقال بیماري در درون خانواده ها، جوامع و بیمارستان ها استفاده گردیده است. مطالعات in vitro و مدل هاي 
حیواني هر دو نشان دهنده این مطلب است که الگوي اثر انگشت4 بسیار پایدار است، به طوري که بعد از 2 ماه پاساژ 
سویه هاي مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در خوکچه هندي و نیز پس از 4 ماه پاساژ در ماکروفاژهاي کشت شده، بدون 
تغییر باقي مانده است. هم چنین در اثر انگشت سویه هاي BCG که مدت 6 ماه در محیط مایع کشت داده شده اند، 
تغییري مشاهده نگردیده است. اختالف در آثار انگشت ممکن است فقط محدود به چند باند باشد. بدین ترتیب، به 

استثناي یک یا دو باند که از نظر اندازه اختالف دارند، اکثر باندها یکسان هستند. 
اخیرا روش ”Spoligotyping“ مطرح شده که قادر است، حضور یا عدم حضور 43 قطعه DNA، هر یک 
با توالی نوکلئوتیدي یکسان، را بررسي نماید. نتایج آن سویه هایي از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، که داراي نسخه 
هاي کمي از IS6110 مي باشند، را نیز از هم متمایز مي سازد. این تکنولوژي بسیار امیدوارکننده است. از زماني که 
توالی کامل ژنوم مایکوباکتریوم توبرکلوزیس تعیین گردید، مارکرهاي بیش تري جهت ژنوتایپینگ، در دسترس 
قرار گرفته اند، ازجمله، مجموعه اي از 32 ترادف الحاقي مختلف که براي آنالیز ژنتیکي، مناسب مي باشند. روش دیگر 
1. Fingerprint
2. Restriction Enzyme
3. Fingerprint
4. Fingerprint Pattern
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براي آنالیز ژنتیکي، استفاده از DNA Microarrays است که شامل هزاران توالی ژني منحصر به فرد مرتب شده 
بر روي یک اسالید شیشه اي میکروسکوپ است. پیش بیني مي شود، که مایکوباکتریوم توبرکلوزیس داراي 3924 

ژن باشد، که همه آن ها را مي توان بر روي تنها یک اسالید مرتب نمود و میان سویه هاي مختلف مقایسه کرد. 

13-1( اهداف آموزشی در قالب سئواالت تشریحی
1. روش های استاندارد ارزیابی نمونه های کلینیکی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس را نام ببرید.

2. نخستین و سریع ترین تست تشخیصی بیماری سل کدام است؟
3. جهت جمع آوری نمونه خلط بیماران به چه نکاتی باید توجه نمود؟

4. کاربرد روش Petroff چیست؟
5. مایکوباکتریوفاژها چگونه در تشخیص بیماری کمک می کنند؟

6. لیپوآرابینومانان چیست و چه کمکی در تشخیص بیماری می کند؟
7. آزمون IGRAS را توضیح دهید.

8. تشخیص مولکولی بیماری سل بر چه پایه ای استوار است؟
9. روش های ADA ،RFLP ، HPLC و SDA را توضیح دهید.

10. مشکالت روش هاي تکثیر اسیدنوکلئیک براي تشخیص سل کدامند؟
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بخش دوم
سیفیلیس

1-2( مقدمه
سیفیلیس یک عفونت باکتریایی است که توسط تره پونما پالیدوم1 ایجاد می گردد. این ارگانیسم باکتري مارپیچ 
بلند و باریک گرم منفی است. فیبرهای محوری که در داخل غالف خارجی باکتری هستند، باعث حرکت در باکتري 
مي گردند. عفونت با تره پونما پالیدوم به طور طبیعي محدود به میزبان انسانی مي  باشد و انتقال آن معمواًل در اثر 

تماس جنسي رخ می دهد. 
تره پونما پالیدوم قابل کشت در محیط کشت آزمایشگاهی نیست و رنگ پذیري ضعیفي با رنگ آمیزی گرم و یا 
گیمسا دارد لذا تنها با استفاده از میکروسکوپ زمینه تاریک و یا فاز کنتراست قابل مشاهده است. عالوه بر این گونه، 
گونه هاي بیماریزای دیگري نظیر تره پونما پرتنو2، تره پونما آندمیکوم3، تره پونما کارتئوم4 نیز در این جنس قرار دارد 
هم چنین چندین گونه غیربیماریزاي این جنس نظیر تره پونما وینستي5، تره پونما دنتي کوال6، تره پونما پکتي وروم7 
و تره پونما رفرنجنس8 در سطح مخاط انسان به خصوص دهان و یا دستگاه تناسلی انسان به طور طبیعي حضور دارند 

و به ندرت بیماری وینسنت یا التهاب لثه حاد نکروزان اولسراتیو ایجاد مي کنند.
تره پونما پالیدوم اغلب در هنگام تماس جنسی از غشاهاي مخاطي سالم عبور کرده و یا از طریق خراش ایجاد 
شده در اپي درم وارد بدن میزبان می شود و ضایعات عفوني در پوست یا غشاهاي مخاطي قسـمت تناسـلي ایجاد 

1. Treponema pallidum subspecies pallidum
2. Treponema pallidum subspecies pertenue
3. Treponema pallidum subspecies endemicum
4. Treponema carateum
5. Treponema vincentii
6. Treponema denticola
7. Treponema pectinovorum
8. Treponema refringens
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مي کند. آزمایشات نشان داده است که حتي تعداد کمي اسپیروکت، حدود 4 تا 8 اسپیروکت، ممکن است عفونت 
ایجاد نمایند. اگر چه مکانیسم دقیق آسیب به میزبان هنوز معلوم نیست، ولي تره پونما پالیدوم دارای یک گرایش 

قابل توجه به مویرگ ها و التهاب دیواره عروق1 و تخریب بافت است. 
تظاهرات بالینی سیفیلیس مقاربتی متنوع و پیچیده است به نحوی که عالیم بسیاری از بیماری های دیگر را 
می تواند تقلید کند. بیماری سیفیلیس داراي مراحل کمون، مرحله اول، مرحله دوم، مرحله پنهان و در حالت گروهي 

مرحله سوم است )جدول شماره 2-1(.
در مدت 2 تا 10 هفته پس از آغاز عفونت، پاپولي در جایگاه ورود عفونت ایجاد مي  شود و به زخمي  با قاعده 
سخت )شانکر سخت( تبدیل مي  شود. التهاب با تجمع لنفوسیت ها و پالسماسل ها مشخص مي  شود. ضایعات اولیه 

همیشه به صورت خود به خود بهبود مي  یابند. اما 2 الی 10 هفته بعد، ضایعات ثانویه ظاهر مي  شوند. 
در مرحـله دوم سیفیلـیس عالیم سیسـتمیک مانند تب، کاهـش وزن، ضـعف و از دسـت دادن اشـتها دیده 
مي شود. درگیري پوست در مرحله دوم سیفیلیس به شکل گسترده دیده مي شود. این ضایعات به صورت راش هاي 
ماکوپاپوالر قرمز در همه قسمت هاي بدن به ویژه در دست ها، پاها و پاپول هاي رنگ پریده و مرطوب )کوندیلوها( 
در نواحي تناسلي، زیربغل و دهان مي  باشد. هم چنین ممکن است مننژیت،  کوریورتینیت، هپاتیت، نفریت )از نوع 
کمپلکس ایمني( یا التهاب پریوستیت استخوان نیز به علت سیفیلیس ایجاد شود. ضایعات مرحله دوم نیز ممکن است 
خود به خود فروکش کنند. در ضایعات مرحله اول و دوم سیفلیس، اسپیروکت ها به میزان زیادي وجود دارند و این 

ضایعات به شدت آلوده  کننده مي  باشند. 
پس از این فاز بیماری اغلب تحت بالینی مي گردد. در طول این دوره پنهان، تشخیص را می توان با استفاده از 
روش سرولوژی انجام داد. عود مجدد در یک سال اول سیفیلیس پنهان رایج است. هر چند ممکن است ضایعات 
حتي پس از مدت 3 تا 5 سال بازگشت نمایند و مسري باشند ولي اغلب پس از آن فرد مبتال دیگر قادر به انتقال 
بیماری نخواهد بود. عفونت سیفیلیس ممکن است به صورت تحت بالیني باقي بماند و حتي بیمار مي  تواند بدون 
گذر از مراحل اولیه و یا ثانویه )یا هر دو( و بدون ایجاد عالئم و نشانه ها مستقیماً ضایعات مرحله سوم سیفیلیس را 
نشان دهد. مطالعات نشان داده است که در روند بیماري و در حدود 30 درصد از موارد، عفونت سیفیلیس به صورت 
خود به خود و بدون درمان به طور کامل از بین مي  رود. در30 درصد موارد، عفونت هاي درمان نشده به صورت مخفي 
)با آزمایش هاي سرولوژیکي مثبت( تا سال ها باقي مي  مانند. در بقیه موارد، بیماري وارد مرحله سوم مي  شود که با 
ظهور ضایعات گرانولوماتوز )گوم(2 در پوست، استخوان و کبد، تغییرات دژنراتیو در سیستم عصبي مرکزي )سیفلیس 
مننگو واسکوالر، فلجي و ضایعات تابس3 یا ضایعات قلبي عروقي آئورتیت، آنوریسم آئورت، نارسایي دریچه آئورت( 
مشخص مي  شود. سیفیلیس مرحله سوم مرحله تخریب بافت است که 10 تا 25 سال پس از عفونت اولیه در حدود 
یک سوم بیماران درمان نشده مشاهده مي شود. در ضایعات مرحله سوم سیفیلیس، به ندرت تره پونما ها یافت 
مي  شوند، لذا به نظر مي  رسد آسیب  بافتي احتمااًل به علت واکنش ازدیاد حساسیت نسبت به ارگانیسم است. با این 
1. Endarteritis
2. Gummas
3. Tabes
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وجود، گاهي تره پونما هایی در چشم و سیستم عصبي مرکزي در سیفیلیس تأخیري دیده مي  شوند.  
 کارمندان شاغل در آزمایشگاه نیز ممکن است از طریق تماس از طریق مخاط یا پوست، مبتال به سیفیلیس 

گردند. 

2-2( سیفیلیس مادرزادي
در یک زن باردار مبتال به سیفیلیس ممکن است در طي هفته دهم تا پانزدهم حاملگي، تره پونما پالیدوم از طریق 
جفت به جنین منتقل شود )انتقال عمودی از مادر به جنین(. برخي از جنین هاي آلوده سقط مي  شوند و برخي از آن ها 
در موقع زایمان مرده به دنیا مي  آیند. ولي گروه دیگري از نوزادان نیز زنده مي  مانند، اما عالئم سیفیلیس مادرزادي را 
به صورت التهاب قرنیه )کراتیت بینابیني(، دندان هاي کوتاه و با فاصله )موسوم به دندان هاي هوچینسون(، بیني زیني 
شکل، التهاب پریوستیت استخوان و ناهنجاري هایي در سیستم اعصاب مرکزي، نشان مي دهند. درمان کافي مادران 
در طي بارداري مي  تواند مانع سیفیلیس مادرزادي در نوزاد شود. تیتر آنتي بادي و رآژین در خون کودک در زمان 
عفونت فعال افزایش پیدا مي  کند، اما چنان چه آنتي بادي به صورت غیرفعال از مادر به جنین منتقل شده باشد، میزان 
آن با گذشت زمان کاهش پیدا مي  کند. در موارد عفونت مادرزادي در کودک آنتي بادي هاي ضد تره پونمایي کالس 

IgM تولید مي  شود )توضیح آن که آنتي بادي هاي کالس IgM قادر به عبور از جفت نیستند(. 

3-2( تشخیص آزمایشگاهی1
هدف از این بخش معرفی آزمایشاتی است که برای تشخیص سیفیلیس در آزمایشگاه های تشخیص طبی 

ممکن است مورد استفاده قرار گیرند.  

1-3-2( نمونه ها
 نمونه هاي مورد آزمایش عبارتند از مایع بافتي ضایعات سطحي تازه که براي مشاهده اسپیروکت ها به وسیله 
میکروسکوپ زمینه تاریک یا ایمونو فلورسانس به کار مي  رود. جهت نمونه گیري از شانکر یا ضایعات ماکولوپاپولر ابتدا 
بایستي موضع با گاز استریل مرطوب شده با سرم فیزیولوژي پاک گردد. از آن جا که ضایعات مثبت بسیار مسری 
هستند همه منابع و نمونه هاي مربوط به بیمار باید با احتیاط ارزیابي شوند و به عنوان مواد آلوده با دقت دور انداخته 

شوند و همیشه باید از دستکش استفاده شود.
ردیابي ژنوم باکتري در این قبیل نمونه ها توسط آزمایش هاي PCR نیز قابل بررسي است. نمونه مورد نظر 
 cryotube یا پنبه جمع آوری و در Dacron باید توسط سواب استریل )PCR( جهت واکنش زنجیره ای پلیمراز

مخصوص اسید نوکلئیک قرار داده شود. 
بیوپسي بافتي و یا آسپیراسیون از گره های لنفاوی جهت بررسي باید در فرمالین 10 درصد بافر در دمای اتاق 
قرار گیرند. هم چنین برای آزمایش جهت تشخیص سیفیلیس مادرزادی، یک بخش کوچک از بند ناف جمع آوری و 

در فرمالین و یا به صورت سرد تا زمانی که ارزیابي گردد نگه داري شود.
1. Laboratory Diagnosis



ایمونولوژی عملی/ فصل ششم: ایمونولوژی عفونی420

سرم، نمونه انتخابی جهت بررسي هاي سرولوژی است. با این حال، خون یا پالسما ممکن است در برخی 
آزمایش ها استفاده شوند. مایع مغزي نخاعي نیز جهت آزمایش  سرولوژیک VDRL در تشخیص نوروسیفیلیس 

مفید است. 
جدول 1-2: انواع زیرکالس های سیفیلیس و یافته های کلینیکی آن

4-2( بررسي با میکروسکوپ زمینه تاریک
یک قطره از مایع بافتي یا اگزودا را توسط یک پی پت استریل بر روي اسالید قرار داده و یک المل بر روي 
آن گذاشته تا به صورت یک الیه نازک و یکنواخت درآید. سپس بر روي نمونه آماده شده مقداري روغن ایمرسیون 
ریخته و در حدود 20 دقیقه، با استفاده از میکروسکوپ زمینه تاریک حرکت اسپیروکت ها مورد بررسي قرار مي  گیرد. 
جهت تشخیص زخم هاي ایجاد شده در حفره  دهان نباید از میکروسکوپ زمینه تاریک استفاده نمود زیرا قادر 

به افتراق انواع بیماریزاي تره پونما  از اسپیروکتهاي غیربیماریزایي که در حفره دهان انسان موجود است، نمي باشد.
 الزم به ذکر است که چند ساعت بعد از شروع درمان آنتي بیوتیکي، تره پونما از ضایعات ناپدید مي  شود. اسالید 
حاوی مواد برای بررسي با میکروسکوپ زمینه تاریک باید فورا به آزمایشگاه منتقل شود. و بالفاصله با بزرگ نمایی 
باال )400 ×( برای بررسی حضور اسپیروکت متحرک ارزیابي گردد. تره پونماها ارگانیسم هایي طویل )8 تا 10 
میکرومتر( و شامل 8 تا 14 مارپیچ هستند. این اشکال هنگامی که دیده شود، باید ویژگی هاي آن توسط بزرگ نمایي 
)1000 × ( تأیید گردد. اگر چه بررسی با میکروسکوپ زمینه تاریک تا حد زیادی به مهارت پرسنل و تعداد ارگانیسم 

در ضایعه بستگی دارد، ولي در بررسي ضایعات تناسلی آزمایشي بسیار اختصاصي است )شکل 2-1(.
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شکل 1-2: تصویر تره پونما پالیدوم با میکروسکوپ زمینه تاریک

2-5( ایمونوفلورسانس
 ترشحات زخم و یا نمونه بافت ممکن است برای تشخیص توسط آنتی بادی فلورسنت اختصاصي تره پونما پالیدوم1 
رنگ آمیزی شوند. در این آزمایش ارگانیسم موجود در نمونه توسط آنتی بادی های پلی کلونال و مونوکلونال نشان 
دار شده با ایزوتیوسیانات2 فلورسئین )FITC( رنگ آمیزي مي گردد. جهت انجام رنگ آمیزي ایمونوفلورسانس مایع 
بافتي یا اگزودا بر روي اسالید شیشه اي قرار داده می شود و با سطح یک اسالید شیشه ای تمیز با سطح زخم و اگزودا 
تماس داده مي شود. سپس مدتی صبر نموده تا اسالید خشک شده و در ظرف بدون گرد و غبار به آزمایشگاه منتقل 
می گردد. در آزمایشگاه اسالید را فیکس کرده و با آنتي بادي ضد تره پونمایي نشاندار شده با فلورسین رنگ آمیزي 
مي  گردد. نمونه ها به وسیله میکروسکوپ ایمونو فلورسانس از نظر وجود اسپیروکت هاي فلورسانس بررسي مي  شوند. 
این آزمایش در بسیاري مناطق قابل دسترس نمي باشد. این آزمایش هنوز از نظر اداره غذا و دارو )FDA( ایاالت 

متحده تایید نشده است. 

2-6( آزمایش هاي تشخیص مولکولی )تکثیر اسیدنوکلئیک(
 روش های مولکولی مانند )polymerase chain reaction )PCR که بر اساس شناسایی قطعه اسید 
نوکلئیک باکتری می باشد بسیار حساس، اختصاصی و کم هزینه می باشند. این روش ها حساسیت بیش تری نسبت 
به روش هاي دیگر دارند و هم چنین اختصاصیت بیش تری از آزمایشات سرولوژیک دارند. اغلب در  PCR نمونه 

های شانکر و ضایعات پوستي برای تشخیص به کار می روند. 
در حال حاضر هیچ آزمایش مولکولي )از جمله PCR( جهت تشخیص بیماري سیفلیس در ایاالت متحده توسط 
FDA مورد تأیید قرار نگرفته است، اما برخي از آزمایشگاه هاي بالیني، آزمایشاتي را که توسط خودشان طراحي و 
صحت پاسخ آن نیز توسط خودشان تأیید گردیده است، جهت شناسایي تره پونما پالیدوم به تنهایی یا به همراه سایر 

DFA -TP .1 آنتی بادی فلورسنت مستقیم برای تره پونما پالیدوم
2. Isothiocyanate
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عوامل عفوني ایجاد کننده زخم هاي تناسلي مانند هرپس سیمپلکس به کار مي  برند. آزمایش هاي مولکولي هنگامي 
که با استفاده از نمونه هاي حاصل از زخم هاي دستگاه تناسلي انجام پذیرند بسیار مفیدتر مي  باشند. 

روش  Real time PCR نیز برای تشخیص سیفیلیس به کار می رود و مزایای آن سرعت باال، زمان کم، عدم 
نیاز به الکتروفورز و جلوگیری از آلودگی می باشد. نمونه هایی را که برای این روش می توان استفاده نمود عبارتند از 
ترشحات و یا زخم ها، سرم، خون و بافت های پارافینی. این روش می تواند برای تشخیص سیفیلیس انسانی و  افتراق 

حالت های مختلف غیرفعال، فعال و سرم مثبت1 به کار رود.

7-2( آزمون های تشخیصي سرولوژیک2 سیفلیس
 در آزمون های تشخیصي سرولوژیک هم آنتي ژن هاي تره پونمایي و هم غیرتره پونمایي مورد استفاده قرار 
مي  گیرد. به عبارتي آزمون های سرولوژیک حضور دو نوع آنتی بادی تره پونمایي و غیرتره پونمایي3را ردیابي مي کند. 
آنتی بادی تره پونمایي در برابر آنتی ژن های ارگانیسم تره پونما تولید مي شود، در حالی که آنتی بادی غیرتره پونمایي 
 Reaginic اغلب به عنوان رآژین4 شناخته مي شود( در برابر اجزای سلول های آسیب دیده تولید می شود. آنتی بادی(
عالوه بر آن که تقریبا همیشه در بیماران مبتال به سیفیلیس تولید می شود، هم چنین در بیماران مبتال به سایر 
بیماری های عفونی از قبیل جذام، سل، زخم اتشک5، لپتوسپیروز، ماالریا، بیماری های ریکتزیایی، تریپانوزومیازیس6، 
لنفوگرانولوم ونروم7، سرخک، آبله مرغان، هپاتیت و مونونوکلئوز عفونی و برخي شرایط غیر عفونی مانند اعتیاد به 
مواد مخدر، اختالالت خود ایمنی، از جمله بیماری روماتوئید و لوپوس اریتماتوی سیستمیک هم چنین در رابطه با 

افزایش سن، بارداری و ایمن سازی های اخیر دیده مي شود.

1-7-2( آزمایش هاي غیرتره پونمایي
آزمایش هاي غیرتره پونمایي به طور عمومي به عنوان آزمایش هاي غربالگری سیفیلیس به کار مي  روند. این 
آزمایش ها در دسترس و ارزان هستند و عالوه بر سهولت امروزه قابلیت انجام توسط دستگاه های اتوماتیک براي 
انجام تعداد زیادي آزمایش را نیز دارند. عالوه بر کاربرد آن ها به صورت آزمایش هاي غربالگري،  این آزمایش ها براي 

پي گیري تأثیر درمان نیز استفاده مي  شوند. 
محدودیت آزمایش هاي غیرتره پونمایي این است که در سیفیلیس اولیه خیلي حساس نمي باشند و چند هفته 
پس از عفونت اولیه مثبت مي  شوند. هم چنین گاهي نتایج مثبت کاذب در بیماري هاي دیگری نیز اتفاق مي  افتد و 
پدیده پروزون8 به خصوص در سیفیلیس ثانویه ممکن است رخ دهد. آنتي ژن هاي مورد استفاده در این آزمایش ها 

1. Sero positive
2. Sero diagnosis
3. Nontre ponemal

4. عده اي معتقدند رآژین مخلوطي از آنتي بادي هاي IgM و IgG است که با کمپلکس کاردیولیپین کلسترول- لسیتن واکنش مي  دهد.
5. Chancroid
6. trypanosomiasis،  
7. LGV

8. در رقت هاي پایین سرم، غلظت زیاد آنتي بادي موجب نتایج منفي مي  گردد اما با رقیق سازي نتایج مثبت رخ مي د هد.
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مقادیر مشخص از کاردیولیپین، کلسترول و لسیتین خالص شده جهت واکنش مي  باشند. کاردیولیپین از قلب یا کبد گاو 
استخراج شده و لسیتین و کلسترول براي افزایش واکنش با آنتي بادي هاي رآژین سیفلیس به آن اضافه شده است. 

دو آزمایش VDRL 1 و RPR آزمون های سرولوژیک غیرتره پونمایي می باشد که به طور گسترده استفاده 
می شوند. اساس این آزمایش ها مبتني بر این واقعیت است که ذرات آنتي ژن لیپیدي با سرم فرد سالم به صورت 
سوسپانسیون باقي مي  مانند، اما هنگام ترکیب با رآژین، به یک دیگر متصل شده )آگلوتیناسیون( و توده  اي قابل 
میکروسکوپي جهت شناسایی  بررسي  به  نیاز   ،USR2 و   VDRL آزمایش هاي  تشکیل مي  دهد.  را  مشاهده 
فلوکوالسیون دارند. آزمایش هاي RPR )رآژین سریع پالسما( و  3TRUST داراي ذرات رنگي هستند که بین 
شبکه کمپلکس آنتي ژن- آنتي بادي به دام افتاده و امکان تفسیر آزمایش بدون بررسي میکروسکوپي را فراهم 
مي  آورند. نتایج معمواًل طي چند دقیقه آماده مي  شوند، به خصوص اگر سوسپانسیون به خوبی مخلوط شود در آزمایش  
غیرتره پونمایي VDRL از طریق تهیه رقت هایي از نمونه، نتایج کمي نیز  به دست می آید. به ویژه این که تخمین 
مقدار رآژین موجود در سرم به صورت تیتر با ارزش مي  باشد. به ویژه در سرم یا CSF در موارد مشکوک به سیفیلیس 

عصبی تخمین مقدار رآژین انجام می شود. 
آزمایش هاي غیرتره پونمایي 2 تا 3 هفته پس از شروع سیفیلیس مثبت مي  شوند و در طي سیفیلیس مرحله 
ثانویه، در تیتر باالیي مثبت خواهد بود. طي 6 الی 18 ماه و معمواًل 3 سال پس از درمان موثر سیفیلیس، این 
آزمایش ها منفي مي  شوند. آزمایش غیرتره پونمایي مثبت پس از درمان سیفیلیس، بیانگر درمان ناموفق و یا عفونت 
مجدد مي  باشد. آزمایش VDRL جهت آزمایش نمونه هاي مایع مغزي نخاعي به کار مي  رود زیرا آنتي بادي هاي 
رآژیني معمواًل از جریان خون به CSF دسترسی پیدا نمی کنند و در سیفلیس عصبي در سیستم اعصاب مرکزي 

تشکیل مي  شوند. تشخیص سرولوژي نوروسیفیلیس پیچیده مي  باشد. 

2-7-2( آزمایش هاي آنتي بادي تره پونمایي
آزمایش هاي تره پونمایي، آنتي بادي هاي اختصاصي ضد آنتي ژن هاي تره پونما پالیدوم را بررسي مي  کنند. این 
آزمایش ها اغلب جهت تأیید نتیجه مثبت حاصل از آزمایش غیر تره پونمایي به کار مي  روند تا مشخص شود که نتیجه 
آزمایش  غیرتره پونمایي واقعا مثبت است یا به صورت کاذب مثبت شده است. نتیجه مثبت آزمایش تره پونمایي بر 
روي نمونه سرمي که با آزمایش غیرتره پونمایی نیز مثبت شده است بیانگر عفونت با تره پونما پالیدوم مي   باشـد. 
آزمایـش هاي تره پونمایي جهت غربالگري مناسـب نمي باشند چرا که به دنبال عفونت سیفیلیس، علي رغم درمان 
موفق سیفیلیس تا سال ها به صورت مثبت باقي مي  مانند لذا سودمندی آن ها جهت پایش پاسخ به درمان نیز محدود 
است. رقت  سازی از سرم در آزمایش  هاي تره پونمایی انجام نمي شود )برخالف آزمایش هاي غیرتره پونمایي( و نتایج 
فقط به صورت مثبت یا منفي گزارش مي  گردد. آزمایش هاي آنتي بادي تره پونمایی گران تر از آزمایش هاي غیرتره 

پونمایي مي  باشند. 

 2. آزمایشگاه تحقیقاتی بیماری های مقاربتی
2. Unheated serum regain(USR)
3. toluidine red unsheated serum test
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آزمون های سـرولوژیک اختصـاصي تره پونمایي عبارتـند از روش هاي ایـمونواسـي اتوماتیـک )EIAs1( و 
 .6FTA-ABS 5 وPaGIA  ، 4 TPHA  ،MHA-TP3 ،TP-PA2 آزمون هاي مبتني بر آگلوتیناسیون مانند

آزمایش آگلوتیناسیون ذره اي تره پونما پالیدوم )TP-PA(، احتمااًل بیش ترین آزمایش تره پونمایی مورد استفاده 
در آمریکا است. در این آزمایش ذرات ژالتین متصل شده با آنتي ژن هاي تره پونما پالیدوم زیرگونه پالیدوم به 
سرم اضافه مي  شود. زماني که آنتي بادي هاي ضد تره پونما پالیدوم )IgG ,IgM یا هر دو( با ذرات حساس شده 
واکنش مي  دهند، توده اي از ذرات آگلوتینه شده در چاهک هاي میکروپلیت یا در روي اسالید مشاهده مي  شود. در 
این آزمایش هم چنین ذرات ژالتینه بدون اتصال به آنتي ژن نیز با سرم رقیق آزمایش مي  شوند تا آگلوتیناسیون 
غیراختصاصي را مشخص کنند. در آزمایش TP-PA مي توان رقت هایي از نمونه های سرمی بیمار تهیه نمود و تیتر 

آنتي بادي را نیز مشخص کرد.  
TP- MHA یک روش هماگلوتیناسیون غیرفعال است که در آن گلبول قرمز حساس شده در برابر سرم بیمار 
مورد آزمایش قرار می گیرد. آگلوتیناسیون نشان دهنده وجود آنتی بادی IgG و یا IgM ضد تره پونما در سرم بیمار 
است. TPHA یک روش هماگلوتیناسیون غیرمستقیم است که در آن سلول های قرمز خون حساس در حضور سرم 
بیمار در صورتي که آنتي بادي داشته باشد آگلوتینه مي گردد. این آزمون شبیه به MHA-TP است. آزمایش هاي 
هماگلوتیناسیون تره پونما پالیدوم )TPHA( و میکروهماگلوتیناسیون تره پونما پالیدوم )MHA-TP( از نظر اصول 
مشابه با TP-PA عمل مي  نماید، با این تفاوت که از گلبول هاي قرمز گوسفند به جاي ذرات ژالتین در آن استفاده 

مي  شود لذا ممکن است آگلوتیناسیون غیراختصاصي بیش تري رخ دهد. 
آزمون PaGIA، که یک تکنولوژی ژل ایمونواسی است، از آنتی ژن نوترکیب تره پونما پالیدوم برای ردیابي 
آنتی بادی بر علیه تره پونما پالیدوم در سرم یا پالسما بیمار استفاده مي کند و نتایج در مدت 15 دقیقه در دسترس 

قرار مي گیرند.
آزمایش )FTA-ABS( یک آزمایش آنتي بادي تره پونمایي مي  باشد که از قدیم مورد استفاده بوده ولي به دلیل 
مشکل بودن انجام این آزمایش، این آزمایش تنها در موارد خاص به ویژه پس از آزمایشات VDRL یا RPR مثبت 
که به منظور غربالگري انجام شده است به کار مي رود. در این آزمایش بر اساس روش ایمونوفلورسانس غیرمستقیم 
حضور آنتي بادي اختصاصي ضد تره پونما ارزیابي مي   گردد و از تره پونما پالیدوم کشته شده همراه با سرم بیمار و 
آنتي بادي نشاندار شده ضد آنتي بادي انساني استفاده مي  شود. در صورت حضور آنتي بادي اختصاصي این آنتي بادي به 
سطح اسالید متصل شده و در مرحله بعد توسط آنتي بادي ضدآنتي بادي هاي انساني نشاندار شده با فلورسئین 
شناسایي مي گردد. در این آزمایش به منظور کاهش واکنش متقاطع غیراختصاصی، ابتدا آنتي بادي هاي غیراختصاصي 
سرم بیمار که ممکن است با تره پونما واکنش دهند با اسپیروکت هاي سویه رایتر جذب شده؛ جذب می شود. حضور 
1. automated enzyme immunoassays
2. T. pallidum particle agglutination test
3.  Microhemagglutination assay
4. T. pallidum indirect hemagglutination
5. particle gel immunoassay
6. Fluorescent treponemal antibody absorption
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FTA-IgM در خون نوزادان دلیل عفونت نوزاد در دوران جنینی )سیفیلیس مادرزادي( مي  باشد. 

FTA-ABS منفي در مورد نمونه CSF، سیفیلیس عصبي را رد مي  کند اما FTA-ABS مثبت بر روي نمونه 
CSF، عالوه بر بیماري مي  تواند بیانگر انتقال آنتي بادي ها از سرم بوده و در تشخیص نوروسیفیلیس چندان مفید 

نخواهد بود. 
امروزه آزمایش های متعددي براي ردیابي آنتي بادي تره پونمایی بر اساس تکنیک االیزا 1و کمی لومینسانس 
)CIA( براي تره پونما پالیدوم در دسترس مي  باشد. در این آزمایش ها از آنتي ژن هاي به دست آمده از تره پونما پالیدوم 
یا آنتي ژن هاي نوترکیب استفاده مي  شود. در این آزمایشات از تکنیک هاي ساندویچ مستقیم یا غیر مستقیم و یا روش 
رقابتی براي ردیابي آنتي بادي هاي IgM و IgG یا هر دو استفاده مي کنند. در معمول ترین فرم این آزمایش سرم 
بیمار با رقت استاندارد به چاهک پلیت میکرودایلوشن حساس شده، اضافه مي   گردد. بعد از شست وشو، آنزیم نشاندار 
شده را اضافه نموده و شست وشوي مجدد انجام می گیرد و سپس سوبستراي مربوطه اضافه شده و در نهایت تغییر 
رنگ بیانگر حضور آنتي بادي در سرم مي  باشد. با توجه به این که برخي از این آزمایشات اکنون توسط روش هاي اتوماتیک 
انجام مي  شوند، در این سیستم های خودکار اغلب تشخیص سیفیلیس بر اساس فن آوری bead-capture است 
که در آن آنتي بادي هاي capture به دانه های پلی استایرن کوچک متصل شده و به حالت سوسپانسیون در آمده 
است. هر گروه از دانه ها با رنگ فلوئوروسنت مختلفي با شدت متفاوت رنگ نشان دار شده است و با تکنیک ساندویچ 

ایمونواسی با استفاده از سیستم فلوسایتومتری دو لیزری بیماري را تشخیص مي دهد. 
بسیاري از آزمایشگاه ها آزمایش های تشخیصي مرسوم خود را جهت غربالگري به روش هاي اتوماتیک تغییر 
داده اند به نحوي که امروزه به جاي استفاده از آزمایش هاي غیرتره پونمایی جهت غربالگري و تأیید آن ها توسط 
آزمایش هاي تره پونمایي، در بسیاري از آزمایشگاه ها فقط آزمایش تره پونمایي با روش هاي اتوماتیک جهت غربالگري 
به کار مي  روند که حساس تر از راهکار مرسوم قدیمي مي  باشد. مزیت دیگر استفاده از این روش این است که بیماراني 
که در مرحله اولیه بیماري قرار دارند و یا بیماراني که در مرحله نهفته قرار دارند و تحت درمان قرار نگرفته اند، با 

احتمال بیش تري قابل شناسایي مي  باشند.
 برخي از نگراني ها در مورد عملکرد و دقت این آزمایش ها به خصوص افزایش نتایج مثبت کاذب این آزمایشات 
وجود دارد. در صورتي که این آزمایشات در جمعیتي که شیوع بیماري در آن اندک مي  باشد انجام پذیرد، این مسئله 
مهم تر می باشد. به این علت مرکز کنترل و پیش گیري از بیماري ها )CDC( توصیه مي  کند که براي تأیید یک 
آزمایش مثبت EIA یا CIA، حتما یک آزمایش کمي RPR یا آزمایش غیرتره پونمایي دیگر انجام شود. اگر نتیجه 
آزمایش RPR نیز مثبت گردید، فرد در حال حاضر دچار عفونت سیفلیس بوده و یا در گذشته مبتال به بیماری گردیده 
است. اگر آزمایش RPR منفي باشد، انجام آزمایشات اضافي تره پونمایی مانند TP-PA توصیه مي  گردد. اگر نتیجه 
آزمایش اخیر مثبت شود وجود بیماري سیفلیس محتمل  مي  باشد و اگر منفي باشد وجود عفونت غیرمحتمل است 

)جدول شماره 2-2(. 

(EIA)1. آنزیم ایمونواسي
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جدول 2-2: حساسیت نسبی هر آزمون 

مرحله
آزمایش

اولدومدیر رس

60%-98%99%70%
Nontreponemal (Reaginic)—Screening Tests

 (VDRL)

60%-98%99%80% RPR,  card test , automated reagin test

98%100%n85%

 Speciic Treponemal Tests—Confirmatory

 FTA-ABS, TP-PA, TPHA, MHA-TP, EIA,
PaGIA

همان طوري که در فوق اشاره شد هر چند تست هاي غیرتره پونمایي براي تشخیص سیفیلیس در عفونت فعال 
 RPR مفید است. ولي در اوایل بیماري ممکن است مواردي از اشتباه دیده شود. عالوه بر این، در آزمایش های
یا VDRL ممکن است درصد باالی مثبت کاذب دیده شود. لذا بسیاري از منابع امروزه الگوریتمي متفاوت برای 
تشخیص زود هنگام عفونت را توصیه می کنند. این الگوریتم براي تشخیص، در ابتدا جست وجوي آنتی بادی های 
اختصاصي IgM و IgG  را با استفاده از روش االیزا توصیه مي کند. از آن جایي که آنتی بادی برعلیه تره پونما پالیدوم 
به دنبال عفونت برای سال ها در بدن باقی مي ماند در این الگوریتم جدید پس از تست هاي اختصاصي استفاده از 
آزمون های غربالگری غیراختصاصی نیز که واکنش آن ها در طول زمان کم تر مي شود پیشنهاد مي گردد. البته هنوز 

این الگوریتم به طور گسترده ای پذیرفته نشده است و اطالعات بیش تری در این زمینه مورد نیاز است.
* مالحظات عملی: چنان چه میزان آنتی بادی های IgG اختصاصی بیش از حد باشد، ممکن است که IgM به طور 

کاذب منفی گردد. وجود فاکتوروماتویید در سرم ممکن است موجب مثبت شدن کاذب IgM گردد. 

8-2( درمان و آزمایش تعیین حساسیت ضد میکروبی 
از آن جا که تره پونما پالیدوم را نمی توان کشت نمود، آزمایش تعیین حساسیت انجام نمي شود. برای 
تمام عفونت هاي تره پونمایي، پنی سیلین G داروی انتخابی است. درمان جایگزین در زمانی که بیمار به پنی سیلین 
حساسیت دارد اغلب تتراسایکلین یا داکسی سیکلین است. درمان بسته به مرحله بیماری و میزبان )به عنوان مثال، 
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کودکان و یا بزرگساالن، مبتال به HIV یا مبتال به سیفیلیس مادرزادی( متفاوت است. سفتریاکسون نیز در بسیاری 
از موارد سیفیلیس به جز سیفیلیس اولیه بسیار مؤثر است. 

9-2( پیش گیری
هنوز هیچ واکسن مناسبي براي تره پونما پالیدوم در دسترس نمی باشد. بنابر این پیش گیری مبتني بر شناسایي و 
درمان به موقع بیماران انجام مي شود، و مهم تر از همه مبتني بر رعایت اخالق و جلوگیری از انتقال فرد به فرد است.

10-2( اهداف آموزشی در قالب سئواالت تشریحی
1. عامل ایجاد بیماری سیفیلیس چگونه پاتوژنی می باشد )با ذکر خصوصیات(؟

2. تظاهرات بیماری سیفیلیس چیست؟
3. بیماری سیفیلیس مادرزادی چگونه اتفاق می افتد؟

4. چند روش تشخیصی برای بیماری سیفیلیس وجود دارد؟
5. روش تشخیص مولکولی برای سیفیلیس را شرح دهید.

6. روش ایمونوفلورسانس در تشخیص سیفیلیس را شرح دهید.
7. چند نوع روش تشخیص سرولوژیک برای سیفیلیس وجود دارد؟ توضیح دهید. 
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ایمونولوژی عملی/ فصل ششم: ایمونولوژی عفونی428

بخش سوم

  B  هپاتیت

1-3( مقدمه
ویروس هایي که ارگان هدف آن ها کبد است عبارتند از:

Hepatitis A Virus                                 )Naked, ssRNA, +sense(

Hepatitis B Virus                                   )Env, circ,  partهaly dsDNA,(   

Hepatitis C Virus                                 )Env ssRNA, +sense(

Hepatitis D Virus                                 )Defective, circ ssRNA,(

Hepatitis E Virus                                 )Naked, ssRNA, +sense(

Hepatitis G Virus                                 )Env, ssRNA, +sense(

در میان ویروس هایي که کبد را آلوده مي کنند، عفونت ویروس هپاتیت B یا )HBV( و ویروس هپاتیت C یا 
 )HCV( به دلیل شیوع و نوع آسیب هایی که ایجاد می کنند، اهمیت زیادي دارند. این عفونت های ویروسی را با 
استفاده از آزمایش هاي سرولوژیک و مولکولی می توان به خوبی اداره نمود و درمان مناسب را بر اساس تظاهرات 

کلینیکي و آزمایش هاي فوق به صورت کاماًل عیني پي گیري کرد.

)HBV( B ویروس هپاتیت )2-3
ویروس هپاتیت B عضو اصلی خانواده هپادناویروس است که کبد و پانکراس را آلوده می کند. این ویروس  
DNAدار و پوشش دار است. ذرات ویروسی کامل، ذرات Dane نامیده می شوند که پلی مرازی با فعالیت ترانس 
 )HBcAg( Core دارد که به ژنوم متصل اند و با آنتی ژن مرکزی یا P و پروتئین H کریپتاز معکوس، ریبونوکلئاز
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  B  هپاتیت

 1HBsAg ترکیبی دیگر از آنتی ژن مرکزی است. ویروس آنتی ژن های سطحی خود با نام e پوشیده شده اند. آنتی ژن
را بیش از حد نیاز برای همانندسازی تولید می کند که به داخل خون آزاد می شود. این ویروس جزو ویروس های 

سرطان زا می باشد. 

HBV 3-2-5( شاخص های آزمایشگاهی اصلي ویروس
HBsAg :BsAg شاخص عمومي عفونت HBV است. این آنتی ژن که بیش از نیاز ویروس برای همانند 
سازی ساخته می شود، به جریان خون راه می یابد. اولین شاخص سرولوژیک عفونت ویروس هپاتیت B است که 
به  طور معمول 27 تا 41 روز بعد از عفونت ظاهر می شود )حداقل زمان ظهور این آنتی ژن 14 روز پس از عفونت 
است(. این آنتی ژن 1 تا 4 هفته قبل از غیرطبیعی شدن شاخص های بیوشیمیایی در خون ظاهر می شود و بیش 
ترین افزایش آن همراه با افزایش ALT است. HBsAg یکی از بهترین شاخص های نشان دهنده عفونت ویروس 
هپاتیت B می باشد. پایداری آن بیش از 6 ماه و نشانه آلوده بودن فرد است اما به  نظر می رسد که تیتر این آنتی ژن 
ارزش بالینی نداشته باشد. در برخی از افراد که این شاخص منفی است ولی گمان به عفونت HBV می رود، باید 

برای اطمینان آنتی بادی ضد HBc از کالس IgM را مورد بررسی قرار داد )شکل 1-3، جدول 3-1(. 
 Anti-HBs-Ab :Anti-HBs-Ab شاخص بهبودي و یا مصونیت در مقابل عفونت HBV است. وجود این 
آنتی بادی دلیل بر در معرض قرار گرفتن قبلی با عفونت و بهبودی کلینیکی یا واکسیناسیون و ایجاد مصونیت بر علیه 
 HBsAg معمواَل در پایان دوره پنجره2 و متعاقب پاک شدن سرم از Anti-Hbs-Ab .می باشد HBV ویروس
در خون ظاهر می شود و تیتر آن تا سال ها در خون باال باقی می ماند. عدم توانایی در تولید HBsAb پس از دوره 

پنجره و مرحله حاد عفونت نشان دهنده ابتالی فرد به فرم مزمن هپاتیت است )5% افراد به این مرحله می رسند(.
HBeAg :HBeAg شاخص نشان دهنده فعال بودن و تکثیر ویروس HBV مي باشد؛ بنابراین چنین فردی 

عفونت زا است.
این آنتی ژن یک هفته بعد از ظهور HBsAg در گردش خون ظاهر می شود. این آنتی ژن نشان دهنده فعال 
بودن تکثیر ویروس )فعالیت( و شاخص عفونت زایی زیاد در فرد آلوده است و شاخص مشابه ولی با ارزش تشخیصی 
کم تر برای آزمایش HBV-DNA-PCR است. پایداری بیش از 20 هفته آن، بیان گر پیشرفت به سوی وضعیت 

ناقل مزمن و شاید هپاتیت مزمن باشد.
Anti-HBe-Ab :Anti-HBeAb شاخص نشان دهنده فعالیت کم ویروس و عفونت زایي کم در عفونت 
HBV است. این آنتی بادی شاخص کاهش عفونت زایی ویروس و احتمال پیش آگهی خوب برای بهبود عفونت 

حاد مي باشد.
برای افراد آلوده به HBV که HBeAg منفی و anti-HBe-Ab مثبت و آنزیم های کبدی طبیعی دارند تست 

اضافی دیگری الزم نیست. در غیر این صورت بیمار باید به مراکز تخصصی ارجاع داده شود.

1. Hepatitis B Surface Antigen 
2. Window Period
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Anti-HBc-Ab: شاخص anti-HBc-IgM موید عفونت اخیر و احتمااًل حاد در عفونت HBV است. ولی 
 Anti-خواهد بود و همراه با سایر شاخص ها تفسیر می شود. پس HBV نشان دهنده برخورد با anti-HBc-IgG

 HBc-IgG شاخصی براي عفونت گذشته و مزمن عفونت هپاتیت B به شمار می رود.

به  طور معمول این آنتی بادی 8 هفته بعد از ظهور HBsAg ظاهر و برای سال ها یا تمام عمر باقی می ماند، 
آنتی بادی ضد HBcAg از کالس IgM شاخص سرولوژیک خوبی برای تشخیص عفونت در مرحله پنجره 
)Window Period( و حاد می باشد و آزمایش افتراقی عفونت حاد از مزمن است. این آنتی بادی باعث مصونیت 

نمی شود.

B 3-2-2( شاخص های سرمی مولکولی عفونت هپاتیت
HBV-DNA-PCR )کیفی(: Qualitative HBV-DNA-PCR شاخص نشان دهنده فعال بودن و تکثیر 
ویروس در بدن فرد داراي عفونت HBV است. بنابراین آزمایش مثبت نشانگر عفونت زا بودن فرد و پیش آگهي 
 HBV براي احتمال بیماري زایي یا سیر آن است. استفاده از این آزمایش براي پي گیري وضعیت افراد داراي عفونت

مشابه HBeAg بوده اما از آن بسیار حساس تر مي باشد.
این آزمایش برای ارزیابی اولیه عفونت بسیار حساس و اختصاصی است و ممکن است زمانی که سایر شاخص های 
سرولوژیک منفی هستند، قابل تشخیص باشد )به ویژه در افراد با نقص سیستم ایمنی(. اما اگر ویروس به طور غیر 

فعال در کبد بوده و ریزش ذره ویروسی به خون وجود نداشته باشد، این آزمایش منفی خواهد شد. 
HBV Viral Load یا HBV PCR کمی: Quantitative HBV-DNA-PCR شاخصی است برای 
شدت تکثیر ویروس و تصمیم گیری برای نوع درمان و یا پس از آن پاسخ به درمان و پی گیری اثر بخشی یا پیشرفت 
بیماری در اثر بروز مقاومت دارویی را نشان می دهد. هم چنین همراه با ALT از آن براي تصمیم گیري در شروع 

درمان ضد ویروسي استفاده مي شود. 
)SGPT( ALT: آالنین ترانس آمیناز یا گلوتامیک – پیروویک ترانس آمیناز سرمی )SGPT( یکی از شاخص های 

مربوط به در گیری کبد در عفونت HBV است. 
بیوپسی کبد: بیوپسی یا نمونه برداری از بافت کبد توسط سوزن برای تشخیص یا طراحی برنامه درمانی یا تعیین 
شدت، درجه، میزان پیشرفت و پیش آگهی بسیاری از بیماری  های کبدی یا سیستمیک ضروری است. در شرایط 
خاص از قبیل بیماری  های دیالیزی و بیماران دچار نقص ایمنی، بهترین مقیاس برای تصمیم گیری شروع درمان 

می باشد.

3-3(  فازهای مختلف بیماری 
در هپاتیت B بزرگساالن، فاز حاد بیماری پرسروصدا است و هرچه بیماری در این فاز شدید تر باشد شانس مزمن 
شدن کم تر می شود. البته ممکن است شدت بیماری به حدی باشد که بیمار دچار انسفالوپاتی کبدی گردد که می تواند 
مرگ بیمار را به  دنبال داشته باشد. اگر 6 ماه پس از ابتالی اولیه، HBsAg بیمار مثبت باقی بماند و  HBeAg هم 
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مثبت گردد و تعداد ویروس زیاد باشد، می گوییم که بیمار وارد فاز مزمن بیماری شده است. در کودکانی که توسط 
مادر آلوده شده اند معمواًل فاز پرسروصدای اولیه وجود ندارد. علی  رغم مثبت بودن HBeAg  بیماران تا مدت  های 
طوالنی ALT طبیعی دارند. این فاز بیماری را فاز تحمل ایمنی1 می  گویند که به  طور معمول تا پس از بلوغ طول 
می کشد. پس از این مرحله بیمار وارد دوره  ای می شود که آنزیم ها به   طور دائمی یا متوالی باال می روند؛ سیستم ایمنی 
بدن فعال می  شود و ممکن است تعداد ویروس ها را پایین آورد و HBeAg را منفی نماید و یا حتی منجر به تولید

 Anti HBeAb شود که در این صورت HBeAg Seroconversion صورت گرفته است. 

شکل 1-3: منحنی فعالیت ویروس )HBV DNA PCR( و تغییرات هم زمان شاخص های ویروسی و میزبان 

در مرحله ی بعد ممکن است HBsAg هم منفی شود که این حالت به  ندرت اتفاق می افتد و در بیش تر موارد 
حتی پس از منفی شدن HBeAg ویروس از حمله  ایمنی می  گریزد و مجدداً بار ویروسی2 و آنزیم  های کبدی باال 
می روند3. درمان بیماران مزمن فقط در مراحلی که بار ویروسی و آنزیم کبدی باال هستند، الزم و مؤثر است که شامل 

دو مرحله پاکسازی4 و  یا کوشش ویروس برای فرار از پاسخ های ایمنی میزبان5 است.

1. Immune Tolerance Phase
2. Viral load
3. Immune escape phase
4. Immune clearance
5. Immune escape
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جدول 1 -3: تفسیر آزمایشگاهی و چگونگی استفاده از آزمایش های تشخیصی برای پی گیری وضعیت بیماران 

شاخص های عفونت

تیجه و توصیه
HBsAg

 Anti
 HBs
Ab

 Anti
HBcAb

HBeAg Anti
HBeAb

 Conventional
 HBV DNA

PCR )معمولی(

فرد سالم، آلوده نشدن به 
ویروس، واکسیناسیون 

توصیه می شود
---منفیمنفیمنفی

---مثبتمثبتمنفیمصونیت به علت ابتال قبلی

ایمنی در نتیجه 
---منفیمثبتمنفیواکسیناسیون 

عفونت فعال با احتمال 
عفونت زایی زیاد، برای 

تصمیم در مورد شروع درمان 
 ،ALT بر اساس سطح

تست کمی تعیین بار ویروس 
توصیه می شود. 

-منفیمثبتمثبتمنفیمثبت

عفونت فعال و فرد حامل 
با عفونت زایی زیاد؛ برای 

تصمیم در مورد شروع درمان 
بر اساس سطح ALT, تست 

کمی تعیین بار ویروس 
توصیه می شود.

مثبت-مثبتمثبتمنفیمثبت

عفونت غیرفعال، فرد حامل 
با عفونت زایی کم، نیاز به 

کنترل مداوم 
-مثبتمنفیمثبتمنفیمثبت

عفونت غیر فعال، فرد حامل 
با عفونت زایی کم، نیاز به 

کنترل مداوم ساالنه
منفی--مثبتمنفیمثبت
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---IgM مثبتمنفیمثبتعفونت فعال و حاد

عفونت مزمن، پی 
گیری مداوم وضعیت 
کارکرد کبد، تحت 

مراقبت مداوم پزشک 
، برای تصمیم در مورد 
شروع درمان بر اساس 

سطح ALT تست 
کمی تعیین بار ویروس 

توصیه می شود.

منفیمثبت
IgM منفی 
IgG مثبت

---

عفونت اخیر، در مرحله 
پنجره و یا عفونت 

پنهان که HBsAg با 
تست های معمول منفی 

است.

---مثبتمنفیمنفی

توجه: 
1. در بیماران خاص از قبیل بیماران دیالیزی، بیماران پیوند عضو، افراد HIV مثبت، عفونت پنهان و افراد دچار 
نقص ایمنی تفسیر هپاتیت متفاوت بوده و روش ارجح بیوپسی کبد است و تست های سرولوژیک اعتبار الزم 

را ندارد.
 (>5/3 gm/dL( 2. توجه به میزان آلبومین سرمی و شمارش پالکتی از میزان تلفات در هپاتیت می کاهد. آلبومین

شمارش پالکتي )130000 میلی متر مکعب یا کم تر(.

4-3( شرایط خا ص
البته در بعضي از بیماران خاص از قبیل بیماران دیالیزي، بیماران پیوند عضو، افراد HIV مثبت، بعضي از 
هپاتیت هاي حاد HBV و عفونت هاي پنهان HBV، براي ارزیابي و به  خصوص شروع درمان، باید به مجموعه اي 
از آزمایش هاي سرولوژیک و مولکولي توجه شود و هیچ  کدام از آزمایش ها به  تنهایي کافي نمي باشند. به  طور مثال 
درست است که تعیین بار ویروس در خون مهم ترین مقیاس شروع و پي گیري درمان در افراد HBV مثبت است، 
اما در این بیماران هر چند که این آزمایش الزم است اما کافي نیست. به بیان دیگر نمي توان فقط به آزمایش هاي 
مولکولي اکتفا کرد، بلکه استفاده مناسب از مجموعه آزمایش هاي معرفي شده در جدول 1-3  باید براي رسیدن به 

تفسیر صحیح مد  نظر قرار گیرند که با جزئیات به توضیح برخي از آن ها پرداخته می شود.
به هر حال ذکر این نکته ضروري است که تنها مقیاس مناسب براي پي گیري اثر بخشي درمان )پس از تصمیم 
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 )1 log IU/ml گیري براي شروع درمان( پي گیري بار ویروس1 مي باشد که کاهش لگاریتمي در مدت معین )حداقل
نشان دهنده اثربخشي خواهد بود. از طرفي عدم تغییر یا افزایش یا افزایش بعد از کاهش اولیه نشان مي دهد که 

ویروس به سمت مقاوم شدن نسبت به درمان پیش مي رود. 
بیماران هپاتیت B مزمن را که در آنان درگیري کبد عود مي کند، می توان به  راحتي با آزمایش HBV DNA از 
 Anti- HBc IgM بیماران با عفونت حاد افتراق )حساسیت 96% واختصاصي بودن 87%( داد، اما با انجام هم زمان

تشخیص افتراقي بسیار دقیق تر مي شود )حساسیت 100% و اختصاصي بودن %98(.
 HBV منفي است، نیز بیمار ممکن است سطح بسیار پاییني از HBs Ag که فرد ،HBV درعفونت هاي پنهان
 DNA داشته باشد و بسیاري از آن ها به درمان ضد ویروسي نیاز نداشته باشند. اما در بعضي از این افراد تکثیر 
ویروس حالت نوساني داشته و به تخریب نیز مي انجامد، بنابراین براي پي گیري وضعیت این افراد و احتمال نیاز به 

درمان ضد ویروسي باید در فاصله هاي زماني متفاوت آزمایش هاي HBV DNA  براي آن ها انجام گیرد.  
در بیماران دیالیزي نیز تصمیم گیري براي شروع درمان عفونت HBV مشکل است و باید از بار ویروسي به 
همراه بیوپسي کبد و تعیین میزان درگیري کبد براي تصمیم گیري و حتي پیوند این افراد استفاده نمود. در افراد 
HIV مثبت داراي عفونت هم زمان HBV براي تصمیم گیري براي شروع و تعیین رژیم دارویي باید عالوه بر بار 
ویروس به شمارش سلول هاي CD4 مثبت نیز توجه شود. به  طورکلي در مطالعه Tong و همکارانش مشخص 
گردید که شاخص هاي دیگري از قبیل میزان آلبومین سرم )3/5gm/dL یا کم تر( و شمارش پالکتي )130000 
میلی متر مکعب یا کم تر( نیز همراه با مقیاس هاي معرفي شده اصلي در تصمیم گیري براي شروع درمان در افراد 
دچار کارسینومای هپاتو سلوالر یا افراد داراي عوارض دیگر کبدي، بسیار مؤثر هستند و از مرگ و میر خواهند کاست.

5-3( افراد هدف درمان 
به طورکلی در بیماران HBsAg مثبت، کسانی  که مرحله   پاک سازی2 در آن ها طوالنی می شود، کاندیداهای 
خوبی برای درمان هستند؛ برعکس عده ای که در مرحله  تحمل3 ایمنی هستند، نیاز به درمان ندارند. متاسفانه در حال 
حاضر ویژگی تعریف  شده و مدونی برای تشخیص زمان گذر از مرحله ی تولرانس و ورود به مرحله  ی کلیرانس وجود 

ندارد. ولی به  نظر می رسد باال رفتن سطح ALT در این مورد مالک قرار گیرد.
بنابراین می توان با آزمایش ALT هر سه تا شش ماه، بیمار را پی گیری نمود. باید توجه داشته باشیم که در سیروز  
احتمال دارد ALT طبیعی گزارش شود که در این صورت اگر سیروز جبرانی داشته باشد بار ویروس مساوی یا بیش 
از IU/ml 2000 و در صورت پیشرفته بودن سیروز بار ویروسی مساوی و یا بیش از IU/ml 20/000 مالک قرار 
می گیرد و درمان شروع می شود. نکته مهم این است که در بیماران سیروزی اینترفرون منع مصرف دارد و تنها 

موردی است که در آن استفاده از دو داروی خوراکی هم  زمان تأثیر بهتری خواهد داشت.
از میان بیمارانی که در فاز پاک سازی موفق به ایجاد Anti-HBe Ab یعنی Sero conversion می شوند، 
1. Viral Load
2. Clearance
3. Tolerance
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تعداد کمی ممکن است بهبود پیدا کنند. ولی در بیش تر آن ها ویروس دوباره شروع به تکثیر می کند و بار ویروسی 
باال می  رود. اگرچه بار ویروسی متوسط در این افراد در مقایسه با کسانی که HBe Ag مثبت هستند، همیشه کم تر 
است. کسانی که در دوران نوزادی آلوده شده اند بیش تر در این گروه قرار می گیرند و بنابراین بیماران ایرانی هم بیش تر 
در فاز فعالیت ویروس Anti-HBe Ab  مثبت هستند. در بیش تر موارد این بیماران در مرحله فعال شدن ویروس 

مسن   تر هستند و ضایعه ی کبدی پیشرفته   تری دارند.
  HBeAg 1( بیماران به دو گروهAASLD( در الگوریتم درمانی پیشنهادی انجمن آمریکایی بیماری  های کبدی
مثبت و HBeAg منفی تقسیم می  شوند. در هر دو گروه اساس شروع درمان بر افزایش ALT سرم استوار است 
ولی با توجه به توضیحاتی که ذکر شد در بیمار HBeAg مثبت، بار ویروسی مساوی یا بیش از IU/mg 2000 را 
  20/000 IU/ml منفی بار ویروسی مساوی و یا یبش تر HBeAg  مبنای درمان قرار داده اند درحالی که در بیمار

مبنای درمان قرار گرفته است )جدول 3-2(.
جدول 2-3:جدول راهنما  ی  درمان AASLD، راهنما  ی درمان  جایگزین

1. 11American Association for the Study of Liver Diseases 
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 توجه به این  که بر اساس برنامه درمانی ارایه شده AASLD کسانی   که ALT طبیعی دارند و شاید ضایعه 
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کبدی پیشرفته داشته باشند از درمان حذف می شوند. در سال 2008 گروه دیگری از هنگ کنگ الگوریتم درمانی 
جدیدی ارایه دادند که در آن بار ویروسی بیمار اساس شروع درمان قرار گرفته است. در هر دو راهنمای درمانی در 
موارد بینابینی به  ویژه در افراد باالی 45 سال از بیوپسی کبد برای تصمیم  گیری در مورد شروع درمان استفاده می شود.

6-3( پی گیری درمان
خصوصیات تعریف  شده و مدونی برای پی گیری درمان وجود ندارد ولی به   نظر می رسد میزان توقف تکثیر 
ویروس، مالک خوبی برای تصمیم گیری در مورد نحوه  ادامه ی درمان باشد. گفته می شود که سریع تر منفی شدن 
 Lamivudine یا کاهش بیش تر بار ویروسی، پیش آگهی را بهتر می کند. این موضوع در مورد داروهای PCR 
 pegIFN α-2 a  ،Adefovir و Telbivudine تجربه شده است. در یکی از مطالعات اخیر دیده شده است که 
اگر بار ویروسی پس از 4 هفته درمان با المیوودین به کم تر از IU/ml 2000 برسد شانس بیش تری برای منفی 
شدن HBe Ag و طبیعی شدن ALT وجود خواهد داشت و احتمال ایجاد موتاسیون های مقاوم به المیوودین در 
مدت 5 سال به صفر خواهد رسید. با توجه به این موضوع برای پی گیری درمان جدول جدیدی تدوین شده است که 
در آن بار ویروسی 12 و 24 هفته پس از شروع درمان اندازه گیری می شود و با توجه به آن در مورد نحوه  ادامه  درمان 
تصمیم گیری می شود به  خصوص وقتی که از دارویی مثل المیوودین که خطر ایجاد مقاومت در آن باالتر است، 
استفاده می شود. استفاده از این جداول )جدول 3- 3 و درمان هفته 12 و 24( کمک کننده خواهد بود و با استفاده از 

آن می توان از ارائه  بیهوده درمان در مورد کسانی  که مقاومت اولیه نسبت به دارو دارند، اجتناب کرد.
جدول شماره 3-3: جدول درمان در هفته دوازدهم: جدول راهنما  ی  تصمیم گیری درمان در هفته دوازدهم

هفته دوازدهم درمان

پاسخ درمانی مناسب: کاهش بار ویروسی به میزان

 1log IU/MF≤ ادامه درمان

نقص درمان: عدم کاهش بار ویروسی
در صورت تمکین: ادامه درمان

در صورت عدم تمکین: مشاوره و راهنمایی

درمان در هفته بیست و چهارم: جدول راهنما  ی  تصمیم گیری درمان در هفته بیست و چهارم 
بیماری که در هفته دوازدهم پاسخ مناسب داشته است.

هفته بیست و چهارم درمان

پاسخ درمانی مناسب
)PCR منفی(
ادامه درمان

HBV DNA پاسخ درمانی نسبی
60 to < 2000 IU/mL

1. دارو با شانس مقاومت زیاد )داروی دیگری اضافه شود.(
2. دارو با شانس مقاومت کم )ادامه درمان(

3. دارو بااثر بر ویروس 
)در هفته چهل و هشتم بررسی شود.(

عدم پاسخ درمانی 
مناسب

>2000 IU/MF
 داروی دیگری اضافه 

شود. 
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7-3( اهداف آموزشی در قالب سئواالت تشریحی
1. تشخیص هپاتیت B بر چه اساسی صورت می گیرد؟

2. آنتی ژن های مهم هپاتیت B و اهمیت شان در تشخیص را توضیح دهید.
3. تشخیص مولکولی هپاتیت B بر چه اساسی استوار است؟

4. چه افرادی در این بیماری هدف درمان قرار می گیرند؟
5. واکسیناسیون هپاتیت B به چه صورت است؟

6. نقش کدام آنزیم ها و به چه صورت در این بیماری تعیین کننده است؟
7. فازهای مختلف بیماری را شرح دهید. 
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1-4( مقدمه
شیوع HCV در جهان، به خصوص در معتادان تزریقی به تدریج بر سالمت جوامع اثر می گذارد. شیوع این 
ویروس در گروه های مختلف جمعیتی متفاوت است، به طور مثال این آمار در معتادان تزریقی در حدود 50 درصد و 

در دهندگان سالم خون کم تر از 0/04 درصد است.
در کشور ما نیز در بیش تر مناطق آلودگی درحد 1-0/7 درصد و در معتادان تزریقی در حد 40 تا  50 درصد در 

نوسان می باشد.
اگر به آسیب پیش رونده کبد برای این عفونت نظر بیندازیم، 5 الی 15 درصد این افراد در طی 20 سال به 
سمت سیروز می روند که 9-4 درصد به اختالل کبدی و 5-2 درصد به کارسینومای هپاتوسلوالر منتهی خواهد شد.

بنابراین از آن جا که روش های درمان در این بیماران موجود و مؤثر می باشد و هم چنین با آموزش و هشدارهای 
مناسب بهداشتی امکان پیش گیری از شیوع ثانویه وجود دارد، معرفی راهنمای اداره این بیماران از طرف سازمان های 
بهداشت ملی بسیار اهمیت دارد، مجموعه حاضر که در دو بخش تهیه شده است، توصیه های برگرفته از راهنماهای 
HCV از کشورهای اروپایی و راهنمای سازمان بهداشت جهانی بوده و با توجه به نیازهای بیماران کشور، بومی 

سازی شده است.
 ویروس هپاتیت C برای اولین بار در سال 1989 شناخته شد و این عفونت خیلی سریع به معضل بهداشتی 
تهدید کننده در سراسر جهان تبدیل گردید. در حال حاضر شیوع عفونت از 0/04 درصد در افراد سالمی که برای اولین 
 HCV بار خون اهدا می کنند تا 50 درصد در معتادان تزریقی متفاوت است. بیش تر از 80 درصد بیماران آلوده به

عوارض هپاتیت مزمن را نشان می دهند. 
طبق آمارهای موجود بیش از 170 میلیون نفر در سراسر جهان به عفونت هپاتیت C مبتال هستند، در افراد 

بخش چهارم
C هپاتیت
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عالمت دار نشانه  های عمومی بیماری هپاتیت ایجاد می شود. این عوارض شامل تهوع، اسهال و ضعف عمومی است، 
اما یکی از تفاوت  های بارز این نوع هپاتیت ویروسی با سایر انواع هپاتیت ها در عدم زردی پوست یا زردی سفیدی 

چشم است.

2-4( مروری بر اصطالحات 

1-2-4( ژنوتایپ ها
تاکنون سویه های مختلفی از HCV شناخته شده است که همه آن ها در 6 دسته طبقه بندی شده و با ژنوتایپ های 
1 تا 6 شناخته می شوند. تنوع جغرافیایی معنی داری در شیوع ژنوتایپ های مختلف در سرتاسر جهان وجود دارد. به 
طور مثال در انگلستان ژنوتایپ 1 و پس از آن ژنوتایپ 3 و سپس 2 شایع می باشند. در ایران توزیع ژنوتایپ 1a در 

بیش از 50 درصد  و پس از آن 3a در نزدیک به 20 درصد از مبتالیان دیده شده است. 

1)SVR( پاسخ ویروسی پایدار )2-2-4
پاسـخ ویروسـی پایدار )SVR( به عـدم وجود ژنوم ویروس )HCV RNA( در سرم بیماران با استفاده از 

تکنیک های حساس شناسایی ژنومیک در زمانی حدود 6 ماه پس از پایان درمان گفته می شود.

)EVR( 2پاسخ ویروسی زودرس )3-2-4
 HCV RNA به طور معمول به حالتی پس از شروع درمان ضد ویروسی گفته می شود که آزمایش )EVR(
منفی بوده یا در آزمایش کمی HCV RNA، بار ویروسی 2log کاهش یافته باشد. این شاخص در بیماران مبتال 

به ژنوتایپ 1 در هفته دوازدهم اندازه گیری می شود.

)RVR( 3پاسخ ویروسی سریع )4-2-4
پاسخ ویروسی سریع )RVR( در بیماران با ژنوتایپ 2 یا 3 دیده شده که در زمان کوتاهی بعد از درمان، حدود 

هفته چهارم،  HCV RNA منفی می شود.

 )4NR ( عدم پاسخ به درمان )5-2-4
عدم پاسخ به درمان های آنتی ویروسی با مثبت شدن آزمایش HCV RNA در پایان درمان همراه می باشد.

6-2-4( بازگشت کننده5 
حالتی است که پس از گذشت 6 ماه از پایان درمان و HCV RNA منفی، دوباره نشانه های بیماری ظاهر و 

آزمایش HCV RNA مثبت می شود. 
1. Sustained viral response
2. Early viral response
3. Rapid viral response
4. No Response
5. Relapser

C هپاتیت
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3-4( آزمایش های کلینیکی و پارا کلینیکی کم هزینه 
در راهنمای1 بین المللی پیشنهاد می شود افرادی که در معرض خطر باالی ابتال به عفونت HCV بوده، یا از 

دانستن آن سود می برند، باید آزمایش Anti-HCV با روش سرولوژیک را انجام دهند.
اهمیت بیش تر تشخیص افراد آلوده به HCV شامل انتقال اطالعات و آموزش بیمار برای کندکردن سیر 
پیشـرفت بیماری و هم چنین جلوگیری از انـتقال به افراد دیگر اسـت. مدارک معتبر علـمی در اثبات کارایی 

تشخیص های زود هنگام در درمان مؤثرتر و جلوگیری از گسترش عفونت HCV، گویای این مطلب است.
از آن جایی که گزارش های متعددی از انتقال HCV از کارکنان مراکز درمانی به بیماران گیرنده خون یا پیوند 
عضو وجود دارد، در راهنمای کشور انگلیس پیشنهاد شده که افراد شاغل در مراکز درمانی و پزشکی که به خصوص 

با بیماران مبتال به ضعف ایمنی سرو کار دارند، باید از نظر آزمایش های ویروسی به خصوص HCV کنترل شوند.
آزمایش های غربالگری )سرولوژیک( به طور معمول باید در معتادان تزریقی که خطر باالی آلودگی را دارند، انجام 
شود. این امر از شیوع بیش تر بیماری در جامعه نیز خواهد کاست. تحقیقات نشان می دهد در جاهایی که مصرف مواد 

مخدر باال است مانند زندان ها نیز غربالگری باید انجام شود. 
آگاهی هدفمند و اختصاصی درباره ابتال به HCV در گروه های در معرض خطر، در پیش گیری ابتال ارزش 
زیادی دارد. البته در گروه های جمعیتی با شیوع پایین یا بدون داشتن رفتارهای پرخطر، غربالگری مقرون به صرفه 

نبوده و انجام آن نیز الزم می باشد.
- گروه های زیر باید برای عفونت HCV کنترل شوند:

دهندگان خون/ عضو	∗
بیماران همودیالیزی	∗
کارکنان مراکز پزشکی	∗

- پیشنهاد می شود گروه های زیر نیز آزمایش HCV را انجام دهند. 
معتادان تزریقی	∗
 افرادی که ALT )آالنین آمینوترانسفراز( باال و بدون دلیل دارند.	∗
افراد HIV مثبت	∗
دریافت کنندگان فاکتورهای انعقادی	∗
دریافت کننده های خون و فرآورده های خونی یا بافت و عضو	∗
کودکان متولد شده از مادران آلوده	∗
کارکنان مراکز پزشکی که از راه پوست یا سطوح موکوس با خون های آلوده تماس داشته اند.	∗
افرادی که درمان های دندانپزشکی در مراکزی که HCV شایع بوده داشته اند.	∗

1. 9-Guide line
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افرادی که خال کوبی کرده اند و یا سوراخ کردن گوش یا پوست همراه با خونریزی داشته  و مظنون به آلودگی اند.	∗
افرادی که دارای شریک جنسی آلوده و یا تماس های معمول خانوادگی با فرد آلوده هستند.	∗

HCV 4-4( آزمایش های تشخیصی

1-4-4( اصول آزمایش
شناسایی RNA ویروسی با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز معکوس1 که گران قیمت می باشد، نشان دهنده 
عفونت فعال بوده اما آزمایـش های سرولوژیک ارزان قیمت، بیانگر عفونت فعلی یا قبـلی و یا به طور کلی داشـتن 

آنتی بادی ضد HCV است. نموداری که در شکل 1-4 ترسیم شده است بر پایه اصول کلیدی زیر می باشد:
روش های تشخیصی در سرم یا پالسما )سرولوژی و به طور معمول االیزا(، در صورت جمع آوری بهینه بزاق در 	∗

شرایط اپتیمم و اصالح و تعدیل روش تشخیص االیزا )ELISA( قابل اطمینان هستند.
 تشخیص آنتی بادی در بزاق حساس و قابل اعتماد بوده اما شناسایی RNA ویروسی بزاق با استفاده از واکنش 	∗

معکوس زنجیره ای پلیمراز )RT-PCR( دقیق نمی باشد. 
∗	 50-100 IU/ml حساس بوده و قابلیت شناسایی PCR  آزمایش های سنجش اسید های نوکلئیک از قبیل

ویروس را دارند و اغلب برای تشخیص عفونت فعلی و قطعی استفاده می شود. 
RNA ویروسی پس از 1 الی 2 هفته از شروع آلودگی قابل ردیابی بوده در حالی که آنتی بادی، بسته به پاسخ 	∗

ایمنی فرد به ویروس 7 تا 8 هفته پس از آلودگی شناسایی می شود. 
احتمال دارد آنتی بادی ضد ویروس در افراد دارای نقص ایمنی2 تولید نشود، پس در این افراد باید از روش های	∗

 PCR استفاده شود و روش های سرولوژیک برای آن ها معتبر نیستند. در واقع در بیمارانی که بیماری های 
کبدی با عالیم نامشخص دارند، علیرغم منفی بودن Anti- HCV و هم چنین بیمارانی که ضعف ایمنی دارند 
مثل بیماران پیوند عضو، افراد مسن، بیماران دیالیزی یا کسانی که داروی سرکوبگر ایمنی دریافت می کنند و یا 

افرادی که احتمال عفونت حاد را دارند، از ابتدا آزمایش HCV RNA انجام می شود.
احتمال دارد در عفونت حاد، سنجش HCV RNA بین مثبت و منفی به مدت چند ماه نوسان داشته باشد. 	∗

نتایج نمونه های دریافت شده در این مرحله می تواند گمراه کننده باشد. در صورتی که آنتی بادی مثبت شود ولی
 HCV RNA منفی باشد، دریافت نمونه جدید و انجام مجدد تست به خصوص در مواردی که زمان شروع 

آلودگی مشخص نیست، جهت تشخیص اولیه مفید است. 
افراد دارای آنتی بادی ضد HCV )آنتی بادی مثبت( و سنجش HCV RNA منفی مکرر، نیازی به اقدام 	∗

خاص درمانی ندارند، به احتمال زیاد این افراد ویروس را از بدن پاک کرده اند. 
از آن جا که HCV عفونتی قابل انتقال و جدی می باشد، پس از تشخیص اولیه، نمونه گیری مجدد برای تأیید 	∗

1. 10- RT-PCR
2. Immuno compromised
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نهایی یافته  های قبلی مورد نیاز است. در واقع آزمایش های تاییدی نتیجه نهایی را تعیین خواهند کرد. 
در افراد مبتال به HCV، تعیین ژنوتایپ برای مشخص شدن پاسخ به درمان ضروری است. افراد با آلودگی 	∗

ژنوتایپ 1 نیاز به دوره درمان طوالنی تر نسبت به ژنوتایپ 2 و 3 دارند.
∗	

شکل 1-4: چگونگی تشخیص هپاتیت C ) غیر از نوزادان (

2-4-4( آزمایش های سرلوژیک )غربالگری(
غربالگری HCV با آزمایش های ارزان قیمت سرولوژی و شناسایی افراد آلوده اولین قدم در راه درمان می باشد. 
بیمارانی که مشکوک به عفونت حاد یا مزمن HCV هستند، برای احتمال برخورد آن ها با ویروس در مرحله 

اول باید آزمایش سرلوژیک یا ردیابی آنتی بادی ضد HCV )به طور معمول ELISA یا ECL( کنترل شود، زیرا:
1. حسـاسـیت باال و قیمت ارزان آزمایش های سـرلوژیک از قبـیل ELISA و ECL آن ها را در ردیـف اول 

روش های تشخیص آزمایشگاهی قرار می دهد.
2. نتایج مثبت قابل گزارش است و با آزمایش تأییدی می توان صحت نتیجه را بررسی نمود.

3. شناسایی سریع بیماران برای درمان امکان پذیر می گردد.
اما جواب مثبت آزمایش سرولوژیک، دلیل آلودگی حتمی نیست و باید فرد برای آزمایش  های کیفی1 یا کمی2 

HCV RNA بر اساس تصمیم پزشک و به صورت زیر مورد بررسی قرار گیرد.

1. Qualitative
2.Quantitative
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	 مثبت، بیماران دیالیزی یا بیماری های HIV  گزارش منفی کاذب بیش تر در دریافت کنندگان پیوند، بیماران
مزمن کلیوی و بیمارانی که به طور شدید سیستم ایمنی آن ها سرکوب شده است، گزارش می شود.

	 گزارش مثبت کاذب بیش تر در بیماران با خطر آلودگی پایین و در مواردی که اتوآنتی بادی ها واکنش متقاطع
ایجاد می کنند دیده می شود.

3-4-4( آزمایش های تشخیص مولکولی
HCV RNA الف- آزمایش کیفی

این آزمایش به طور معمول بر روی پالسمای بیمار انجام می شود و نتیجه مثبت آن نشان دهنده، حضور فعال 
ویروس در بدن و آلودگی فرد به عفونت HCV است.

ب- آزمایش کمی یا تعیین بار ویروسی
 اگر آزمایش  HCV RT-PCR یا  HCV RNA مثبت شد، برای تصمیم گیری شروع، طول مدت و اثر 
بخشی درمان باید دو آزمایش تکمیلی دیگر یعنی تعیین مقدار کمی ویروس )بار ویروسی(1 و به دلیل پاسخ متفاوت 

به درمان، نوع ژنوتیپ ویروس بر روی نمونه پالسما انجام شود.
در ادامه راهنمای چگونگی استفاده از این دو آزمایش برای اهداف فوق آمده است. شایان توجه است که جهت 
تشخیص کیفی آلودگی به عفونت HCV بهتر است از آزمایش HCV–RT–Nested PCR با در نظر گرفتن 
حساسیت و اختصاصیت باالی آن استفاده شود؛ هم چنین به دلیل اهمیت تصمیم گیری و پی گیری اثربخشی درمان 
 TaqMan روش های اختصاصی مثل( Real Time PCR یا Cobas Amphlicor بهتر است از تکنیک های
بااستفاده از پروب برای تعیین میزان بار ویروسی( یا آزمایش ّکمی استفاده شود. اما روش های نیمه ّکمی یا استفاده 
از روش های Real Time یا Sybergreen نتایج بسیار متفاوت و غیرقابل اعتماد ایجاد می کنند و بهتر است برای 
تعیین بار ویروسی از آن ها استفاده نشود. جدول شماره 1-4 چگونگی استفاده از شاخص های آزمایشگاهی و تفسیر 

نتایج را نشان می دهد.

1 - viral load 
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جدول شماره 1-4:  تفسیر نتایج تست های آزمایشگاهی

آزمایش 
سرولوژیک

  Anti-HCV
Ab

 HCV آزمایش
RNA RT-

PCR
نتیجه - تفسیر نتایج

مثبت

عفونت حاد یا مزمن، با توجه به زمینه های کلینیکی و آزمایش کمی و مثبت
ژنوتایپ تصمیم گیری شود.

بهبود عفونت یا عفونت حاد در زمان کاهش بار ویروس؛HCV RNA    منفی
کیفی پس از گذشت 12-6 ماه دوباره کنترل گردد.

مثبتمنفی
عفونت اخیر یا وجود عفونت مزمن در شرایط نقص سیستم ایمنی 

  HCV RNA آزمایش کمی و ژنوتایپ برای تصمیم گیری درمان( و یا(
مثبت کاذب )تکرار آزمایش (

	 در پالسما به طور کامل HCV RNA RT-PCR توجه: امروزه پژوهشگران معتقدند که پس از درمان، اگر
منفی شد، بهتر است ابتدا به کرایوگلبولینی توجه و سپس اگر منتفی بود آزمایش RNA -HCV در سلول های 
تک هسته ای خون محیطی انجام شود، اگر جواب منفی بود، پاکسازی کامل ویروس انجام شده، در غیر این 

صورت احتمال بازگشت وجود خواهد داشت.

5-4( روند ظهور تدریجی مارکرهای HCV  پس از آلودگی حاد )شکل 4-2(
پس از کنترل آنتی بادی HCV و در صورت مثبت شدن؛ HCV RNA genomic tests از قبیل PCR برای 

تشخیص احتمالی عفونت حاد به صورت زیر انجام می شود.
1. پس از گذشت 6-4 هفته از بروز عالئم عفونت، آنتی بادی و HCV RNA کنترل می گردد. 

2. پس از گذشت 12-8 هفته از بروز عالئم عفونت، HCV RNA کنترل می گردد.
3. پس از گذشت 6-4 ماه از بروز عالئم عفونت، آنتی بادی و HCV RNA کنترل می گردد.

شکل2-4 ظهور مارکرهای HCV را نشان می دهد.
 الف( حاد ب( مزمن
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HCV شکل 2-4: ظهور مارکرهای

6-4( جلوگیری از انتقال ثانویه
انتقال ثانویه به معنی انتقال عفونت از فردی که مبتال به HCV است به فرد یا افراد دیگری می باشد. 

- انتقال از طریق تماس  جنسی و یا زندگی خانوادگی 
مطالعات نشان می دهند که احتمال خطر نسبتا پایینی، برای انتقال عفونت HCV به اطرافیان، تماس نزدیک و 
شریک جنسی فرد HCV مثبت در شرایط حفاظت شده وجود دارد. مطالعات گروهی در این زوج ها نشان می دهد 
که شیوع HCV 0/2 در 1000 سال تماس جنسی است اما این انتقال در مردان هم جنس بازی که عفونت هم 

زمان HCV با HIV دارند بیش تر است.
یافته ها حاکی از آن است که انتقال از طریق تماس با خون و یا فعالیت هایی که منجر به تماس با سطوح 
موکوسی )برای مثال استفاده از تیغ یا مسواک های مشترک و یا تماس جنسی حفاظت نشده( می شود، بیش تر 

خواهد بود.
∗ هیچ تحقیق و یا طرح آموزشی در ترویج استفاده از کاندوم در افراد مبتال به HCV و تأثیر در کاهش فراوانی 	

رفتارهای پرخطر و هم چنین جلوگیری از پیش گیری انتقال ثانویه وجود ندارد. اما پیشنهاد می گردد که افراد 
آلوده به HCV برای جلوگیری از انتقال ثانویه فعالیت جنسی مطمئن داشته باشند و یا از فعالیت هایی که منجر 
به تماس دیگران با سطوح موکوسی و یا خون شده، اجتناب کنند. به خصوص افرادی که عفونت هم زمان 
HIV/HCV دارند، همیشه باید تماس جنسی مطمئن داشته و در مورد رفتارشان در رابطه با خون یا سطوح 

موکوسی بدنشان توجه داشته باشند.

1-6-4( انتقال از طریق تزریق مواد مخدر
اسـتفاده از سرنگ های مشـترک، بیش ترین راه انتقال در کشـورهای توسعه یافته است. مطالعات اخیر، نشان 
می دهند که مبادالت سرنگ و درمان با متادون هرچند که کاهش یافته اما کنترل شده نبوده و انتقال HCV از 
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طریق تزریق مواد مخدر حتی در کشورهای توسعه یافته وجود دارد.
باید به معتادان تزریقی آلوده به HCV راه های جلوگیری از انتقال عفونت آموزش داده شده و وسایل و امکانات 

الزم در مواقع نیازشان در اختیار آنان قرار گیرد.

2-6-4( انتقال در کارکنان مراکز پزشکی و بیماران
 1. خطر ابتال در کارکنان مراکز پزشکی: بر اساس نظر کارشناسان اقدامات احتیاطی کنترل عفونت باید مطابق 
با استانداردهای جهانی بوده و صرفاً براساس دانش بیماران از انتقال ویروس های منتقله از راه خون، تصمیم 
گیری انجام نشود. تخمین خطر انتقال HCV از سوراخ شدگی با سوزن در 4403 مورد پیش آمده، رقمی معادل 
0/31 در صد بوده است، اما مرور 25 تحقیق دیگر نشان داده است که خطر انتقال 1/9 درصد در 2357 مورد 

مواجهه با آلودگی بوده است.
خطر انتقال زمانی که آسیب وارده عمیق و یا این که سوزن آلوده به خون باشد، بیش تر خواهد بود. شایان توجه 

است که انتقال فقط از فردی که آزمایش HCV RNA مثبت برای ویروس دارد، امکان پذیر است.
همه اقدام های احتیاطی استاندارد کنترل عفونت در برابر ویروس های منتقله از راه خون، باید از طرف کارکنان 

مراکز پزشکی انجام شود. 
 HCV 2. خطر ابتال از کارکنان مراکز پزشکی به بیماران: تحقیقات گسترده نشان دهنده امکان انتقال عفونت
از کارکنان مراکز پزشکی به بیماران است که بیش تر در مواردی مانند جراحی های عمیق دیده شده است. 
تخمین میزان ابتالی بیماران بر اساس دو آنالیزی که روی جراحان قفسه سینه و قلب آلوده انجام شده 2/3 
درصد و 36/ 0 درصد گزارش شده، در حالی که خطر انتقال عفونت از جراحان متخصص زنان فقط رقم  0/04 

درصد  بوده است.
کارکنان مراکز پزشکی که HCV RNA مثبت دارند، نباید در فرایندهایی که امکان انتقال عفونت به بیماران 

را افزایش می دهد مانند عمل های جراحی، شرکت کنند.
3. ارجاع: ارجاع دادن به پزشک متخصص و مراقبت های تخصصی باید در مورد همه بیماران مبتال به عفونت 
 HCV مثبت( مدنظر قرار گرفته و به کاندیداهای بالقوه )بیماران با HCV RNA حاد و فعال )دارای HCV
فعال( برای درمان های ضد ویروسی محدود نشود. کلینیک های تخصصی اغلب مکان ترویج اطالعات سالمت 

و روش های جلوگیری از انتقال ثانویه ویروسی برای بیماران و وابستگان آن ها می باشد.
بررسی های اخیر نشان می دهد که 90 در صد افراد مبتال به HCV معتادان مواد مخدر تزریقی )فعلی یا قبلی( 
می باشند. فاکتورهای مؤثر در مصرف مواد مخدر تزریقی )مانند فقر، سبک زندگی بی قید، الکلیسم( می تواند موانعی 

برای پیمایش این مسیر بوده و مانعی برای ادامه بررسی، ارجاع و درمان آنان می باشد. 
همه بیماران مبتال به HCV حاد باید تحت مراقبت قرار گیرند، زیرا درمان در طی فاز حاد بیش تر موفقیت آمیز 
خواهد بود. امکانات ایده آل کلینیک  های تخصصی باید با سایر مراکز خدماتی ادغام شوند به طوری که مشکالت 
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بیماران به خصوص برای افرادی که دسترسی ناچیزی به مراقبت های پزشکی دارند، کاهش یابد. 
- مصرف کنندگان مواد مخدر تزریقی که مبتال به عفونت HCV مزمن اند باید تحت مراقبت های چندگانه قرار 

گرفته، تا مراجعات بعدی آن ها به این کلینیک ها برای درمان به حداکثر برسد.
- بیماران با عفونت حاد HCV  باید هرچه سریع تر به مراکز مراقبت های تخصصی ارجاع داده شوند.

- مصرف کنندگان مواد مخدر تزریقی آلوده به HCV، نباید از مراقبت  های کلینیکی برای درمان ضد ویروسی 
HCV، به علت تزریق مواد مخدر حذف شوند.

- همه بیـماران باید به مراکزی سـپرده شوند که به طور دوره ای وضعیت عفونت و پیشرفت بیماری کبدی در 
آن ها را بررسی نمایند.

C 7-4( کودکان و هپاتیت 

 1-7-4( انتقال از مادر به کودك 
خطر انتقال HCV از مادران باردار با آزمایش سرولوژی HCV مثبت و HCV RNA منفی به فرزندانشان به 

طور تقریبی صفر است.
خطر انتقال عفونت در مادرانی با آزمایش HCV RNA مثبت، )انتقال در رحم یا حین زایمان( حدود  5 درصد 
 HCV هم باشند 2 برابر بیش تر می شود. ریسک ابتالی کودک در مادر آلوده به HIV است و اگر هم زمان آلوده به
با نحوه وضع حمل یا شیردهی افزایش نمی یابد. یک مطالعه آینده نگر نشان داده است که کنترل و مانیتورینگ 
جمجمه جنین، خطر انتقال از مادر به جنین را افزایش خواهد داد، هر چند این موضوع به طور کامل اثبات نشده است.
در زایمان واژینال مادر آلوده به عفونت هم زمان HCV و HIV، با بار ویروسی مشخص، خطر انتقال به کودک 

افزایش می یابد. 
در درمان مادر حامله دارای آزمایش HCV RNA مثبت، اقدامات حین زایمان یا مراقبت های معمول برای 

شیردهی با سایر افراد طبیعی متفاوت نمی باشد  اما آموزش مادر باید در مراکز معتبر انجام شود. 

2-7-4( بررسی HCV در کودکان و نوزادان
هدف از آزمایش نوزادان متولد شده از مادران آلوده به HCV فقط شناسایی کودکان مبتال نبوده، بلکه شناخت 

افراد با عفونت مزمن و عواقب طوالنی مدت آن است.
نوزادان متولد شده از مادران با سرم مثبت، در هنگام تولد آزمایش سرولوژی مثبت خواهند داشت )عبور آنتی بادی 
از جفت(. اما بیش تر از 80 درصد آن ها در طی 6 تا 20 ماه آنتی بادی اکتسابی از مادر را از دست خواهند داد )نیمه 

عمر آنتی بادی(. 
احتمال مثبت شدن آزمایش مولکولی HCV RNA در ماه های اول زندگی نوزاد مادران HCV مثبت زیاد 
بوده که ممکن است با گذشـت زمان آزمایـش منفی شود، این کودکان متعاقب آن آنتی بادی ضد HCV را نیز از 
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دست می دهند. هم چنین احتمال دارد آزمایش HCV RNA بعضی از نوزادان مبتال حتی از 12 ماهگی یا بعد از 
آن مثبت شود. نوزادانی که آلودگی را از مادر گرفته اند، باید از نظر HCV RNA در دو آزمایش با فاصله و متوالی، 
مثبت شوند. یک مطالعه اخیراً نشان داده است که حساسیت آزمایش RT PCR مثبت که در دو فاصله زمانی بین 

2 و 6 ماهگی زندگی کودک به دست آید، در پیش بینی عفونت HCV، حدود 81 در صد  است.
در آلودگی هم زمانHCV با HIV، نوزادانی که همواره از نظر HCV RNA مثبت هستند احتمال دارد در 12 

تا 18 ماهگی زندگی، از نظر آنتی بادی ضد HCV منفی باشند.
نوزادان مادرانی که از نظر آنتی بادی ضد HCV مثبت، اما از نظر HCV RNA منفی هستند، نیازی به آزمایش 

مجدد ندارند.
در کودکانی که مادران آلودگی به HCV و HIV هم زمان دارند و نوزادانی که پس از 12 ماهگی آزمایش 
سرولوژی مثبت دارند باید آزمایش HCV RNA انجام شود و در صورت مثبت بودن جواب با یک نمونه گیری 

نتیجه مجدد تأیید شود.
 HCV RNA در کودکی قبل از 12 ماهگی الزم باشد، آزمایش HCV اگر اطالعاتی راجع به احتمال آلودگی 
و به دنبال آن آزمایش مجدد پس از 2 ماه انجام می شود. سپس آزمایش های بیش تر جهت تشخیص قطعی نیاز 

است.

8-4( ارزیابی بیماری کبد

1-8-4( ارزیابی بالینی
تشخیص بالینی بیماری کبد در بیماران مبتال به هپاتیت C مزمن، معمواًل دقیق نبوده و تغییرات اساسی رخ داده 

شده در بیوپسی کبد را کم تر از حد واقعی نشان می دهد. 

2-8-4( شاخص های فیبروز 
شاخص های پیش آگهی بیماری شدید کبد با استفاده از مجموعه ای از عالئم کلینیکال و بیوشیمیایی امکان 
پذیر است و تمایز سیروز بیماران از سطوح متوسط تر فیبروز را ممکن می سازد اگرچه که مراحل متوسط بیماری 

قابل تشخیص نیست.
مقاالت مروری سیستماتیک نشان می دهد که مارکرهای شاخص فیبروز چه فاکتورهای نشان دهنده عملکرد 
کبد )آالنین آمینوترانسفراز، پالکت ها( و چه شاخص های متابولیسم فیبروز )برای مثال مهار کننده های بافتی یا 
ماتریکس متالوپروتئیناز1، هیالورنیک اسید(، به تنهایی جهت پیش گویی وقوع فیبروز کافی نیست. در صورتی که 
از این مارکرها به تنهایی جهت تشخیص استفاده شود، تمایز مرحله پیشرفت فیبروز قابل اعتماد نخواهد بود. اما 
بهره گیری از آن ها در قالب مجموعه، مسلما جهت تشخیص سطوح پیشرفته یا ابتدایی فیبروز مفید می باشد. بر 
اساس 14 مـطالعه مـروری انجام گرفـته، هیچ کـدام از 10 مجمـوعه متفاوت مارکرها، در مقایسـه آمـاری برتر از 
دیـگری نبوده اند و در مقایسه با استاندارد اصلی یعنی بیوپسی کبد، علی رغم امکان اشتباه در نمونه برداری، با یافته 
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های کلینیکی در بیش تر موارد مطابقت داشته است. 
سایر روش ها جهت شناسایی فیبروز مانند اندازه گیری استحکام کبد، نوید روش های جدید را می دهد که احتمال 

دارد مؤثرتر باشند.
شاخص های بیوشیمیایی برای تشخیص مرحله متوسط فیبروز مناسب نبوده ولی به عنوان جایگزین بیوپسی کبد 

برای شناسایی سیروز یا غربالگری مستقیم فیبروز قابل استفاده است.

3-8-4( بیوپسی کبد
در بیوپسی کبد حداقل به 25mm  از بافت کبد برای شناسایی مرحله فیبروز با دقت 75 درصد نیاز است. مرگ 

ومیر ناشی از بیوپسی کبد بین 0/13 تا 0/33 درصد بوده و آسیب وارده حدود 5/9 درصد است.
1. زمان بیوپسی: بیوپسی کبد از بیماران با هپاتیت C مزمن می تواند عوارض دیگر مثل بیماری کبد الکلی یا 
کبد چرب را نیز آشکار کرده )در10درصد بیماران( و در 5 درصد از بیماران بر تصمیم گیری اثرگذار باشد. تکرار نمونه 

برداری کبدی برای مشخص شدن نوع درمان می تواند مفید باشد.
یک سوم بیماران با هپاتیت C مزمن مرحله اول پیشرفت فیبروز را در مقیاس Ishak )6-0( و در میانگین زمان 

30 ماه نشان می دهند.
فرکانس و زمان بیوپسی کبد با پیشرفت فیبروز به صورت غیرخطی متناسب است.

فیبروزهای پیشرفته یا سیروز در بیوپسی کبدی در مقایسه با بیماری های خفیف تر، پیش زمینه کاهش مالیم 
در SVR پس از درمان ضد ویروسی است.

بیوپسی کبد قبل و بعد از درمان موفق آنتی ویروسی )به طور متوسط 20 ماه(، هم توسعه فیبروز )277  از 1097 
بیمار( و هم کاهش مرحله پیشرفت در سیروز )75 از 153( را نشان می دهد.

بیوپسی کبد زمانی صورت می گیرد که شواهدی مبتنی بر بیماری کبدی وجود داشته باشد.
تکرار بیوپسی کبد در بیماران با شدت خفیف و درمان نشده هم چنین در مراحل ابتال به فیبروز برای تصمیم 

درمان انجام می شود.
در بیماران با سابقه خونریزی مادرزادی و بیماری های خونریزی دهنده )هموفیلی و ...(، بیوپسی کبد باید در 

شرایط خاص و با مشاوره متخصص هماتولوژی انجام گردد.
2. بیوپسی و ژنوتایپ: میزان پاسخ ویروسی پایدار )SVR( پس از درمان با IFN پگیلیه شده )Peg-IFN( و 
ریباویرین برای بیماران با ژنوتایپ 2 و 3 بین 76 تا 82 درصد و بین 41 تا 51 درصد برای بیماران ژنوتایپ 1 است.

بیوپسی کبد نباید به عنوان آزمایش ضروری قبل از درمان ضد ویروسی در نظر گرفته شود و این موضوع به 
خصوص در بیماران ژنوتایپ 2 و 3 اهمیت دارد.



ایمونولوژی عملی/ فصل ششم: ایمونولوژی عفونی452

9-4( اهداف آموزشی در قالب سئواالت تشریحی
1. پاسخ های ایمنی پایدار، زودرس و سریع هر کدام به چه نوع پاسخ هایی اطالق می گردد؟

2. انواع آزمایش های تشخیصی هپاتیت C را نام ببرید.
3. گروه های در معرض خطر عفونت هپاتیت C کدام دسته از افراد هستند؟

4. ارزیابی این نوع هپاتیت در کودکان و نوزادان به چه صورت می باشد؟
5. شاخص های فیبروز کدامند و کدام ارگان را درگیر می نمایند؟

6. روند ظهور تدریجی مارکرهای HCV  پس از آلودگی حاد را شرح دهید.
7. آزمایش تعیین بار ویروس چگونه انجام می پذیرد؟

8. آزمایشات سرولوژیک تشخیص عفونت هپاتیت C کدامند؟
9. آزمایشات مولکولی تشخیص عفونت هپاتیت C کدامند؟

10. راه های انتقال بیماری چگونه بوده و جلوگیری به چه صورت می باشد؟
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بخش پنجم

سایتومکالو ویروس 

1-5( مقدمه
مطالعات نشان داده که عفونت CMV در جمعیت عمومي شایع است که به آساني قابل شناسایي نمي باشد. 
اگرچه سرواپیدمیولوژي این عفونت یعني شیوع آنتي بادي هاي IgG  بر علیه سایتومگالوویروس تحت تأثیر بسیاري 

از عوامل از جمله سن، مناطق جغرافیایي خاص و وضعیت هاي اجتماعيـ  اقتصادي و ... مي باشد.
براي مثال در کشورهاي پیشرفته مانند آمریکا، سروپوزیتیویتي برعلیه سایتومگالوویروس60-40 درصد از 
جمعیت بزرگساالن با شرایط اقتصاديـ  اجتماعي متوسط به باال و 80 درصد با شرایط اقتصاديـ  اجتماعي  پایین 
مي باشد. درمقابل درکشورهاي درحال توسعه %80 کودکان تا قبل از 3 سالگي دچار عفونت مي شوند و تقریباً همه 
افراد در سن بزرگسالي دچار عفونت CMV خواهند شد. مطالعات در ارتباط با سن عفونت CMV درآمریکا نشان 
داده است که در 3 دوره از زندگي که با شرایط ضعف ایمني همراه است، میزان ابتال به CMV بیش تر مي باشد 
این دوران شامل دوران کودکي، پیري و دوره بارداري است. پس بسیار محتمل است که شیوع آن در شرایط ضعف 

ایمني وابسته به دارو 1 نیز بیش تر باشد. 

2-5( ویروس شناسي
سایتومگالوویروس انساني )HCMV(، ویروسي از خانواده هرپس ها زیر خانواده β herpesviruses  است که 
از مهم ترین ویروس هاي آلوده کننده انسان ها مي باشند. ژنوم، 230 پروتئین را رمزدهي مي کند که بسیاري از این 
پروتئین ها نقش تعدیل کننده ایمنی و سرکوب پاسخ هاي ایمني بدن میزبان را دارند. در افراد سالم اغلب بدون 
عالمت بوده و در واقع هیچ بیماري بروز نمي کند، اما در نوزادان به صورت سندرم هاي مادرزادي  CMV )که اغلب 
کشنده است( و در بزرگساالن و جوانان به شکل سندرم مونونوکلئوز عفوني یا عوارض دیگر خود را نشان مي دهد. 
در افرادي که سیستم ایمني ضعیف دارند، عفونت CMV، حادترین و مهم ترین عوارض خود را در کلیه، ریه، کبد، 

1. Iatrogenic
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و در دریافت کننده هاي پیوند ایجاد مي کند. به عبارتي عفونت سایتومگالوویروس از شایع ترین پاتوژن هاي فرصت 
طلب است که باعث مرگ ومیر بسیار مي شود. در گیرنده هاي پیوند مغز استخوان، پنوموني سایتومگالو ویروس شایع 
ترین مشـکل عفوني و تهدید کننده حیـات بعد از عمل پیوند به شمار مي آید. در بیماران دچار ایدز، CMV شایع 
ترین پاتوژن ویروسي درایجاد رتینیت و شایع ترین عفونت تهدید کننده بینایي حتي در دوره درمان با داروهاي ضد 

رترو ویروس ها مي باشد.
عفونت ثانویه، فعال شدن مجدد عفونت مزمن در فرد با آزمایش سرولوژی مثبت )یعنی فرد دارای آنتی بادی های 
اختصاصی ضد CMV( مي باشد. انواع کلینیکي CMV، احتمال دارد که آلودگي اولیه یا ثانویه باشد. در آلودگي اولیه، 
بار ویروس1 اغلب باال است و بیماري حادتر مي شود. عفونت مادرزادي نوزاد در رحم مادر نمونه اي از عفونت اولیه 

مادر در طول دوران حاملگي مي باشد. 
CMV، ویروسي DNA دار و پوشش دار2 است که ژنوم آن مولکول DNA دو رشته اي خطي )230 کیلو 
 CMV دالتون( است که رمز دهنده 230 پروتئین مي باشد. عملکرد بسیاري از پروتئین ها شناخته شده نیست. ژنوم
انسان واحد شروع رونویسي دارد که مانند همه ویروس هاي هرپس انساني، ژن DNA پلي مراز و بسته ی کامل 
ژني براي رونوشت برداري از DNA خودش را دارد. DNA پلي مراز ویروسي یکي از اهداف مهم براي اثر داروهاي 

ضد ویروس مي باشد، اما درمان هاي اخیر DNA پلي مراز را به عنوان هدف نهایي نمي داند.
CMV، هم چنین ژن هاي تعدیل کننده ایمنی بسیاري دارد. این پروتئین ها به طور بي واسطه باعث تضعیف 

عملکرد سیستم ایمني میزبان هستند و به عنوان راهي براي گریز از سیستم ایمني به کار گرفته مي شوند.  
در ذره عفوني، DNA دورشـته اي سایتومگالوویروس درون یک هسته نوکلئوپروتئیني بسته بندي شده که 
شبکه اي از پروتئین ها و به خصوص آنتي ژن PP65 مربوط به CMV آن را محافظت مي کنند به همین دلیل است 
که براي تشخیص CMV، سلول هاي آلوده بیمار ردیابي مي شوند. آشکارسازي و شناسایي CMV در سلول هاي 
اپي تلیال کلیه و در ترشحات ریوي، دلیلی بر حضور و بقاي CMV در این نسوج می باشد. هنگامي که نقص سیستم 
ایمني در عفونت HIV، یا در طي درمان با داروهاي سرکوب کننده سیستم ایمني اتفاق مي افتد، CMV دوباره فعال 

و باعث ایجاد عوارض مي شود. 

3-5( عفونت CMV در پیوند 
رژیم هاي سرکوب کننده سیستم ایمني پس از پیوند اعضا، گیرنده عضو را مستعد بیماري CMV حاد مي نماید. 
اما در انواع مختلف پیوند، وقوع بیماري CMV متفاوت مي باشد. هرچه سرکوب سیستم ایمني شدیدتر باشد، 
 همانند آن چه بعد از پیوند مغز استخوان اتفاق مي افتد، بیماري با شدت بیش تري ایجاد مي شود. بنابراین پنوموني 
سایتومگالوویروس در طي 120 روز اول پس از پیوند مغز استخوان، بسیار جدي تر و تهدید آمیزتر نسبت به آن چه 

در بیمار پیوند کلیوي اتفاق مي افتد، خواهد بود.

1. Liad Viral
2. Enveloped



457 بخش پنجم: سايتومگالو ويروس                                                                                             دکتر طاهره حسن نیا

در بیماران دیالیزي یا بخش مراقبت هاي ویژه، آلودگي هاي اولیه احتمال ایجاد عفونت وجود دارد و یا این که 
 CMV از دهنده عضو همراه با عمل پیوند منتقل گردد. البته بیش تر بیماري هاي ناشي از عفونت CMV عفونت

نتیجه فعال شدن مجدد ویروس نهفته در گیرنده مي باشد.

 CMV 4-5( عوارض مربوط به عفونت

1-4-5( پنوموني بینابیني 
 حادترین عوارض عفونت CMV در بیماران پیوند مغز استخوان و به ندرت در میزبان سالم مي باشد که به دنبال 
مونونوکلئوز عفونت CMV ایجاد مي شود. پنوموني ناشي از این ویروس که غالباً به دنبال مونونوکلئوز CMV اتفاق 

مي افتد، در افراد سالم نیز به طور اغلب خفیف ایجاد مي شود و نیاز به درمان ندارد.

2-4-5( هپاتیت 
اغلب با مونونوکلئوز CMV همراه است اما خفیف و به ندرت در بیماران با سیستم ایمني طبیعي دارای عالئم 
مشخص مي باشد. هم چنین احتمال دارد که هپاتیت گرانولوماتوز نیز به صورت تظاهر اولیه عفونت CMV که همراه 
با مونونوکلئوز مي باشد، ایجاد شود. در این بیماران تب، استفراغ و لنفوسیتوز حاوي لنفوسیت هاي آتیپیک در 50%  

موارد مشاهده مي شود.

3-4-5( مننگوآنسفالیت 
در برخي موارد در بیماران داراي سیستم ایمني طبیعي همراه با مونونوکلئوز عفوني CMV، مننگوآنسفالیت 
گزارش شده است که داراي ضعف حسي و حرکتي هستند. در مایع نخاعي معمواًل تعداد زیادي لنفوسیت یافت 
مي شود. در مننگو آنسفالیت و پلي رادیکولوپاتي CMV، تشخیص DNA ویروس CMV با روش PCR کمک 

شایاني براي تشخیص مي باشد.

4-4-5( عفونت دستگاه گوارش 
عفونت دستگاه گوارش با CMV در بیماران دچار ایدز شایع مي باشد. CMV گاهي باعث ایجاد زخم در مري 

مي شود و بیمار با بلع دردناک مراجعه مي کند.
بیماران مبتال به ایدز با اسهال آبکي ناشي از کولیت ایجاد شده با CMV نیز مراجعه مي کنند. البته تب نیز شایع 

است و گاهي اسهال خوني ظاهر مي شود. احتمال دارد کولیت CMV به صورت ضایعه اي فضاگیر باشد که ایجاد 
انسداد نسبي مي کند یا مشابه سارکوم کاپوسي ظاهر شود. 

5-5( پیش گیري از سایتومگالوویروس 
بررسی پالسمایي DNA سایتومگالوویروس از بهترین آزمایش های تشخیص عفونت فعال در بیمارانی که دچار 
عفونت CMV هستنند، می باشد. بررسی ها نشان داده است، در بیماراني که میزان DNA ویروسي بسیار پایین )بار 
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ویروسی کم( داشتند، گان سیکلوویر خوراکي تأثیر بیش تري دارد و بر عکس اگر تعداد کپي DNA ویروس درحد 
باال باشد، دارو اثر کمي  براي جلوگیري از عفونت CMV داشته است. اگر چه اطالعات قوي مشابه گان سیکلوویر 
براي استفاده از والگان سیکلوویر هنوز فراهم نشده است، ولي بسیاري از پزشکان استفاده از آن را به گان سیکلوویر 

براي اندیکاسیون هایي که مورد اشاره قرار گرفت، ترجیح مي دهند. 

6-5( تشخیص آزمایشگاهي 
تشخیص آزمایشگاهي عفونت CMV بر دو اصل استوار است:

الف( پاسخ ایمني هومورال، که تولید آنتي بادي هاي اختصاصي ضد ویروس را نشان می دهد و اساس روش هاي 
سرولوژیک تشخیصي مي باشد.

ب( فعال شدن ویروس و تکثیر و در نتیجه ریزش ویروس از سلول آلوده به خون که در ادرار یا دیگر مایعات بدن 
قابل تشخیص می باشد که اساس روش هاي ردیابي ویروس مي باشد. بر این اساس مي توان از کشت ادرار 
یا بررسي آن از نظر حضور DNA ویروس یا حضور و وجود اجزاي ویریون از قبیل آنتي ژن هاي ویروسي 
)PP65( یا DNA ویروس در پالسما یا سرم استفاده نمود. تشخیص بالیني صحیح همیشه بستگي به تأیید 
آزمایشگاهي دقیق دارد اما بر اساس یافته هاي آزمایشگاهي به تنهایي، بدون توجه به جنبه هاي بالیني و 

تفسیرهاي کلینیکي، درمان دقیق شکل نمی گیرد.

1-6-5( آزمایش هاي سرولوژي 
تکنیک هاي استاندارد سرولوژیک براي تشخیص عفونت CMV مورد استفاده قرار می گیرند، اما بر اساس اکثر 
راهنماهای تشخیص ویروس CMV این روش برای غربالگری مفید خواهد بود و پس از مثبت شدن باید با آزمایش 

تأییدی صحت آزمایش بررسی گردد )جدول شماره 5-1(.
آنتي بادي IgG اختصـاصي ضدسـایتومگالوویروس با چندین روش شـامل فیکسـاسـیون کمـپلمان1، روش 
ایمونوفلورسانس غیرمستقیم2، روش های سنجش ایمنی با آنزیم از قبیل ELISA,3 و اگلوتیناسیون با ذرات التکس4 

می باشد.
االیزا و ارزیابي آنتي بادي با روش فلورسـانس غیرمسـتقیم به طور معمول در آزمایشـگاه ها هم برای تشخیص 
آنتی بادی IgM و هم IgG انجام مي شود. حضور آنتي بادي اختصاصي از نوع IgM نشان دهنده عفونت حاد است، 
اما این حالت بیش تر در نوزادان متولد شده از مادران با عفونت فعال یا در کسر بسیار کمی از عفونت های مجدد 
دیده مي شود، به خصوص در جنین و عفونت های مادرزادی مربوط به نوزاد متولد شده تا 3 هفته )چرا که پس از 
 IgM این مدت انتقال از کادر پزشکی مطرح می باشد(، روش های مولکولی برای تأیید توصیه می شود. مثبت شدن

1.Complement fixation 
2. Indirect fluorescent antibody
3. Enzyme linked immune sorbent assay
4. Latex agglutination
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اختصاصی ضد CMV در بزرگساالن در جهان سوم کم تر دیده مي شود، زیرا اکثر جمعیت بزرگسال )بیش از %98( 
در سنین کودکي یا نوجواني به این عفونت آلوده شده اند و در نتیجه تغییر کالس آنتي بادي، IgG اختصاصي ضد 

این ویروس را خواهند داشت. 
حضور IgG اختصاصي ضد CMV در هر نمونه ی سرمي  بیانگر این مي باشد که بیمار زماني با ویروس آلوده 
شده است. از سوي دیگر منفي شدن آزمون از نظر وجود IgG مدرک بسیار خوبي براي ردکردن عفونت گذشته 
CMV مي باشد، زیرا آنتي بادي ضد سایتومگالوویروس به طور معمول در زمان عفونت ظاهر مي شود و تا پایان عمر 
باقي مي ماند. بیماران با نقص ایمني شدید به خصوص بیماران HIV و دریافت کنندگان پیوند در بعضي شرایط 
توانایي تولید IgG را از دست مي دهند و سرونگاتیو مي شوند، در این افراد باید از آزمایش های مولکولی برای رد یابی 

ویروس استفاده نمود.
ِ ژي در عفونت هاي دیگر، افزایش چهار برابر در تیتر IgG ویروس CMV براي  بر خالف آزمایش های سرولو 
تشخیص عفونت زیاد مورد اطمینان نمي باشد، زیرا در فعالیت مجدد، ویروس CMV مي تواند چنین نوساناتي در 
تیتر آنتي بادي ایجاد نماید و در بیماران نقص ایمنی و دریافت کنندگان پیوند چهار هفته زمان بسیار زیادی برای 
تشخیص می باشد. آنتي بادي IgG ضد سایتومگالوویروس با روش هاي سنجش ایمنی با ماده رادیواکتیو1 روش 
ایمونوفلورسانس غیرمستقیم، روش های سنجش ایمنی با آنزیم از قبیل االیزا قابل ارزیابي مي باشد. در این مورد هم 
االیزا معمول ترین روش مي باشد. البته در همه این آزمایش ها نتایج مثبت کاذب نیز دیده مي شود. باید توجه شود 
که روش هاي سرولوژیک آزمایشگاهي باید توان از بین بردن فاکتور روماتوئید که یکي از علل مهم ایجاد نتیجه ی 

مثبت کاذب هستند، را داشته باشند.
 متداول ترین بیماري حاصل از CMV در میزبان طبیعي، بیماري شبه منونوکلئوز عفونی است. در این حالت 
ارزیابی بیمار از نظر حضور IgM علیه ویروس EBV و آزمایش آنتي بادي هتروفیل منفي خواهد بود. از آن جایي 
که این عفونت ها معمواًل اولیه هستند، روش ردیابی IgM ضد CMV راه کار تشخیصي مناسبی به شمار می آید.  

یکي دیگر از پیشرفت هاي اخیر در روش هاي آزمایشگاهي سرولوژیک آزمایش تعیین شاخص میل ترکیبی 
 CMV بسیار کمک کننده است. آزمایش CMV 2 مي باشد که براي تشخیص عفونت اولیهCMV ضد IgG تام
 IgG avidity index بر این اصل ایمونولوژیک استوار است که هرچه از زمان پاسخ ایمني مي گذرد، میل ترکیبي 
آنتي بادي هاي اختصاصي پاسخ افزایش مي یابد، یا به بیان دیگر، بلوغ میل ترکیبی آنتی بادی ها3 رخ می دهد. هرچه 
شاخص بزرگ تر باشد عفونت کهنه تر می باشد و بر عکس. بنابراین با سنجش میل ترکیبي مي توان به مرحله بیماري 

)حاد یا مزمن، عفونت برگشتي و... ( پي برد. 
در بعضي از موارد عفونت حاد با ویروس EBV باعث مشاهده نتیجه مثبت کاذب در بررسی IgM اختصاصي 
ضد CMV مي شود. بنابراین ابتدا باید از عدم وجود عفونت حاد EBV اطمینان حاصل کرد و سپس تست شناسایي 

1. Radio immuno assay, RIA
2. CMV IgG avidity index
3. Affinity maturation
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IgM اختصاصي علیه CMV را انجام داد. در بیماران مبتال به شبه منونوکلئوز ناشي از CMV وجود ویروس را 
مي توان با کشت نمونه ادرار و خون، شناسایي آنتي ژن PP65 در خون و یا PCR  نیز اثبات کرد. روش تعیین بار 
ویروس یا شمارش Quantitative PCR حساس ترین روش تشخیصي به شمار می رود و تا 100 درصد حساسیت 

را نشان داده است. 

7-5( کشت در سلول حساس
 ویروس سایتومگال را مي توان به راحتي در آزمایشگاه هاي تشخیصي ویروس شناسي کشت داد. البته با توجه به 
ناپایدار بودن ویروس، باید نمونه گرفته شـده به سـرعت به آزمایشگاه منتقل شود. ویروس سایتومگال فقط در سلول 

هاي فیبروبالست انساني رشد مي کند و آثار سایتوپاتیک آن 7 تا 21 روز بعد ظاهر مي شود. 
بنابر این اگر الزم است نتیجه آزمایش ظرف مدت 24 تا 48 ساعت در دسترس قرار گیرد بهتر است از تکنیک 
هایي مثل shell vial استفاده  شود. روش   shell vial در مقایسه با کشت معمولي حساسیت کم تري ندارد. بلکه در 
بعضی موارد حساسیت آن بیش تر هم گزارش شده است. در این روش نمونه بیمار به سلول های حساس به عفونت  
CMV، در یک ویال شیشه ای اضافه می شود و سانتریفیوژ می شود سپس ویال شیشه ای به انکوباتور CO2 برای 
24 تا 48 ساعت منتقل می شود. پس از انکوباسیون، نمونه سانتریفیوژ می شود و مایع رویی دور ریخته می شود 
و سلول ها با کونژوگه فلورسانس برای CMV با روش ایمونوفلورسانس مستقیم یا غیرمستقیم رنگ آمیزی و با 

میکروسکوپ فلورسانس مشاهده می شودند )شکل شماره 5-1(. 

شکل 1-5: کشت در shell vial : الف – مراحل ب- نمونه های shell vial ج- نمونه مثبت CMV پس از رنگ آمیزی فلورسانس
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به علت دفع مکرر ویروس به داخل بزاق و ادرار در افراد آلوده فاقد عالمت بالیني، تفسیر نتایج حاصل از کشت 
 CMV ممکن است مشکل باشد. در چنین مواردی کشت خون معموال از نظر تشخیصي مفیدتر است، زیرا ویرمی
بدون عالمت در افراد دچار ضعف ایمني رخ نمي دهد. در مبتالیان به ضعف ایمني کشت خون مثبت نشان دهنده 
عفونت فعال است، ولي باید توجه داشت که این امر ممکن است بدون عالئم بالیني باشد. کشت ویروس CMV از 

نمونه ادرار یا بزاق اهمیت تشخیصي کم تري دارد.  

  PP65 8-5( تشخیص آنتي ژن
 آنتي ژن PP65 فسفوپروتئینی است که در الیه زیرین ماتریکس ویروس سایتومگال قرار می گیرد. بررسي این 
آنتي ژن در خون با دو تکنیک ایمونوفلورسنت آنتی بادی )FIA( و ایمونوپراکسیداز )IP( با دقت باالتر و االیزا به فرم 
تجاري موجود است. روش هاي ایمونوفلورسـنت و ایمونو پراکسیداز براي تشخیص سریع عفونت با CMV به کار 
مي رود. در این روش ها ابتدا گلبول هاي سفید را جدا می کنند و سپس، بر روي الم میکروسکوپي قرار داده مي شوند 
و با آنتي بادي مونوکلونال اختصاصی ضد PP65 نشاندار رنگ آمیزي مي شوند. این روش دارای مزایایي است که 
از آن جمله می توان به سرعت زیاد، حساسیت بیش تر از کشت، قابلیت تهیه داده هاي کمي و درصد اطمینان نسبي 

باال اشاره نمود )شکل شماره 5-2(. 
در استفاده از این روش به ویژه براي مقاصد کمي باید توجه داشت که آنتي ژن ویروسي ناپایدار است و اگر 
انتقال نمونه به آزمایشگاه بیش از 24 ساعت طول بکشد، نتایج حاصل دقیق نخواهد بود. بنابر این آزمایش داراي 

محدودیت هاي بسیار خواهد بود.

شکل 2-5: بررسی آنتی ژنمی در عفونت CMV با کاوشگر برای PP65. الف- روش فلورسانس، ب- روش ایمونوپراکسیداز

CMV 9-5( روش هاي شناسایي ژنوم
مطالعات اخیر ارزش کاربرد روش هاي تعیین کمي تعداد کپي ویروس در میلي لیتر پالسما یا سرم، یا بار ویروس1 
براي تشخیص آزمایشگاهي و پي گیري درمان را بسیار موفق یافته اند. اما عیب مهم این روش آن است که همه 
کیت هاي موجود تجاري استانداردسازي مناسبی نشده اند به گونه ایی که بتواند در همه مراکز تشخیصي جواب قابل 
تکرار بدهد. بنابر این کیت هاي تأیید شده سازمان بهداشت جهانی یا تأیید شده ی مراکز استاندارد آزمایشگاهی 

کشوری باید براي امور کلینیکي مورد استفاده قرار بگیرند.

1. Viral Load
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 کاربرد PCR کمي براي آشکارسازي DNA ویروس در خون بیماران انقالبي در این حوزه ایجاد کرده است. 
این یافته ها نشان مي دهند که حضور DNA ویروس مي تواند پیش بیني کننده ی گسترش عوارض مربوط به 
عفونت CMV درچندین ماه آینده باشد. اگر چه در مطالعات مختلف از روش هاي متفاوت PCR استفاده شده 
است، اما هم بستگي زیادي در مورد ارزش مثبت پیش بیني کننده در ارتباط میزان DNA ویروس و عالیم بالیني 
بیمار وجود دارد. هم چنین این روش براي نشان دادن این که تعداد قابل شمارش نسخه هاي DNA ویروس در هر 
میلي لیتر پالسما در بیماران با سرکوب ایمني هم چون ایدز و پیوند اعضا، با عوارض عفونت CMV ارتباط دارد؛ مفید 
 PCR است. بنا براین با فراهم بودن درمان هاي ضد ویروسي موثر، یکي از برجستگي هاي استفاده از آزمایش هاي
کمي و تعیین میزان DNA ویروس در پالسما، کنترل و جلوگیري از گسترش عفونت CMV  مي باشد. این شیوه 

نوعي درمان پیش گیرانه نیز خواهد بود.
 آشکارسازي و شناسایي آنتي ژن CMV در سلول هاي مایع مغزي ـ نخاعي و سطوح DNA مایع مغزي 
ـ نخاعي که توسط PCR تعیین شده، اطالعات قابل توجهي را در درمان ضد ویروسي براي عفونت CMV در 

سیستم اعصاب مرکزي نیز فراهم مي آورد. 
آزمایشـگاه هاي کلینیکي به سـرعت در حال پذیرش و استـفاده از تکنولوژي مولکولي براسـاس استفاده از 
کیت هاي سـنجش کمي )بار ویروسي( براي تشـخیص و پي گـیري درمان بیماري CMV فعال مي باشـند. 
  Nucleic Acid Sequence-Baced استوار هستند. این تکنولوژي ها شامل PCR بیش تر کیت ها بر پایه روش
  COBAS Amplicor CMV Monitor Testو Amplification, NASBA، ELISA PCR، Real Time PCR 
مي باشند. این روش ها نتیجه را به صورت تعداد کپي در میلي لیتر نشان مي دهند. حساسیت این روش ها در حد 400 
تا چند میلیون کپي )نسخه( در میلي لیتر مي باشد. اما روش های جدید Next Generation sequencing نوید 
روش های بسیار دقیق تری را برای تشخیص و مونیتورینگ عفونت CMV می دهند، که از حوصله این مجموعه 

خارج است. 
روش هاي مولکولي را مي توان بر روي نمونه حاصل از مواد یا بافت هاي بدن انجام داد ولي به طور معمول براي 
تشخیص CMV از خون استفاده مي شود. مشاهده DNA ویروس سایتومگال در خون افراد طبیعي و سرم مثبت 
به ندرت رخ مي دهد اما در  صورت مشاهده، نشان دهنده عفونت بالیني قابل توجه در گذشته نزدیک یا در حال حاضر 

است. در افراد دچار ضعف ایمني، شناسایی ویروس سایتومگال در خون  بهتر است. 
دالیل فراواني وجود دارد که نشان مي دهد تست هاي کمي اندازه گیري میزان DNA ویروس سایتومگال در 
خون محیطي به تصمیم گیري پزشک براي تعیین دوز درمانی داروهاي ضد ویروسی و پی گیری اثر بخشی درمان 
کمک شـایاني می کند. برای انتخاب نمونه مناسـب تر از میان پالسما، گلبول هاي سفید و خون کامل تحقیقات 
بیش تری مورد نیاز است. اما به نظر می رسد که سنجش بار ویروسی پالسما نتایج بهتری را خواهد داشت. شکل 
شماره 3-5 نمونه هایی از جواب آزمایش تعیین بار ویروس و تفسیر آن را نشان می دهد. همان طور که در شکل 
مالحظه می شود، نمونه بیمار برای سنجش تعداد کپی ویروس در هر میلی لیتر از پالسما با نمونه های استاندارد با 
غلظت مشخص که شرکت سازنده در اختیار می گذارد، با رسم منحنی استاندارد و استفاده از نرم افزار دستگاه انجام 
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شده است.

 

شکل 3-5: منحنی استاندارد مربوط به سنجش تعداد ژنوم ویروس در عفونت CMV. ضریب همبستگی )R( و هم چنین کارایی 
)Effeuency( آزمایش توجه شود. برگرفته از پایان نامه فوق تخصص نفرولوژی، حسن نیا طاهره بررسی فراوانی و تعیین بار ویروسی 

.CMV ,EBV
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10-5( ویروس سایتومگال در میزبان دچار نقص سیستم ایمني
CMV شایع ترین علت عفونت در افرادي است که پیوند عضو یا مغز استخوان داشته اند. این ویروس هم چنین 
اصلی ترین عامل عفونت هاي فرصت طلب در بیماران مبتال به ایدز به شمار مي رود. شایع ترین تظاهر بالیني عفونت 
CMV )به ویژه پس از پیوند عضو( نوعي سندرم سیستمیک است که عفونت در عضو خاصي متمرکز نیست. در 
بعضي از موارد معدود ممکن است عالوه بر این سندرم سیستمیک عضو خاصي نیز مبتال شود و یا اصاًل سندرم 
سیستمیک دیده نشود و بیماري فقط به صورت موضعي بروز پیدا کند. در دسترس بودن داروهاي ضد ویروسي مثل 
گان سیکلوویر و فوسکارنت )که هر دوي آن ها در پیش گیري و درمان عفونت CMV موثرند( موجب شده است 

که تشخیص قطعی بیماری اهمیت ویژه ای پیدا کند.
براي تشخیص قطعي سندرم سیستمیک در نتیجه عفونت ویروس CMV پس از پیوند عضو، روش مناسبي 
در دسترس نیست. ردیابي ویروس در خون بیش تر از بررسي وجود ویروس در بزاق یا ادرار براي تشخیص بیماري 
سیستمیک کمک خواهد کرد. شناسایي ویروس با کشت لکوسیت هاي خون محیطي مي تواند نشانه سندروم 
سیستمیک باشد. اما دلیل قطعي برای عفونت سیستمیک نیست، زیرا در فرد گیرنده عضو بدون عالمت نیز ویرمي 
 CMV ممکن است رخ دهد. عالوه بر این حساسیت کشت خون براي تشخیص موارد عفونت سیستمیک CMV
مناسـب نیسـت، زیرا این روش قادر به شـناسایي ویروس در کشـت خون همه بیماران نمی باشـد. روش ردیابي 
آنتي ژن PP65 چه از لحاظ حساسیت چه از لحاظ اختصاصي بودن، روش مناسب تري برای شناسایی عفونت 
سیستمیک با ویروس سایتومگال است. ارزش اخباري مثبت این روش با مشاهده سطوح باالی آنتي ژن در خون یا 
افزایش غلظت آنتي ژن با گذشت زمان افزایش مي یابد، اما محدودیت هاي خاص خود را چه در تهیه نمونه، چه در 

پردازش آن و چه انجام آزمایش خواهد داشت . 
روش PCR کیفي اگرچه حساسیت بیش تري براي شناسایي ویروس دارد اما در بعضی از کیت هاي طراحی 
شده تجاري اختصاصی بودن آن کم است و احتمال دارد که منجر به ایجاد نتایج مثبت کاذب گردد. البته توجه به 
این نکته مهم است که در چنین شرایطی عدم ردیابی DNA ویروس سایتومگال در خون به روش PCR نشان 
دهنده قطعی عدم ایجاد بیماري سیستمیک با ویروس است. اما مثبت شدن این تست دلیلي بر وجود عفونت ناشي 

از CMV نخواهد بود و الزم است پی گیری های بیش تر انجام گیرد.
 با این حال استفاده از PCR کمي یا تعیین بار ویروسی و مشاهده تیتر باالی DNA ویروس سایتومگال در 
پالسما، ارزش این تست را افزایش می دهد و روشي سریع، دقیق و اختصاصي، اما پر هزینه و وابسته به نوع شرکت 

سازنده کیت مي باشد.  

11-5( تشخیص بیماري موضعي
بیماران مبتال به عفونت موضعي با ویروس CMV همیشه دچار ویرمي نیستند. در پنوموني یا بیماري هاي 
گوارشي تشخیص CMV با بررسي بافت شناسي نمونه اي از بافت محل عفونت امکان پذیر است. براي تشخیص 
عفونت هاي سیستم عصبي مرکزي، استفاده از PCR براي ردیابي DNA ویروس سایتومگال در مایع مغزي نخاعي 
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 PCR به عهده چشم پزشک است اما گاهي اوقات CMV بسیار مناسب است. تشخیص التهاب شبکیه ناشي از
برای جست وجوی ژنوم ویروس سایتومگال در نمونه زجاجیه یا زاللیه مفید خواهد بود. 

12-5( تشخیص بیماري قریب الوقوع
 در بعضی بیماران الزم است که بیماری قریب الوقوع حتی قبل از بروز عالیم بالینی شناسایی گردد و اقدامات 
پیش گیری کننده یا درمانی شروع شود. در این شرایط با شناسایي ویروس به وسیله روش هایي مثل کشت خون، 
بررسي وجود آنتي ژن PP65 در خون )آنتی ژنمیا(، روش شکار هیبرید یا PCR، مي توان درمان پیش گیری کننده با 
داروهاي آنتي ویروس را پیش از ظهور عالئم بیماري آغاز کرد. هنگامي که به همراه پیوند عضو از رژیم هاي درماني 
خاصي براي پیش گیري از عفونت هاي فرصت طلب استفاده مي شود بایستی بیماران در 4 ماه اول پس از پیوند 
هر یک یا دو هفته یک بار از نظر ویرمي با ویروس CMV بررسي شوند. بدین منظور حساس ترین تست به طور 
کلي PCR  کمي و کیفي است. در این روش نه تنها اشخاص گیرنده عضوي که آلوده شده اند قبل از بروز عالئم 
 PCR شناسایي مي شوند، بلکه افرادي که هیچ گونه عالئم بالیني مشخصي از بیماري را ندارند نیز احتمال دارد که با
کیفي مثبت شـوند، بنابراین این روش داراي ارزش اخباري مثبت کمي است. اما روش PCR کمي با استفاده از 
کیت هاي استاندارد بسیار مفید خواهد بود. نتایج روش هاي شکار هیبرید و تعیین آنتي ژن PP65 در خون، چند روز 
تا یک هفته پس از آزمایش PCR مثبت خواهد شد و این زماني است که دیگر عالئم بیماري ظاهر شده است، 
اما با وجود این ارزش اخباري آن ها بیش تر از PCR کیفي است. در این زمینه کشت ویروس ضعیف ترین آزمایش 
از لحاظ حساسیت است و معمواًل آخرین آزمایشی است که نتیجه آن مثبت مي گردد. به طور کلی برای تشخیص 
بیماری قریب الوقوع قبل از بروز عالیم بالینی بهتر است براي افزایش ارزش اخباري از روش هاي کمي ژنومیک )بار 
ویروسی( روي نمونه های خون استفاده شود.  به طول مثال در یک بیمار مبتال به ایدز هر چه سطح DNA ویروس 

سایتومگال در خون بیش تر باشد احتمال بروز عفونت ناشي از CMV بیش تر خواهد بود. 

13-5( کنترل بیماران طي دوره درمان با آنتي ویروس ها و پیش بیني احتمال عود بیماري
 با شروع مصرف داروهاي ضد ویروسي نتایج کشت سلولي،  روش ردیابي آنتي ژن  PP65 خون و PCR  به 
ترتیب منفي خواهند شد. البته مطالعات بیش تری مورد نیاز اسـت تا نشان دهد که آیا مثبت ماندن تسـت ردیابي 
آنتي ژن  PP65 در خون در طي دوره درمان، نشان دهنده عود مجدد بیماري در آینده است یا خیر. در این زمینه 
نیز برای به دست آوردن برآوردي از پاسخ فرد به درمان بهتر است سنجش هاي کمي صورت پذیرد. به عنوان مثال 

افزایش سطح بار ویروس یا آنتي ژن در خون مي تواند عالمتي براي مقاومت دارویي باشد. 

14-5( عفونت مادرزادي ویروس سایتومگال
عفونت مادرزادي با ویروس سایتومگال به راحتي و با استفاده از کشت یا PCR بر روي نمونه ادرار در هفته اول 
زندگي نوزاد قابل شناسایي است. کشت ادرار نوزاد مشکوک باید حتماً در طول دو هفته اول زندگي انجام شود، چرا 
که پس از این زمان دیگر تمایز بین عفونت مادرزادي و اکتسابي امکان پذیر نخواهد بود. عفونت CMV جنین در 
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داخل رحم نیز با استفاده از کشت یا PCR مایع آمنیوتیک قابل تشخیص است. در صورتي که در دوران حاملگي 
یا پس از عفونت مادرزادی مایع آمنیوتیک خیلي زود برداشته شود، احتمال نتایج منفي کاذب وجود خواهد داشت. 
بنابراین هنگامي که احتمال ابتال از نظر کلینیکي زیاد است نمونه گیري مکرر توصیه مي شود تا حساسیت آزمایش 

افزایش یابد.
جدول 1-5: روش های آزمایشگاهی که برای تشخیص عفونت ویروس سایتومگال مناسب است. بر گرفته از کتاب: قزوینی و رضایی، 

ویروس شناسی تشخیصی، 1388، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

تست ترجیحی*نیاز تشخیصی

سرولوژی )IgG(ارزیابی وضعیت  ایمنی فرد

کشت ادرار، IgM اختصاصي           عفونت مادرزادی، پس ازتولد

کشت یا PCR مایع آمنیوتیکعفونت مادرزادی، پیش ازتولد 

سرولوژی )IgM(منونوکلئوزیس، در میزبان طبیعی

عفونت سیستمیک، میزبان با سیستم 
دفاعی سرکوب شده

سنجش وجود آنتی ژن PP65 در خون، سنجش شکار هیبریدی،  
تست کمي PCR، کشت، 

آغاز درمان پیشگیرانه
سنجش وجود آنتی ژن PP65 خون، سنجش شکار هیبریدی، آنالیز 

NASBA، کشت، PCR کیفي و کمي

کنترل پاسخ به درمان
سنجش وجود آنتی ژن PP65 خون، سنجش شکار هیبریدی کمی،  

آنالیز PCR کمی

رتینیت
آنالیز PCR مایع زجاجیه 

)بیش تر موارد تشخیص بر پایه یافته های بالینی است(

بافت شناسی، ایمونو هیستوشیمی برای آنتی ژن های CMVدرگیری سیستم گوارش

بافت شناسی، ایمونو هیستوشیمی برای آنتی ژن های CMVذات الریه

 CNS بیماری  CSF برای PCR آنالیز

راهنما: NASBA : افزایش بر پایه توالی اسید نوکلئیک. 
در نمونه خون انجام می گیرند مگر در مواردی که ذکر شده است.	∗

15-5( اهداف آموزشی در قالب سئواالت تشریحی
1. سایتومگالو ویروس چه نوع عفونتی ایجاد می کند؟

2. شیوع CMV به چه صورتی می باشد؟
3. عوارض مربوط به عفونت سایتومگالو ویروس را شرح دهید.
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4. روش Shell vial چیست و چه کاربردی دارد؟
5. اهمیت سایتومگالو ویروس را در پیوند توضیح دهید.

6. برای تشخیص عفونت CMV کدام آزمایشات سرولوژی کاربرد دارند؟
7. سنجش وجود آنتی ژن PP65 در چه مواردی کمک کننده می باشد؟
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بخش اول

سنجش پروتئین تام

 

1-1( مقدمه
یکی از نیازهای روزافزون پژوهشگران در آزمایشگاه های تحقیقاتی، انتخاب روشی مناسب برای سنجش 
میزان پروتئین در نمونه های بیولوژیک می باشد. سنجش میزان پروتئین به عنوان یکی از فاکتورهای مهم در تولید 
انواع پروتئین های نوترکیب و تخلیص آن ها برای محاسبه میزان کارایی تولید و تخلیص پروتئین ها می باشد. تا به 
امروز روش های متعددی به منظور سـنجش میزان پروتئین ها ابداع و مورد استفاده قرار گرفته اند. به صورت کلی 
 Lowry ،biuret می توان روش های سنجش میزان پروتئین را به روش های بر پایه یون مس شامل سه پروتکل
و BCA( bicinchinonic acid(، روش های اسید هیدرولیز پروتئین ها و واکنش آن با نین هیدرین1، روش های 
اسپکتروفتومتری UV و تعیین میزان پروتئین تام، روش های بر پایه رنگ آمیزی مانند روش برادفورد2 و رنگ 
سنجی، روش های بر پایه فلوروسنت، توزین ماده خشک نمونه و تعیین میزان پروتئین تام و در نهایت سنجش 
نیمه کمی میزان پروتئین از طریق دانسیتومتری پروتئین ها بر روی ژل تقسیم بندی نمود. هدف از این بخش از 
کتاب، آشنایی با روش های اندازه گیری پروتئین تام، کاربردها و محدودیت های این روش ها می باشد تا بتوان با 

شناخت درست، نسبت به انتخاب روش مناسب اقدام نمود.

UV 2-1( اسپکتروسکوپی جذب

1-2-1( جذب ماورا بنفش )UV(3 نمونه های پروتئینی در طول موج 280 نانومتر
جذب UV نمونه های پروتئینی در طول موج 280 نانومتر با دامنه سنجش 20 تا 3000 میکروگرم یکی 

1. Nin-hydrin
2. Bradford
3. Ultra violet
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سنجش پروتئین تام

 

از روش های ساده اما پرکاربرد در تعیین میزان پروتئین تام می باشد. پروتئین ها معمواًل به دلیل دارا بودن آمینو 
اسیدهای آروماتیک تیروزین و تریپتوفان دارای خاصیت حداکثر جذب در طول موج 280 نانومتر می باشند. به 
همین دلیل در صورت کم بودن و یا فقدان آمینواسیدهای آروماتیک در ساختمان پروتئین مورد بررسی نتایج این 

روش خطا خواهد داشت و قابل اعتماد نمی باشد. 
 یکی از نکاتی که هنگام خوانش نمونه های پروتئینی در طول موج های مربوط به ناحیه UV باید به آن توجه 
نمود این است که می بایست از کووت1هایی از جنس کوارتز2 استفاده نمود، زیرا که کووت هایی از جنس شیشه 
و یا پالستیک برای عبوردادن طول موج 280 نانومتر مناسب نیستند. برای شناسایی جنس کووت های کوارتز، 
 G را در باال و بر سطح کووت می توان مشاهده نمود. در حالی که کووت های شیشه ای توسط عالمت Q عالمت

نشانه گذاری شده اند. )شکل شماره 1-1(.

شکل 1-1: نمایی از کووت از جنس کوارتز. این کووت ها را از روی عالمت Q بر روی سطح آن می توان شناسایی نمود.

عالوه بر این، برخی ترکیبات موجود در بافرها مانند Triton X-100 دارای قدرت جذب طول موج های 
محدوده UV می باشند که در صورت استفاده از این بافرها در نمونه های پروتئینی، روش جذب UV نمونه های 
پروتئینی در طول موج 280 نانومتر روش مناسبی به منظور سنجش پروتئین تام نمی باشد و می بایست در ابتدا 
از نمونه های بالنک حاوی بافرهای موجود در نمونه پروتئینی برای تصحیح خوانش استفاده نمود. شیوه میزان 
جذب در طول موج 280 نانومتر، معمواًل تقریبی از میزان پروتئین موجود در نمونه را گزارش می دهد. با این حال 
برای پروتئین هایی که ضریب خاموشی مولی3 آن ها مشخص شده است، می توان با استفاده از قانون بیر-المبرت4 
میزان دقیق پروتئین موجود در نمونه را تعیین کرد، با فرض بر این که ترکیبات و آلودگی های غیرپروتئینی جاذب 

UV در نمونه وجود نداشته باشد.

- قانون بیر- المبرت: Abs=εcl: طبق این فرمول، Abs به عنوان میزان جذب نمونه در طول موج 280 
نانومتر، ε ضریب خاموشـی مولی، c غلظت پروتئـین مورد بررسـی و طول مسـیر عبور نور در نمـونه به 
سانتی متر و در اندازه کووت مورد اسـتفاده می باشد که معمواًل در اکثر اسـپکتروفـتومترها اندازه کووت 1 
سانتی متر در نظر گرفته می شود. ضریب خاموشی مولی بدین معنی است که یک ترکیب به چه میزان قادر به 

1. Cuvette
2. Quartz
3. Molar extinction coefficient
4. Beer–Lambert law
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جذب نور با یک طول موج مشخص بوده که واحد آن بر اساسM-1 cm-1 و یا mol -1 cm-1 می باشد. برای 
 ،0/7 :)BSA( پروتئین های متداول، ضریب خاموشی مولی محاسبه شده است. از جمله آلبومین سرم گاوی
 ،BSA 1/35 برای مثال، اگر میزان 1 میلی لیتر از پروتئین: IgG 1/2 و ایمونوگلوبین: IgM ایمونوگلوبین
درون کووت های رایج 1 سانتی متری، در طول موج 280 نانومتر، جذبی معادل با 1/4 داشته باشد، میزان 
غلظت پروتئین BSA، 2 میلی گرم در میلی لیتر )ml/mg( می باشد. در نتیجه با اندازه گیری میزان جذب 

پروتئین در 280 نانومتر، می توان به غلظت پروتئین ”C“ پی برد )شکل شماره 2-1 و 1-3(.

شکل 2-1: نمایی از دستگاه اسپکتروفتومتر. با استفاده از این دستگاه می توان میزان جذب نور در طول موج های مختلف را سنجش نمود.

شکل 3-1: نمودار مربوط به تعیین غلظت پروتئین طبق قانون بیر-المبرت. طبق این قانون، میزان غلظت پروتئین به جذب آن در 
280 نانومتر به ضریب خاموشی مولی و فاصله طی شده نور در نمونه پروتئینی بستگی دارد. 
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در مواردی که نمونه مورد بررسی کدر بوده و یا حاوی ذراتی باشد که توان پراکندگی نور را داشته باشند، نور 
بیش تری جذب شده در نتیجه میزان جذب پروتئین به صورت کاذب افزایش پیدا خواهد کرد. برای جلوگیری از 
این حالت، می توان نمونه ها را قبل از بررسی توسط فیلترهای 0/2 میکرومتری، فیلتر کرده و یا این که نمونه 
پروتئینی را سانتریفیوژ نمود. اسیدهای نوکلئیک 1 از جمله ترکیباتی هستند که طول موج 280 نانومتر را به میزان 
زیادی جذب کرده و از متداول ترین آلودگی های نمونه های پروتئینی به حساب می آیند. نسبت جذب طول موج 
280 نانومتر به 260 نانومتر نمونه های خالص پروتئینی، عدد 2 می باشد. در حالی که در صورت وجود اسیدهای 

نوکلئیک در نمونه پروتئینی، غلظت پروتئین را می توان از طریق فرمول زیر محاسبه نمود:
 1/55 Abs 280 – 0/760 Abs 260 =(mg/ml) غلظت پروتئین

Abs280 = جذب در 280 نانومتر

Abs260 = جذب در 260 نانومتر

2-2-1(جذب UV نمونه های پروتئینی در طول موج 205 نانومتر
عالوه بر طول موج 280 نانومتر به منظور سنجش میزان پروتئین ها، می توان در طول موج 205 نانومتر نیز 
اقدام به خوانش میزان پروتئین تام در نمونه های بیولوژیک نمود. خوانش در این طول موج حساسیت بیش تری 
را نسبت به طول موج 280 نانومتر داشته و می توان پروتئین ها را در محدوده 1 تا 100 میکروگرم سنجش نمود.

ماهیت ساختار پیوندهای پپتیدی به صورتی بوده که قادر به جذب طول موج های زیر 210 نانومتر می باشد. هم 
چنین میزان جذب پروتئین های مختلف در طول موج 205 نانومتر می تواند برآوردی از میزان پیوندهای پپتیدی 
و متعاقب آن سنجش میزان پروتئین می باشد. از مزیت های خوانش میزان پروتئین ها در طول موج 205 نانومتر، 
حساسیت بیش تر و هم چنین کم تر بودن تفاوت در متغیرهای مؤثر بر میزان جذب در میان پروتئین های مختلف، 
نسبت به طول موج 280 نانومتر می باشد. برای اکثر پروتئین ها با غلظت 1 میلی گرم در میلی لیتر )mg/ml(، میزان 
خاموشی مولی در طول موج 205 نانومتر حدود 30 تا 35 می باشد. با این حال می توان از طریق معادله زیر به 

تخمین دقیق تری از میزان خاموشی مولی برای انواع پروتئین ها در طول موج 205 نانومتر رسید.
ε (1mg/ml, Abs205nm) = 27/0 + 120 × (Abs280 nm/ Abs205 nm)

3-2-1( روش برادفورد2 )سنجش پروتئین توسط رنگ کوماسی بلو3(
روش برادفورد که اولین بار در سال 1976 توسط برادفورد شرح داده شد، شامل انواع روش های آماده سازی 
رنگ کوماسی بلو از نوع G-250 بوده که برای سنجش میزان پروتئین مورد استفاده قرار می گیرد. این روش 
ارزیابی میزان پروتئین، حساسیتی در حدود 1 تا 50 میکروگرم را دارا می باشد. از مزایای استفاده از روش برادفورد 
می توان به راحتی انجام آن، هزینه کم و حساسیت مناسب در میان دیگر روش های سنجش میزان پروتئین اشاره 

1. Nucleic acids
2. Bradford
3. Coomassie Blue
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داشت. 
کوماسی بلو G-250 در pH اسیدی از دو طریق باعث انجام واکنش رنگ زا با پروتئین ها شده که اساس 
تست برادفورد را تشکیل می دهد. اول، اتصال بنیان های تری فنیل متان1 رنگ کوماسی بلو به بنیان های غیر قطبی 
پروتئین ها و دیگری بر هم کنش گروه های سولفونات آنیونیک با زنجیره های کاتیونی پروتئین ها برای مثال 
آرژینین و لیزین، می باشد. در نتیجه این واکنش های شیمیایی، تغییر رنگی به وجود آمده که بیانگر میزان پروتئین 
در نمونه مورد مطالعه می باشد. در نتیجه ی اتصال پروتئین به رنگ، تغییر متاکروماتیک2 برای نمونه مورد بررسی 
از طول موج 465 نانومتر به 595 نانومتر اتفاق افتاده که به دلیل شکل گیری فرم آنیونیک رنگ بعد از واکنش با 
پروتئین می باشد. بر اساس نوع رنگ تولیدی، میزان حداکثر جذب نور در آن طول موج اندازه گیری می شود )شکل 

.)1-4

شکل 4-1: طول موج طیف نور در رنگ های مختلف. بر اساس رنگ تولید شده در انواع روش های سنجش میزان پروتئین، می توان 
حداکثر جذب نور را در آن طول موج سنجش نمود.

1-3-1( آماده سازی محلول های مورد استفاده در روش برادفورد
 به منظور آماده سازی رنگ، میزان 100 میلی گرم از رنگ کوماسی بلو G-250 را در 50 میلی لیتر اتانول %95 
حل کرده، سپس در حین چرخش مداوم محلول، 100 میلی لیتر از اسید فسفریک 85% به آن اضافه می گردد. در 
نهایت بعد از حل شدن رنگ، 1 لیتر آب مقطر به محلول اضافه می شود. محلول رنگ به دست آمده به مدت یک 
ماه در دمای اتاق قابل نگه داری بوده، با این حال برای نگه داری طوالنی تر می توان آن را در یخچال 4 درجه 
سانتی گراد نگه داری نمود. بهتر است قبل از مصرف، به منظور حذف رسوبات احتمالی، محلول رنگ کوماسی بلو

G-250  فیلتر گردد. 

2-3-1( روش انجام
 )µg/ml( 1. ابتدا اسـتانداردهای میزان پروتئین به صورت رقت های سریالی از 100 تا 1500 میکروگرم در میلی لیتر
1. Triphenylmethane
2. Metachromatic shift
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تهیه می گردد. البته با توجه به تخمین حدود میزان پروتئین در نمونه مورد بررسی، می توان غلظت های 
دیگری که مناسب نمونه مجهول باشد را تهیه و استفاده نمود. به منظور تهیه استانداردهای پروتئین می توان 
از پروتئین های مشخصی هم چون آلبومین سرم گاویBSA( 1( و یا ایمونوگلوبین G )IgG( استفاده نمود. 
با این حال در تمامی روش های سنجش میزان پروتئین، بهتر است که در صورت امکان از پروتئینی مشابه با 

پروتئین مورد سنجش به عنوان استاندارد استفاده شود. 
2. محلول رنگی برادفورد می بایست در درجه حرارت اتاق به دمای محیط برسد.

3. از نمونه های مورد بررسی و استانداردهای تهیه شده به میزان 25 میکرولیتر )µl( به درون کووت های یک 
بار مصرف اضافه می گردد. سپس به هر کدام از کووت ها 1 میلی لیتر از محلول برادفورد اضافه و به مدت 10 
دقیقه در دمای اتاق انکوبه می شود. در صورت استفاده از میکروپلیت های2 96 خانه، می بایست حجم نهایی 

درون چاهک ها به 300 میکرولیتر برسد. 
4. در نهایت میزان رنگ تولید شده در طول موج 595 نانومتر خوانش می گردد. به منظور تعیین میزان پروتئین، 
از میزان جذب استانداردها، نمودار رسم شده و بر اساس آن میزان مجهول پروتئین ها در نمونه مورد بررسی 

تعیین می گردد. )شکل 1-5(. 

شکل 5-1: آزمایش برادفورد. در این شیوه، رنگ آبی تولید شده به دلیل وجود پروتئین ها، در طول موج 595 مورد سنجش قرار می 
گیرد. در این شکل، کووت های سمت چپ )به رنگ قهوه ای مایل به زرد( فاقد پروتئین بوده، در حالی که کووت های سمت 

راست )به رنگ آبی( نشان دهنده وجود پروتئین می باشند. 

1. Bovine serum albumin
2. microplates
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4-1( روش لوری1 )سنجش بر پایه احیای قلیایی مس(
روش سنجش میزان پروتئین براساس روش لوری تا به حال به عنوان یکی از پر ارجاع ترین مقاالت در حیطه 
بیوشیمی بوده است که در سال 1951 توسط لوری و همکارانش ارائه گردید. سنجش میزان پروتئین در روش 
اصلی لوری و روش بهینه شده آن طی دو مرحله انجام می شود. در ابتدا واکنش بیورت2 که شامل احیای مس از 
حالت +Cu2 به Cu توسط پروتئین ها در محیط قلیایی اتفاق افتاده و در ادامه آن که در روش بهینه لوری، ارائه 
شده توسط پترسون3 در سال 1979 انجام می شود، احیای محلول Folin–Ciocalteu )فسفو مولیبدات و فسفو 
تنگستات( و تولید رنگ آبی با خاصیت حداکثر جذب نور در طول موج 750 نانومتر انجام می شود. مزیت روش 
بهینه شده ای که پترسون معرفی نمود، کاهش حساسیت روش لوری به انواع تداخل کننده ها )که در ادامه صحبت 

می شود(، افزایش خطی بودن4 نتایج، افزایش سرعت انجام و پایدار بودن رنگ در مرحله نهایی، می باشد. 
در روش لوری، توالی پروتئین ها نیز می تواند بر روی میزان رنگ تولیدی تأثیر گذارد و به نوعی تفاوت میان 
توالی های مختلف پروتئینی در این روش نیز وجود دارد، به طوری که تولید رنگ نه تنها به دلیل کمپلکس احیا 
شده مس- باندهای آمیدی بوده، بلکه اسید آمینه های تیروزین، تریپتوفان و به میزان کم تری سیستئین، سیستین 

و هیستیدین نیز قابلیت ایجاد رنگ را دارند. 
این روش، با حساسیت اندازه گیری میزان پروتئین در محدوده 5 تا 100 میکروگرم، از روش های حساس و 
نیز دارای نتایج خطی در محدوده 5 تا 500 میکروگرم در میلی لیتر می باشد. روش لوری، برای سنجش نمونه های 
پروتئینی به همراه ترکیباتی که در دیگر روش ها می تواند باعث تداخل شوند مناسب نبوده و به مقادیر کم تداخل 
کننده هایی هم چون دترجنت ها، لیپیدها، یون های پتاسیم و سدیم فسفات نیز حساس می باشد و در نتیجه باعث 

خروج نتایج از حالت خطی می شود.

1-4-1( آماده سازی محلول های مورد استفاده در روش لوری 
1. محلول Ciocalteu–Folin: این محلول معمواًل به صورت تجاری موجود می باشد و با مخلوط نمودن 10 

میلی لیتر از محلول فنولی Ciocalteu–Folin با 50 میلی لیتر آب، قابل استفاده می باشد. 
محلول سولفات مس: به منظور تهیه این محلول، 100 میلی گرم CuSO4.5HO و 200 میلی گرم سدیم 
تارتارات در آب حل می شود. هم چنین 10 گرم سدیم کربنات نیز به صورت جداگانه در 50 میلی لیتر آب حل شده، 
در نهایت به آرامی به محلول سولفات مس در حالی که به آرامی در حال ترکیب شدن باشد، اضافه می گردد. 

محلول سولفات مس می بایست به صورت روزانه تولید و همان روز مصرف گردد. 
محلول قلیایی مس: به منظور تهیه این محلول می بایست ترکیبی از نسبت ها شامل یک قسمت از محلول 
سولفات مس، یک قسمت W/V( 5% SDS( و دو قسمت از سدیم هیدروکسید 3/2% )W/V( با یک دیگر مخلوط 

1. Lowry
2. Biuret reaction 
3. Peterson
4. Linearity



477 بخش اول: سنجش پروتئین تام                                                                          دکتر عبدالرضا وارسته، امین رضا نیک پور

گردد. این محلول را می توان تا دو هفته در دمای اتاق نگه داری نمود. در صورت مشاهده رسوب در این محلول 
می بایست از مصرف آن خودداری کرد. 

2-4-1( روش انجام 
1. ابتدا استانداردهای میزان پروتئین به صورت رقت های سریالی از 5 تا 100 میکروگرم در میلی لیتر )ml/µg( تهیه 
می گردد. البته با توجه به تخمین حدود میزان پروتئین در نمونه مورد بررسی، می توان غلظت های دیگری که 

مناسب نمونه مجهول باشد را تهیه و استفاده نمود. 
2. به 1 میلی لیتر از نمونه های مورد بررسی و استانداردهای تهیه شده، 1 میلی لیتر از محلول قلیایی مس اضافه 

گشته و سپس مخلوط و ترکیب حاصل به مدت 10 دقیقه در درجه حرارت اتاق انکوبه می گردد. 
3. به ترکیب فوق، 500 میکرولیتر از محلول Ciocalteu–Folin اضافه شده و به طور کامل ورتکس شده و به 

مدت 30 دقیقه در درجه حرارت اتاق انکوبه می گردد. 
4. بعد از گذشت 30 دقیقه، دوباره ترکیب حاصل را به خوبی مخلوط کرده و حداکثر جذب رنگ آبی ایجاد شده 
در طول موج 750 نانومتر اندازه گیری می شود. با این حال می توان میزان جذب را در طول موج بین 650 تا 

750 نانومتر بر اساس فیلترهای در دسترس در دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه گیری نمود. 
5. در نهایت بر اساس میزان جذب استانداردهای پروتئینی و رسم نمودار مربوط به آن، می توان به میزان مجهول 

پروتئین در نمونه های مورد بررسی پی برد. 

)BCA( 1روش بیس اینکونینیک اسید )5-1
روش سنجش پروتئین BCA، از روش های بر پایه تولید رنگ متناسب با میزان پروتئین در نمونه می باشد. 
روش BCA که توسط اسمیت و همکارانش در سال 1985 ابداع گردید، همانند روش لوری بوده که پیش تر درباره 
آن صحبت شد، با این تفاوت که محلول Ciocalteu–Folin جای خود را به بیس اینکونینیک اسید در روش
 BCA داده، که باعث افزایش حساسیت روش سنجش و نیز عدم تداخل مداخله کننده هایی می شود که روش 
لوری با آن ها واکنش نشان می دهد. روش BCA از روش های با حساسیت باال برای سنجش میزان پروتئین 
محسوب شده که حساسیتی در حدود 2 تا 50 میکروگرم را دارا می باشد. در روش BCA، ماحصل واکنش پروتئین ها با 
یون های قلیایی +Cu2 و احیای آن، ایجاد یون های +Cu و تولید رنگ بنفشی شده که شدت آن متناسب با میزان پروتئین 
در نمونه مورد بررسـی می باشـد. عواملی که باعث احیای یون های قلیایی +Cu2 و تبدیل آن به +Cu می شوند، 

شامل سیستئین، سیستین، تریپتوفان، تیروزین و پیوندهای پپتیدی می باشند. 
واکنـش احیای مـس قلیایی در روش BCA، وابسته به دما و مدت زمان انکوباسیون بوده که می بایست 
نمونه ها در دمایی بین 37 تا 60 درجه سانتی گراد قرار گرفته تا واکنش مورد نظر به طور کامل اتفاق افتد. معمواًل 
با افزایش دما از 37 درجه به 60 درجه سانتی گراد، میزان تولید رنگ به واسطه افزایش واکنش اسیدآمینه های 

1. Bicinchoninic acid
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تریپتوفان، تیروزین و پیوندهای پپتیدی افزایش می یابد.
اگر چه در روش BCA تداخل کننده های همانند انواع لیپیدها، قندهای احیاگر، یون های آمونیوم قادر به تداخل 
در سنجش میزان پروتئین می باشند، با این حال در صورت حذف مواد مداخله گر با استفاده از سدیم دی اکسی 
کوالت و تری کلرواستیک اسید و یا تخلیص نمونه ها با استفاده از دیالیز و دیگر روش ها، روش BCA را می توان 

از نظر حساسیت و در عین حال سادگی انجام آزمایش، نسبت به روش لوری، روش ارجح به حساب آورد.

BCA 1-5-1( محلول های مورد استفاده در روش
 روش BCA، از دو محلول اصلی به نام های محلول A و B تشکیل شده است.

محلول A: به منظور ساخت این ترکیب، 1 گرم سدیم بی کربنات، 2 گرم Na2CO3، 16 گرم سدیم تارتارات، 
1 گرم NaOH را در 100 میلی لیتر آب حل کرده و pH محلول به وسیله NaOH بر روی 11/25 تنظیم می شود.

محلول B: این محلول شامل 0/4 گرم CuSO4 .5H2O بوده که در 10 میلی لیتر آب حل شده اند. 
مـحلول های A و B بدون محـدودیت زمانی در درجـه حـرارت اتاق قابل نگه داری می باشـند. امـروزه 
شرکت های مختلفی از جمله شرکت Scientific Thermo محلول های آماده مصرف آزمایش BCA را تهیه و 

توزیع می نمایند )شکل 1-6(. 
به منظور ساختن محلول آزمایش BCA، نسبت 50 واحد از محلول A با 1 واحد از محلول B مخلوط شده و 

باعث ایجاد ترکیبی سبز- آبی شده که تا یک هفته در درجه حرارت اتاق قابل نگه داری می باشد.

 .Scientific Thermo تولید شده توسط شرکت BCA سمت چپ( مورد استفاده در آزمایش( B و محلول )سمت راست( A شکل 6-1: محلول

2-5-1( روش انجام
BCA .1 را می توان با استفاده از میکروپلیت های 96 خانه و یا کووت های اسپکتروفتومتری انجام داد. به منظور 
انجام این تست در میکروپلیت های 96 خانه ای، از استانداردهای میزان پروتئین که بسته به تخمین میزان 
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پروتئین های نمونه مورد سنجش، تهیه شده اند و نیز نمونه های مورد بررسی، میزان 25 میکرولیتر اضافه و از 
محلول آزمایش BCA )ترکیبی از محلول A و محلول B به نسبت 1 به 50( به میزان 200 میکرولیتر به هر 
یک از چاهک ها اضافه می گردد. در صورت استفاده از کووت های اسپکتروفتومتری، از 50 تا 150 میکرولیتر 

از استانداردها و نمونه مورد سنجش با 3 میلی لیتر از محلول آزمایش BCA مخلوط می گردد. 
2. بعد از افزودن محلول آزمایش BCA، می بایست نمونه ها به مدت 30 دقیقه در دمای 37 درجه سانتی گراد 
انکوبه گردند. در صورت افزایش میزان انکوباسیون به بیش تر از 30 دقیقه، تغییرات بین نمونه ها بیش تر و 
نتایج کم تر قابل اعتماد می باشـد. در هنگام انکوباسـیون میکروپلیت ها، می بایسـت روی چاهک ها توسط 

الیه ای پالستیکی پوشیده شود تا از تبخیر نمونه ها جلوگیری شود. 
3.  ماحصل واکنش میان محلول آزمایش BCA و پروتئین های موجود در نمونه، رنگ بنفشی خواهد بود که در 
طول موج 562 نانومتر حداکثر میزان جذب را خواهد داشت. در صورت استفاده از میکروپلیت ها، دستگاه های 

خوانشگر میکروپلیت1 با فیلترهای 540 تا 590 نانومتر می توانند مورد استفاده قرار گیرند. 
4. در نهایت، بر اساس میزان جذب استانداردهای پروتئینی مورد استفاده، نمودار استاندارد رسم گردیده و براساس 

آن میزان پروتئین در نمونه های مورد بررسی تعیین می گردد.

6-1( روش استفاده از مشتق های آمینی2
روش نشاندارسازی مشتقات آمینی با استفاده از پروب های3 فلوروسنت، از روش های متداولی بوده که امروزه 
به منظور سنجش میزان آمینواسیدها مورد استفاده قرار می گیرد. از همین روش نیز می توان برای سنجش پپتیدها 

و پروتئین هایی استفاده نمود که حاوی آمینواسید لیزین، انتهای N ترمینال آزاد و یا حاوی هر دو می باشند.
 اصول این روش ها، بر مبنای اتصال پروب های فلوروسنت به پروتئین هاست که با اتصال آن ها، شدت 
فلوروسنت به صورت خطی بر اساس میزان پروتئین افزایش یافته و از آن طریق می توان به میزان پروتئین مورد 
نظر رسید. از رنگ های فلوروسنت مورد استفاده در سنجش میزان پروتئین ها و پپتیدها در سیستم های میکروپلیت، 
 3-)4-carboxybenzoyl( quinoline-2- و Fluorescamine ، o-phthalaldehyde )OPA( می توان به
)carboxyaldehyde )CBQCA اشاره نمود که حساسیتی در حدود 0/50 تا 25 میکروگرم را در سنجش میزان 

پروتئین دارا می باشند.
 رنگ Fluorescamine به صورت مستقیم با گروه های عاملی آمین در پروتئین ها واکنش داده و متصل می گردد، 
در صورتی که در OPA و CBQCA نیاز به افزودن تیول4 )توسط 2- مرکاپتو اتانول5( و یا سیانید6 است. با این 
حال، روش های ذکر شده بسته به میزان لیزین موجود در آن ها، دارای تفاوت هایی در میان پروتئین های مختلف 
1. Micro plate reader
2. Amine derivatization
3. Probes
4. Thiol
5. Mercaptoethnol2-2 (ME)
6. Cyanide
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می باشند. به همین دلیل انتخاب استانداردهای پروتئینی که با نمونه پروتئینی مورد بررسی از این لحاظ هم خوانی 
داشته باشد، به منظور داشتن نتایج قابل اعتماد، ضروری است. هم چنین مداخله کننده های هم چون بافرهای حاوی 
آمین، یون های آمونیوم، تیول های موجود در بسیاری از سیستم های بافری، از محدودیت های استفاده در این 

روش سنجش می باشند. 
از میان رنگ های فلوروسنت گفته شده، OPA به صورت متداول تری استفاده شده و خاصیت انجام آزمایش 
توسط کووت های اسپکتروفتومتری را دارا می باشد که در صورت انجام اسپکتروفتومتری، می بایست حجم نهایی 

توسط NaOH افزایش یابد.

1-6-1( محلول های مورد استفاده در روش استفاده از مشتق های آمینی
استوک OPA: میزان 120 میلی گرم از o-Phthalaldehyde )با خلوص باال( در متانول حل شده، سپس 
محلول فوق توسـط اسـید بوریک 1 موالر به حجم 100 میلی لیتر رسیـده و pH آن توسـط NaOH به 10/4 
می رسد. سپس میزان 0/6 میلی لیتر پلی اکسی اتلین لوریل اتر1 به ترکیب اضافه و مخلوط می شود. این استوک به 

مدت 3 هفته قابلیت نگه داری در دمای اتاق را دارد. 

2-6-1( روش انجام
 OPA 2 به 5 میلی لیتر از استوکME 1. به مدت 30 دقیقه قبل از انجام آزمایش، می بایست 15 میکرولیتر
افزوده شود. این محلول را می توان به مدت یک روز نگه داری و از آن استفاده نمود. هم چنین می بایست از 
تابش نور به تمام نمونه ها و ترکیبات حاوی فلوروسنت جلوگیری به عمل آید و در محفظه های تیره و دور از 

نور نگه داری شوند. 
2. قبل از انجام آزمایش می بایست pH نمونه های مورد بررسی و هم چنین استانداردهای میزان پروتئین، بین 
8 تا 10/5 تنظیم گردد. سپس، میزان 10 میکرولیتر از نمونه ها و نیز استانداردها، با 100 میکرولیتر از استوک 

OPA )به همراه 2ME( مخلوط و به مدت 15 دقیقه در درجه حرارت اتاق نگه داری شوند. 

3. سپس 3 میلی لیتر NaOH 0/5 نرمال به هر کدام اضافه و مخلوط می گردد. 
4. در نهایت میزان فلوروسنت موجود در نمونه ها و استاندارد، در طول موج تهییج2 فلوروسنت در 340 نانومتر و 

پراکنش نور فلوروسنت در 440 تا 455 نانومتر مورد سنجش قرار می گیرد. 
5. شدت فلوروسنت موجود در نمونه ها با میزان پروتئین، نسبت مستقیم و خطی داشته که با رسم منحنی 

استاندارد، می توان به سنجش میزان پروتئین در نمونه ها رسید. 

7-1( سنجش وزن خشک به منظور تعیین میزان پروتئین 
یکی از روش هایی که می توان به سنجش تقریبی میزان پروتئین دست یافت، قرار دادن نمونه های مورد 

1. Polyoxyethylene lauryl ether
2. Excitation 
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بررسی در دمای 104 تا 106 درجه سانتی گراد توسط آون1 به مدت چندین ساعت و حذف آب نمونه ها می باشد. 
در این روش، بعد از خشک کردن نمونه ها از طریق وزن کردن بقایای آن، می توان به میزان تقریبی پروتئین به 

همراه دیگر ترکیبات موجود مانند نمک ها و ترکیبات بافری موجود در نمونه رسید. 

8-1( سنجش نیمه کمی میزان پروتئین از طریق دانسیتومتری پروتئین ها بر روی ژل
 یکی دیگر از روش های موجود به منظور سنجش تقریبی و نیمه کمی میزان پروتئین ها، تعیین میزان دانسیته 
باندهای پروتئینی بر روی ژل های مربوط به الکتروفورز پروتئینی در روش های SDS-PAGE و وسترن بالت 
می باشد. در این روش، پروتئین ها بعد از الکتروفورز و رنگ آمیزی، به صورت باندهایی دیده می شوند که میزان 
شدت رنگ باندها، نشان دهنده میزان پروتئین موجود می باشد. در روش سنجش به شیوه دانسیتومتری، می 
بایست پروتئین هایی با میزان مشخص به عنوان استاندارد نیز وجود داشته باشند که بر اساس میزان شدت رنگ 
موجود در آن ها، به تخمین میزان پروتئین در نمونه های مورد بررسی رسید. به منظور سنجش شدت رنگ در روش 
دانسیتومتری، بعد از الکتروفورز و یا وسترن بالت، از ژل و یا غشایی که رنگ آمیزی روی آن انجام شده است 
توسط دوربین های CCD )توضیحات در فصل مربوط به وسترن بالت( عکس برداری شده که در نهایت شدت 

رنگ باندها رابطه مستقیم با میزان پروتئین موجود دارد. )جدول 1-1( 
جدول 1-1: مقایسه انواع روش های سنجش میزان پروتئین بر اساس روش و میزان حساسیت سنجش میزان پروتئین

حساسیت سنجشاساس روشروش های سنجش میزان پروتئین

20 تا 3000 میکروگرمحداکثر میزان جذب نمونه های پروتئینی در 280 نانومتر اسپکتروسکوپی جذب UV در 280 نانومتر

1 تا 100 میکروگرمحداکثر میزان جذب نمونه های پروتئینی در 205 نانومتر اسپکتروسکوپی جذب UV در 205 نانومتر

1 تا 50 میکروگرمواکنش رنگ کوماسی بلو با پروتئین و تولید رنگبرادفورد

احیای مس از حالت +Cu2 به Cu توسط پروتئین ها و لوری
5 تا 100 میکروگرمتولید رنگ آبی

)BCA( و بیس اینکونینیک اسید Cu+ و تبدیل آن به Cu2+ احیای یون های قلیایی
0/2 تا 50 میکروگرمتولید رنگ بنفش

 0/05 تا 25 میکروگرماتصال پروب های فلوروسنت به پروتئین مشتق های آمینی

9-1( نکات مربوط به سنجش میزان پروتئین
انتخاب هر یک از روش های مربوط به سنجش پروتئین به میزان نیاز به حساسیت، دقت، هزینه و در دسترس 

3. Oven
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بودن مواد مورد نیاز بستگی دارد. هم چنین امروزه در بیش تر روش های سنجش از میکروپلیت های 96 خانه به 
جای کووت های اسـپکتروفتومتری اسـتفاده می گردد که باعث سـهولت انجام کار و نیاز کم تر به مواد مصرفی 
می باشد. در روش های اسپکتروسکوپی، می بایست دستگاه های اسپکتروفتومتری حداقل 15 دقیقه قبل از خوانش، 
روشن شده تا میزان جذب نمونه ها به صورت واقعی قرائت گردد. هم چنین محلول های مورد استفاده می بایست 

قبل از انجام آزمایشات به دمای اتاق برسند. 

1-9-1( کووت
 کووت ها به عنوان ابزاری پرکاربرد در آزمایشگاه ها و به منظور خوانش نمونه توسط دستگاه های اسپکتروفتومتری 
مورد استفاده قرار می گیرند. بسته به طول موج مورد استفاده در خوانش، کووت هایی از جنس کوارتز و یا شیشه 

مورد استفاده قرار می گیرند )شکل1-7(. 
 با این حال کووت های شیشه ای به دلیل قیمت ارزان تر، بیش تر مورد استفاده قرار می گیرند. در هنگام کار با 
کووت ها می بایست به این نکته توجه نمود که میان خوانش نمونه های پروتئینی مختلف، کووت توسط آب مقطر 

شسته شود که بقایای باقی مانده از نمونه قبل، در میزان جذب نمونه های پروتئینی دیگر تداخل ایجاد ننماید.
هم چنین امروزه کووت هایی یک بار مصرف از جنس پالستیک نیز وجود دارند که می توان به راحتی در هنگام 
خوانش تعداد زیاد نمونه های پروتئینی و یا به دلیل اجتناب از چسبیدن نمونه های پروتئینی به جدار کووت و ایجاد 

خطا از آن ها استفاده نمود. 
در هنگام استفاده از کووت ها، می بایست جهت قرار دادن کووت در دستگاه برای تمامی نمونه ها از یک جهت 
باشد. به این دلیل که در برخی مواقع، آلودگی های یک طرف کووت ها و یا خراشیدگی های نامحسوس در یک 
سطح از کووت ها، می تواند باعث تغییر در میزان عبور نور از آن شده و در نتیجه عبور نور از دو طرف کووت یکسان 
نباشد و تغییر محسوسی در خوانش میزان حداکثر جذب نمونه ها ایجاد شود. هم چنین در هنگام کار با کووت ها، از 

به جا ماندن اثر انگشت بر روی آن نیز اجتناب نمود )شکل 1-8(.
هم چنین عالوه بر شست وشوی کووت میان هر بار خوانش نمونه ها، می بایست که در انتهای آزمایشات، 
کووت ها توسط آب مقطر شسته شده و اگر آثاری از رنگ ها و یا دیگر مواد موجود در نمونه های پروتئینی بر 
سطح آن باقی ماند، کووت ها توسط آب مقطر، اتانول و در آخر استون شست وشو داده شده و توسط دستمال های 

مخصوص پاک کردن لنزها، تمیز و خشک گردند. 
هم چنین به منظور پاک سازی بقایای پروتئین از کووت ها نیز می توان از محلول اسید نیتریک به مدت یک 

شبانه روز و سپس شست وشو با آب مقطر استفاده نمود.
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شکل 7-1: کووت های از جنس کوارتز مورد استفاده در روش های اسپکتروفتومتری

شکل 8-1:  استفاده از کووت ها در دستگاه های اسپکتروفتومتری در انواع روش های سنجش میزان پروتئین تام

2-9-1( میکروپلیت

 امروزه استفاده از میکروپلیت های 96 خانه برای اکثر آزمایشات سنجش میزان پروتئین نیز بهینه شـده اسـت 
که باعث افزایش سـرعت انجام آزمایشات و هم چنین کاهش مواد مصرفی با استفاده از حجم نمونه کم تر می 
شود. میکروپلیت های 96 خانه توسط دستگاه هایی به نام خوانشگر میکروپلیت1 که قابلیت سنجش حداکثر جذب 

نور در طول موج های مختلف در یک ترکیب را دارد، انجام می شود )شکل 10-1 و 1-9(.
 با این حال در مورد روش های سنجشی که در آن از طول موج های UV استفاده می شود به دلیل محدودیت هایی 

1. Micro plate reader
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که میکروپلیت های 96 خانه از جنس کوارتز دارند، آن چنان مورد استفاده قرار نمی گیرند. میکروپلیت های 96 خانه ای 
از جنس کوارتز، گران قیمت بوده، تمیز کردن آن ها سخت است و سطح آن ها برای ایجاد خش مستعد می باشد 

که در خوانش نمونه ها تداخل ایجاد می کند. 

شکل 9-1: میکروپلیت های 96 خانه ای مورد استفاده در روش های تعیین پروتئین تام. در هر کدام از چاهک های این میکروپلیت، 
نمونه افزوده شده و حداکثر میزان جذب رنگ تولید شده در طول موج مناسب، توسط دستگاه خوانشگر میکروپلیت سنجش می گردد. 

شکل 10-1: دستگاه خوانشگر میکروپلیت. میکروپلیت های 96 خانه توسط این دستگاه، حداکثر جذب رنگ های تولید شده در طول 
موج مخصوص آن رنگ در هریک از چاهک های میکروپلیت های 96 خانه، سنجش می گردد. 

در هنگام انجام آزمایشات سنجش میزان پروتئین در میکروپلیت های 96 خانه، به دلیل استفاده از حجم کم 
نمونه، می بایست در پی پت کردن نمونه ها دقت کافی داشت تا از خطاهای احتمالی جلوگیری شود. از دیگر 
خطاهای احتمالی در این شیوه، آلودگی چاهک های کنار یک دیگر می باشد که با استفاده از سرسمپلرهای1 جدید 

در هنگام پی پتاژ کردن نمونه ها، از این خطا جلوگیری نمود. 

1. Pipette tips
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10-1( ترکیبات مداخله کننده در رو ش های سنجش میزان پروتئین
 در تمام روش های آزمایشگاهی، از جمله سنجش میزان پروتئین، در نظر گرفتن خطاهای ایجاد شده توسط 
مواد مداخله کننده در روند آزمایش ها امری ضروری بوده که آگاهی از این امر می تواند به داشتن نتایج قابل اعتماد 
کمک به سزایی نماید. در انتخاب روش سنجش میزان پروتئین بر اساس حساسیت آزمایش به ترکیبات مداخله 
گر و با توجه به این که در نمونه پروتئین مورد سنجش چه ترکیباتی وجود دارد، می توان به انتخاب مناسب روش 
آزمایش رسید. هم چنین می توان از طرق مختلف مواد مداخله گر درون نمونه مورد سنجش را حذف کرده و یا از 
استانداردهایی استفاده نمود که شرایط مداخله برای نمونه و استاندارد به یک میزان اتفاق افتاده و در مجموع میزان 
پروتئین به درستی سنجش شود. در روش های مختلف، هر آزمایش می تواند به میزان مشخصی از ترکیبات مداخله گر، 
مقاومت نشان داده و به نوعی افزایش این ترکیبات بیش از حد تحمل آزمایش، می تواند به نتایج سنجش پروتئین 

خدشه وارد کند )جدول 1-2(. 
یکی از روش های متداولی که به منظور حذف مواد مداخله گر قبل از انجام آزمایش های سنجش میزان 
پروتئین انجام می گیرد، رسوب پروتئین هاست. در این شیوه، پروتئین ها ابتدا توسط ترکیباتی هم چون تری کلرو 
استیک اسیدTCA(1( و پرکلریک اسید2 )PCA( و یا استون رسوب داده شده و از این طریق مواد مداخله گری مانند 
دترجنت ها و لیپیدها از نمونه حذف می شوند. هم چنین در آزمایشگاه هایی که ترکیبات غلیظ فسفولیپیدی همانند 
لیپوزوم ها در نمونه های پروتئینی استفاده می گردد، به منظور حذف لیپیدها از حالل های آلی هم چون اتانول و دی 

اتیل اتر استفاده می شود. 
جدول 2-1: ترکیبات مختلف مداخله گر در انواع روش های سنجش میزان پروتئین و حداکثر میزان سازگاری آن ها با این روش ها

a حداکثر میزان سازگار ترکیبات مداخله گر با روش های سنجش میزان پروتئین 

جذب UV در مشتقات آمینی eبرادفورد dلوری bBCAcترکیبات مداخله کننده
f 280 نانومتر

اسیدها/ بازها

HCl0/1 M مشخص نشده
است

0/1 M1مشخص نشده است M

NaOH0/1 M مشخص نشده
است

0/1 M1>مشخص نشده است M

Perchloric acid1%1.25%
مشخص 
%10مشخص نشده استنشده است

 Trichloroacetic
acid1%1.25% مشخص

%10مشخص نشده استنشده است

1. Trichloroacetic acid
2. Perchloric acid
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بافرها/ نمک ها

Ammonium sulfate1/5M28 mM1/0 M10 mM50%

Glycine1 mM1mM100 mM1مشخص نشده استM

HEPES100 mM1mM100 mMمشخص نشده مشخص نشده است
است

Imidazole50 mM25 mM200 mMمشخص نشده مشخص نشده است
است

Potassium chloride10 mM30 mM1/0 M100مشخص نشده است mM

PBSرقیق نشدهرقیق نشدهرقیق نشدهرقیق نشدهرقیق نشده

Sodium acetate200 mM200 mM180 mMمشخص نشده مشخص نشده است
است

Sodium azide0/2%0/5%0/5%0.1% مشخص نشده
است

Sodium chloride1.0 M1/0 M5/0 M1مشخص نشده است M

Tris250 mM10 mM2/0 M10 mM0/5 M

دترجنت ها

Deoxycholic acid5%625 mg/ml0/05%0/3مشخص نشده است%

Nonidet P-405%0/016%0/5%مشخص نشده مشخص نشده است
است

SDS5%1%0/125%0/1مشخص نشده است%

Triton X-1005%0/031%0/125%0/02مشخص نشده است%

Tween-205%0/062%0/062%0/1%0/3%

ترکیبات احیاگر

Cysteine مشخص
نشده است

1 mM10 mMمشخص نشده مشخص نشده است
است
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DTT1 mM0/05 mM 1000–5
mM0/1 mM3mM

2-Mercaptoethano0/01%1 mM1/0 M0/1 mM10 mM

Thimerosal0/01%0/01%0/01%مشخص نشده مشخص نشده است
است

ترکیبات شالته کننده

EDTA10 mM1mM100 mM30مشخص نشده است mM

EGTA مشخص
نشده است

1 mM2mMمشخص نشده مشخص نشده است
است

حالل ها

DMSO10%10%10%20مشخص نشده است%

Ethanol10%10%10%مشخص نشده مشخص نشده است
است

Glycerol10%10%10%10%40%

Guanidine–HCl4/0 M0/1 M3/5 Mمشخص نشده مشخص نشده است
است

Methanol10% 
مشخص نشده مشخص نشده است10%10%10%

است

Sucrose40%7.5%10%10%2 M

Urea3/0 M3/0 M3/0 M1/0>مشخص نشده است M

نوکلئیک اسید

DNA0/1 mg0/2 mg0/25 mg1مشخص نشده است µg

ُ - a میزان سازگار ترکیبات مختلف با انواع آزمایش های سنجش میزان پروتئین- اعداد جدول، حداکثر میزانی 
هسـتند که نتایج حاصل از آزمایـشات، تغییرات معناداری را در میزان پروتئین سنجش شده نشان نمی دهند. 
 - b اعداد مربوط به میزان موجود ترکیبات مداخله گر در 0/1 میلی لیتر نمونه مورد سنجش در حجم نهایی 

2/1 میلی لیتر است.
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 - c اعداد مربوط به میزان موجود ترکیبات مداخله گر در 0/2 میلی لیتر نمونه مورد سنجش در حجم نهایی 
3/1 میلی لیتر است.

 - d اعداد مربوط به میزان موجود ترکیبات مداخله گر در 0/05 میلی لیتر نمونه مورد سنجش در حجم نهایی 
1/55 میلی لیتر است.

- e اعداد مربوط به میزان موجود ترکیبات مداخله گر در 90 میکرولیتر نمونه مورد سنجش در حجم نهایی 100 
میکرولیتر با استفاده از روش CBQCA است.

 - f ارقام نشان دهنده مقداری از ترکیبات هستند که جذب آن ها از آب بیش از 0/5 نباشد.

 11-1( اهداف آموزشی در قالب سئواالت تشریحی
1. در هنگام سنجش میزان پروتئین از طریق جذب در 280 نانومتر، از چه جنسی از کووت ها می بایست استفاده 

نمود؟
2. چه تفاوتی میان سنجش میزان پروتئین ها در طول موج 205 نانومتر با 280 نانومتر می باشد؟

3. اساس روش برادفورد بر چه اساس می باشد؟
4. طول موج مورد استفاده در روش برادفورد چند نانومتر است؟
5. اساس روش لوری را برای سنجش میزان پروتئین چیست؟

 6. تفاوت روش BCA و روش لوری در چیست؟
7. در روش BCA، احیای مس و تولید رنگ به واسطه چه عواملی در پروتئین ها ایجاد می شود؟ 

8. از چه طول موجی، برای خوانش رنگ بنفش حاصل از روش BCA استفاده می شود؟
9. به منظور پاک کردن کووت های مورد استفاده در روش سنجش میزان پروتئین، از چه محلول هایی می توان 

استفاده نمود؟
10. از چه شیوه هایی به منظور حذف مواد مداخله گر در روش های سنجش میزان پروتئین می توان استفاده نمود؟
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بخش دوم
SDS-PAGE

 

1-2( مقدمه
امروزه در آزمایشگاه های تحقیقاتی و هم چنین بالینی، از روش های جداسازی نمونه های بیولوژیک به منظور 
شناسایی و مطالعه مواد تشکیل دهنده آن ها استفاده می شود. جداسازی بر پایه روش های الکتروفورتیک از جمله 
روش های متداولی هستند که به منظور جداسازی و شناسایی ماکرومولکول هایی هم چون پروتئین ها و اسیدهای 
نوکلئیک استفاده می شود. اصول کلی این روش ها، جداسازی اجزای تشکیل دهنده نمونه های مورد بررسی بر روی 
بسترهایی از جنس ژل های پلی آکریالمید، سلولز و یا آگارز، با استفاده از جریان الکتریکی می باشد. الکتروفورز بنا 

به کاربرد آن به صـورت افقی1 و یا عمـودی2 انجام می پذیرد. 
در الکتروفورز افقی، تانک الکتروفورز به صورتی می باشد که ژل به کار رفته در آن به صورت افقی بوده و جریان 
الکتریسیته مابین دو سمت تانک برقرار می گردد. از این نوع الکتروفورز بیـش تر در مواقعی که بسـتر ژل از جنـس 
آگارز بوده و در هنـگام مطـالعه DNA مانـند روش های RFLP استفاده می گردد )شکل 1-2(. در الکتروفورز 
عمودی، تانک الکتروفورز و ژل به صورت عمودی قرار دارد و حرکت نمونه های بارگذاری شده بر روی ژل از 
سمت باال به پایین ژل می باشد. الکتروفورز عمودی بیش تر در روش هایی مانند SDS-PAGE مورد استفاده قرار 

می گیرد )شکل 2-2(. 

1. Horizontal electrophoresis
2. Vertical electrophoresis
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SDS-PAGE

 
شکل 1-2: الکتروفورز افقی- در این نوع از الکتروفورز، تانک و ژل درون آن به صورت افقی قرار داشته، و جریان الکتریکی مثبت و 

منفی بین دوسمت ژل قرار می گیرد. از این تانک ها بیش تر در الکتروفورز بر روی ژل آگارز استفاده می شود. 

شکل 2-2: الکتروفورز عمودی- در این نوع از الکتروفورز، تانک و ژل به صورت عمودی بوده و دو سمت باال و پایین ژل به قطب 
مثـبت و منفی جریان الکتریکی متصـل می شود. جریان منفی در باال و جریان مثبت در پایین ژل قرار داشته که باعث مهاجرت 

نمونه ها بر روی ژل از باال به پایین می شوند. 

 اولین گزارش مربوط به استفاده از ژل ها به منظور جداسازی نمونه های بیولوژیک، در سال 1930 مربوط به 
کاربرد سوکروز می باشد. چندین سال بعد در سال 1955، جداسازی الکتروفورتیک بر پایه نشاسته و در نهایت، در 
سال 1959، اورنتسترن و داویس1 کاربرد آکریالمید را به منظور الکتروفورز پروتئین ها ابداع نمودند. سیر تکامل 

1. Ornstein and Davis
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روش های الکتروفورز به تدریج پیش رفت تا در سال 1969 وبر و اوزبورن1 توانستند روشی را بر اساس استفاده از 
مواد دناتوره کننده مخصوصاً SDS معرفی کنند که بر توانایی تفکیک اجزای نمونه های پروتئینی استوار بوده و 
اساس تکنیک SDS-PAGE 2 را بنیان نهاد. در همین راستا یک سال بعد در سال 1970، الملی3 در مقاله ای، با 
استفاده از روشی که امروزه به عنوان SDS-PAGE نامیده می شود توانست 28 زیرواحد فاژ T4 را جداسازی نماید. 
تکنیک SDS-PAGE از جمله روش های متداول و پرکاربرد به منظور جداسازی پروتئین ها بر پایه الکتروفورز 
می باشـد. اصل جداسـازی ماکرومولکول ها در این روش، تفکـیک آن ها بر اساس وزن مولکولی می باشد که 
مولکول های با وزن باالتر با سرعت کم تر و بالعکس مولکول های با وزن مولکولی پایین تر، دارای سرعت 

الکتروفورتیک بیش تری می باشد.
در انجام SDS-PAGE پروتئین ها، به منظور خنثی سازی اثر بار و نیز ساختارهای سه بعدی پروتئین بر روی 
حرکت الکتروفورتیک مولکول ها، به ترتیب از SDS و نیز ماده دناتوره کننده 2ME 4 استفاده می شود. SDS نوعی 
دترجنت آنیونیک بوده که قادر به حذف سـاختارهای دوم و سـوم پروتئین ها و ایجاد سـاختار خطی آن ها شده و 
هم چنین باعث ایجاد بار منفی در آن ها می شود. عالوه بر این، 2ME نیز از طریق احیای باندهای دی سولفیدی 
موجود در پروتئین ها، باعث تخریب ساختارهای سوم و چهارم آن ها می گردد. این تغییرات بر روی ماکرومولکول های 
پروتئینی در نهایت باعث جداسازی پروتئین ها بر اساس وزن مولکولی آن ها و حذف عوامل دیگری هم چون ساختار و 
بار الکتریکی آن ها می شود. در صورتی که ماکرومولکول مورد بررسی، اسیدهای نوکلئیک باشد، از اوره5 به جای 

SDS به منظور دناتوراسیون ماکرومولکول ها استفاده می شود. 

 SDS-PAGE 2-2( اصول انجام

1-2-2( استخراج پروتئین ها و بهینه سازی
 نمونه های مورد بررسی می تواند از منابع متفاوتی هم چون بافت های مختلف، سرم، نمونه های گیاهی، کشت 
های باکتریایی، ویروسی و غیره تأمین گردد. در زمان انتخاب روش مناسب به منظور استخراج پروتئین، می بایسـت 
روشی انتـخاب گردد که به اندازه کافی تهاجـمی بوده تا سلول ها به اندازه کافی تخریب شده و پروتئین ها استخراج 
شوند و در عین حال ساختار پروتئین ها از بین نرود و هم چنین خلوص مناسبی از پروتئین ها را فراهم نماید. در 
مواقعی که پروتئین های مورد بررسی به صورت مستقیم از طریق کلون کردن به دست آمده و بر روی آن انواع 

تخلیص ها انجام پذیرفته است، نیازی به انجام روش های استخراج پروتئین نمی باشد. 
 از انواع روش های لیز سلول ها به منظور استخراج می توان به دترجنت ها، اولتراسونیکاسیون، هموژنیزاسیون، 
فریز/دفریز و روش های آنزیمی اشاره داشت. پس از استخراج پروتئین ها، می بایست به منظور جلوگیری از تخریب 

1. Weber and Osborn
2. Sodium DO-Decyl Sulfate– Poly Acrylamide Gel Electrophoresis
3. Laemmli
4. Mercaptoethanol-2
5. Urea

http://en.wikipedia.org/wiki/2-Mercaptoethanol


493 بخش دوم: SDS-PAGE                                                                              دکتر عبدالرضا وارسته، امین رضا نیک پور

پروتئین ها توسط پروتئازهای خود سلول ها، از ممانعت کننده های پروتئازی استفاده نمود که به برخی از آن ها در 
جدول 1-2 اشاره گردیده است.

جدول 1-2: ممانعت کننده های پروتئازی و آنزیم ها در آماده سازی نمونه های پروتئینی

ممانعت کننده  آنزیم های مورد هدف

Aprotinin Serine proteases

Chymostatin  α, β, γ, δ chymotrypsin

Leupeptin Cysteine, serine and threonine proteases

 AEBSF
Serine proteases (trypsin, chymotrypsin, plasmin, plasma kallikrein

 , & thrombin

Pepstatin Aspartyl proteases

 Antipain,
 dihydrochloride

 Papain, trypsin & plasmin

Bestatin  Amino-peptidases & other exopeptidases (not carboxypeptidases)

Leupeptin Serine & Cysteine proteases (Plasmin, Trypsin, Papain & Cathepsin B)

Phosphoramidon  Thermolysin, collagenase & other metalloendoproteinases

 PMSF  Serine proteases (chymotrypsin, trypsin & thrombin), cysteine proteases
 (papain)

در مراحل آماده سـازی نمونه ها به منـظور الکتروفورز، می بایسـت قبل از انجام الکـتروفورز در صـورتی که 
نمونه ها حاوی مولکول های نمک باشند، نمک زدایی و خالص سازی نمونه ها به منظور حذف این مواد اضافی انجام 
گردد. به این منظور می توان از روش هایی هم چون کروماتوگرافی مانند ستون کروماتوگرافی Sephadex-25 و 
نیز دیالیز به منظور حذف نمک ها استفاده نمود تا اطمینان حاصل گردد که نمونه های مورد بررسی قبل از انجام 

الکتروفورز، نمک زدایی و خالص سازی شده اند.

2-2-2( آماده سازی نمونه ها به منظور انجام الکتروفورز
 در روش SDS-PAGE نمونه های پروتئینی قبل از انجام الکتروفورز، با ترکیبی از مواد شیمیایی و رنگ، 
به نام بافر نمونه1 مخلوط و سپس الکتروفورز می گردد. یکی از اهدف ترکیب نمونه ها با بافر نمونه قبل از انجام 
الکتروفورز، افزایش چگالی نمونه هایی است که در چاهک های ژل بارگذاری می شود و در نتیجه مانع بیرون آمدن 

آن در بافر تانک می شود و نیز باعث نشست نمونه در انتهای چاهک ها می گردد. 

1. Sample buffer
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 2ME 1 یا DTT و نیز مواد احیا کننده ای هم چون SDS نمونه های پروتئینی با مواد شیمیایی دناتوره کننده 
در داخل بافر نمونه ترکیب شده و ساختارهای دوم و سوم پروتئینی از بین رفته و ماکرومولکول های خطی با شارژ 
منفی ایجاد می شـوند. 2ME و DTT به منظور احیای باندهای دی سولفیدی و افزایش تخریب ساختارها به کار   
می رود که این حالت را SDS-PAGE احیایی می خوانند. در برخی موارد نیاز به حفظ باندهای دی سولفیدی بوده 
که در ایـن حالـت، در بـافر نمـونه از 2ME اسـتفاده نمی گـردد که ایـن روش را  SDS-PAGE غـیراحیـایی 
می خوانند. در ترکیب بافر نمونه نیز از رنگ هایی هم چون برمو فنول بلو2 به منظور ردیابی حرکت نمونه ها بر روی 
ژل در هنگام الکتروفورز استفاده می شود. در این ترکیب هم چنین بافر Tris HCl به منظور حفظ pH مطلوب در 
نمونه و نیز گلیسرول به منظور افزایش چگالی جهت نگه داشتن نمونه در انتهای چاهک های ژل و جلوگیری از 
بازگشت نمونه ها به درون بافر تانک در زمان الکتروفورز استفاده می شود )جدول SDS .)2-2 به عنوان دترجنت 
دناتوره کننده و 2ME به عنوان ماده احیا کننده، فعالیت مطلوب خود را در 100 درجه سانتی گراد در مجاورت 
پروتئین ها انجام می دهند. به همین منظور نمونه های پروتئینی بعد از ترکیب با بافر نمونه معمواًل در دمای 100 
درجه سانتی گراد به مدت زمان کوتاهی حدود 5 دقیقه انکوبه می شوند. میزان معمول استفاده از SDS، حدود 1/4 

گرم SDS به ازای هر گرم پروتئین می باشد. 
SDS-PAGE جدول 2-2: ترکیبات موجود در بافر نمونه، نقش هر کدام از آن ها و دستورالعمل ساخت بافر نمونه به منظور انجام

محتویات بافر نمونه 1Xنقش مواد تشکیل دهنده بافر نمونه
مواد تشکیل دهنده 

بافر نمونه

1.25mlTris-HCL(pH 6.8)حفظ pH مطلوب

gramSDS 0.2دناتوره کننده و خنثی سازی اثر بار در نمونه ها

 افزایش چگالی نمونه ها در چاهک و ممانعت از بازگشت آن به بافر 
1mlGlycerolتانک- انباشت نمونه ها در انتهای چاهک

µl2ME 200احیا باندهای دی سولفیدی و افزایش تخریب ساختارهای فضایی در نمونه

grambromophenol blue 0.02ردیابی حرکت نمونه بر روی ژل

mldH2O 10محیط بافر نمونه

3-2-2( آماده سازی ژل آکریالمید
1. ترکیبات تشکیل دهنده ژل پلی آکریالمید: ژل مورد استفاده در SDS-PAGE حاوی ترکیبات متنوعی 
ازجمله آکریالمید )C3H5NO( با وزن مولکولی 71/08 دالتون، بیس آکریالمید )C7H10N2O2( با وزن مولکولی 
154/17 دالتون، بافر Tris به منظور تنظیم pH، گالیسین به منظور ایجاد منبع یون برای یونیزاسیون پروتئین ها، 

1. Dithiotheritol
1. Bromophenol blue
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ماده دناتوره کننده SDS، منبع رادیکال آزاد آمونیوم پرسولفات )N2H8S2O8( و TEMED 1 به منظور آغاز واکنش 
پلی مریزاسیون ژل می باشد. 

2. اصول واکنش پلی مریزاسیون ژل: اصول تشکیل این ژل، پلی مریزاسیون و تشکیل اتصاالت متقاطع 
توسط بیس آکریالمید بین دو مولکول آکریالمید می باشد. در این واکنش، رادیکال های آزاد تولید شده توسط 
آمونیوم پرسولفات، باعث تغییر مونومرهای آکریالمید به رادیکال های آزاد آکریالمید و واکنش آن ها با مونومرهای 
غیرفعال، شده که مجموع این واکنش ها باعث پلی مریزاسیون آکریالمید می گردد. افزایش طول پلیمرهای 
آکریالمید ایجاد شده نیز از طریق اتصاالت متقاطع ایجاد شده توسط بیس آکریالمید اتفاق افتاده که در نهایت، 

ساختار نهایی ژل پلی آکریالمید با منافذی مشخص را تشکیل می دهد )شکل 2-3(. 

شکل 3-2: پلی مریزاسیون آکریالمید– بیس آکریالمید. مونومرهای آکریالمید )رشته های سیاه رنگ( توسط آزاد شدن رادیکال های 
آزاد آمونیوم پرسولفات، به رادیکال های آزاد فعال تبدیل شده و دیگر مونومرهای آکریالمید را فعال کرده و با واکنش با آن ها پلیمرهای 
آکریالمید را ایجاد می کنند. مونومرهای بیس آکریالمید )گوی های سیاه رنگ( نیز از طریق واکنش با مونومرهای آکریالمید باعث ایجاد 

واکنش های متقاطع شده و افزایش طول پلیمرهای آکریالمید و در نهایت تشکیل ژل پلی آکریالمید را می دهد.

منافذ ژل آکریالمید از طریق درصد ایجاد اتصاالت کواالنت بین رشته های پلیمری و میزان آکریل آمید مورد 
استفاده تعیین می شود. معمواًل با استفاده از ژل پلی آکریالمید می توان پروتئین های با اندازه مولکولی 5000 تا 
200000 دالتون را جداسازی نمود. دانسیته ژل آکریالمید نقش مهمی در میزان جداسازی پروتئین ها دارد. در 
صورتی که اندازه پروتئین موردنظر مشخص باشد، با ساخت ژل آکریل آمید با دانسیته مناسب، می توان به جداسازی 
مطلوب پروتئین مورد نظر نزدیک شـد. هرچه که میزان غلظت ژل آکریالمید پایین تر باشد، برای جداسازی 

مولکول های با وزن بیش تر مناسب تر می باشد )جدول 2-3(.
جدول 3-2: غلظت های مختلف ژل پلی آکریالمید و قدرت جداسازی بر اساس سایز تقریبی پروتئین

سایز تقریبی پروتئین مورد نظر)Mr(غلظت ژل مطلوب به منظور جداسازی

36000 تا %5205000
24000 تا %7/5205000

1. N ,N ,N ,‘N-‘tetramethylethylenediamine
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14000 تا 10%205000
14000 تا %12/566000
14000 تا %1545000

پروسه پلی مریزاسیون آکریالمید و بیس آکریالمید بعد از اضافه شدن TEMED و آمونیوم پرسولفات به 
محیط واکنش صورت می گیرد. آمونیوم پرسولفات به عنوان تأمین کننده رادیکال های آزاد مورد نیاز برای واکنش  
 TEMED به عنوان کاتالیزور پلی مریزاسیون در واکنش نقش دارند. میزان معمول مورد استفاده از TEMED و
و آمونیوم پرسولفات 1 تا 10 میلی موالر می باشد )جدول 4-2 و 5-2(. عالوه بر این، از ریبوفالوین1 نیز با ترکیب 
با آمونیوم پرسولفات و TEMED به عنوان منبع رادیکال های آزاد می توان استفاده نمود. در حضور اکسیژن و نور، 
به فرمی فعال از ریبوفالوین با نام leuco تبدیل شده که می تواند آغازگر واکنش پلی مریزاسیون شود که واکنش 

پلی مریزاسیون پلی آکریالمید از طریق ریبوفالوین، پلی مریزاسیون فتوشیمیایی خوانده می شود.
جدول4-2: ترکیبات مورد استفاده در ژل تفکیک دهنده بر اساس غلظت های مختلف

درصد آکریالمید در ژل تفکیک کننده

مواد تشکیل دهنده12/5%11%10%7%

9/375 ml8/25ml7/5 ml5/25 ml 40% Acrylamide
Solution (w/v)

3/1 ml3/6 ml3/9 ml4/8 ml1% Bisacrylamide

7/5 ml7/5 ml7/5 ml7/5 ml1.5 M Tris•HCI, pH 8/7

اضافه کردن آب مقطر به ترکیبات باال تا حجم 30 میلی لیتر

0/3 ml0/3 ml0/3 ml0/3 ml 10% Ammonium
Persulfate

0/3 ml0/3 ml0/3 ml0/3 ml10% SDS

0/03 ml0/03 ml0/03 ml0/03 mlTEMED

جدول 5-2: ترکیبات مورد استفاده در ژل تغلیظ کننده

Acrylamide Gelمواد تشکیل دهنده

0/75 ml40% Acrylamide (w/v)

0/1 ml1% Bisacrylamide

2/5 ml0/5 M Tris-HCI, pH 6/8

1. Riboflavin
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5/6 mlDeionized Water
0/1 ml10% Ammonium Persulfate
0/1 ml10% SDS
0/01 mlTEMED

4. شرایط واکنش پلی مریزاسیون 

1. آغازگرهای واکنش پلی مریزاسیون: یکی از فاکتورهای تأثیرگذار در واکنش پلی مریزاسیون پلی آکریالمید، 
میزان غلظت آغازگرهای واکنش شامل TEMED و آمونیوم پرسولفات می باشد. به طوری که افزایش غلظت 
آغازگرهای واکنش باعث کاهش طول پلی مرهای تشکیل شده، افزایش کدورت1 ژل و کاهش خاصیت ارتجاعی2 
ژل می شود. در مواردی که میزان بیش از حد نیاز از آغازگرها استفاده گردد، پلیمرهای آکریالمید در اندازه بسیار 
کوتاهی تشکیل شده که قادر به پلیمریزاسیون و تشکیل ژل نیست. از دیگر تأثیراتی که افزایش میزان آمونیوم 
پرسولفات و TEMED برجای می گذارد، اکسیداسیون پروتئین های موجود در نمونه به ویژه نمونه هایی که حاوی 
 pH می تواند باعث افزایش TEMED بافر می باشد. افزایش pH بنیان های سولفیدریل می باشند و نیز تغییر در
بافر و ایجاد تغییر در پروتئین های موجود در نمونه شده و در نتیجه در باندهای تشکیل شده بر روی ژل تغییر 
ایجاد می کند. عالوه بر افزایش غلظت آغازگرها، کاهش غلظت آغازگرها نیز می تواند تاثیراتی را در تشکیل ژل 
پلی آکریالمید ایجاد کند. کاهش غلظت آغازگرها باعث کاهش در سرعت پلیمریزاسیون شده و هنگامی که پلی 
مریزاسیون با سرعت کمی اتفاق افتد، مولکول های اکسیژن قادر به نفوذ به محلول ژل شده از ایجاد پلیمیزاسیون 

ممانعت به عمل می آورند که نتیجه آن ژلی با خصوصیات مکانیکی ضعیف و با منافذ زیاد خواهد بود. 
2. دما: یکی دیگر از فاکتورهای تأثیرگذار در پلیمریزاسیون ژل، دمای محیط در هنگام انجام واکنش می باشد. 
میزان انجام واکنش پلیمریزاسیون به طور مستقیم با دما ارتباط دارد. ژل های ایجاد شده تحت دمای 0 تا 4 درجه 
سانتی گراد کدر، پرمنفذ و غیرقابل انعطاف می باشند که به دلیل افزایش تشکیل باندهای هیدروژنی در دماهای 
پایین می باشد. دمای مطلوب به منظور پلی مریزاسیون، 23 تا 25 درجه سانتی گراد می باشد. در این دما خصوصیات 
فیزیکی ژل و قطر منافذ پس از پلی مریزاسیون قابل پیش بینی و مطلوب خواهد بود. در مواردی که نیاز به نگه 
داری ژل می باشد، می بایست بعد از تهیه ژل و اطمینان از پلی مریزاسیون ژل، از دمای 4 درجه سانتی گراد به 

منظور نگه داری آن استفاده نمود. 
3. زمان: زمان میانگین برای تشکیل ژل و انجام پلی مریزاسیون شیمیایی حدود 15 تا 20 دقیقه می باشد. با این 
حال واکنش های مربوط به آمونیوم پرسولفات و TEMED حداکثر نیازمند 2 ساعت به منظور انجام کامل واکنش 

می باشند. 
4. غلظت مونومرهای آکریالمید- بیس آکریالمید: طیف غلظت های به کار رفته مونومرهای آکریالمید- بیس 
آکریالمید بین 3% تا w/v( %30( از غلظت مجموع آکریالمید- بیس آکریالمید در محلول ژل می باشد. میزان 

1. Turbidity
2. Elasticity



ایمونولوژی عملی/ فصل هفتم: روش های شناسایی و تخلیص پروتئین ها498

بیش تر اسـتفاده از مونـومرهای آکریالمید- بیس آکریالمید باعث افزایـش سـرعت در واکنـش پلی مریزاسیون 
می شود که در نتیجه تغییر غلظت ژل بین 5% تا 30% باعث تغییر 20 تا 50% غلظت آغازگرهای واکنش می شود. 
از جمله موارد احـتیاط در هنگام کار با مونومرهای آکریالمید توجه به نقـش نوروتوکسـیک مونومرهای آکریالمید 
می باشد. اگر چه این ترکیب در هنگام انجام واکنش پلی مریزاسیون و تشکیل پلی آکریالمید خاصیت نوروتوکسیک 
خود را ازدست می دهد، با این حال می بایست که به منظور اجتناب از آلودگی های احتمالی با بقایای آکریالمید، با 

ژل پلی آکریالمید نیز همانند مونومرهای آکریالمید نکات ایمنی را لحاظ نمود.
 هم چنین عالوه بر بیس آکریالمید که به عنوان ماده ایجاد کننده اتصاالت متقاطع کاربرد دارد، می توان از 

ماده دیگری با نام PDA1 استفاده نمود. 
PDA را می توان به عنوان جایگزین بیس آکریالمید استفاده نمود که این جایگزینی می تواند دارای مزایایی 
از جمله کاهش رنگ زمینه در رنگ آمیزی نقره2، افزایش استحکام ژل و افزایش قدرت تفکیک باندها بر روی 

ژل، باشد. 
5. مواد افزودنی به ژل: از متداول ترین مواد افزودنی به ژل، SDS ،Triton X-100 و ترکیبات کائوتروپیک 
مانند اوره و فرمامید می باشد. ترکیباتی مانند اوره و فرمامید باعث تشکیل منافذ با قطر کم تر در مقایسه با تشکیل 
ژل بدون افزودنی ها می شود که از طریق ممانعت از تشکیل باندهای هیدروژنی میان مولکول های مونومر عمل 
خود را انجام می دهند. با این حال می بایست افزودنی های ژل از لحاظ کیفیت تأیید گردند که عدم کیفیت مناسب 

آن ها می تواند تاثیر عکس در تشکیل ژل داشته باشد. 
5. آماده سازی ژل پلی آکریالمید: ژل های پلی آکریالمید معمواًل در بین دو قالب شیشه ای که به صورت عمودی 
نگاه داشته می شود، تهیه می شوند. ژل پلی آکریالمید در دو نسبت آکریالمیدی متفاوت با نام های ژل تغلیظ کننده3 
در قسمت باالی ژل، به منظور تغلیظ نمونه و ژل تفکیک کننده4 در قسمت پایین ژل به منظور تفکیک نمونه های 
پروتئینی تهیه می شود. ژل تغلیظ کننده نسبت کم تری از آکریالمید را داراست و چاهک های نمونه به صورت قرار 

دادن شانه هایی در آن تعبیه می شود. 
در صورتی که قسمت تفکیک کننده، دارای نسبت بیش تری از آکریالمید بوده و وظیفه اصـلی جداسازی پروتئین ها در 
این ناحیه اتفاق می افتد )شکل 4-2(. در نهایت بعد از آماده سازی نمونه ها و تهیه ژل، نمونه ها در چاهک های تعبیه 

شده در ژل تغلیظ کننده بارگذاری می گردند )شکل 2-5(.

1. piperazine di-acrylamide
2. Silver staining
3. Stacking
4. Resolving
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شکل 4-2: ژل پلی آکریالمید بین دو قاب شیشه ای قرار می گیرد. در پایین ژل ابتدا ژل تفکیک کننده و در قسمت باال ژل تغلیظ 
کننده قرار دارد. بعد از افزودن ژل ها بین دو شیشه و پلیمریزاسیون آن ها، ژل آماده اضافه نمودن نمونه ها می شود.

عالوه بر ژل های پلی آکریالمیدی که به شیوه ای که ذکر گردید آماده می گردند، ژل هایی نیز وجود دارند که به 
 SDS-PAGE صورت تجاری تهیه و به فروش می رسند. ژل های پیش ساخته1، سهولت هایی را در زمینه انجام
ایجاد می کند از جمله این که این گونه ژل ها در غلظت های مختلف و به صورت گرادیانت قابل خرید بوده، هم 
چنین استحکام و پایداری این گونه ژل ها تقویت شده و در نهایت به دلیل آماده بودن آن ها، دیگر نیازی به کار با 

مونومرهای آکریالمید که خاصیت نوروتوکسیک دارند، نیست. 

3-2( الکتروفورز
همان طور که در قبل اشاره گردید، نمونه های پروتئینی قبل از انجام الکتروفورز با ترکیبی به نام بافر نمونه 
مخلوط شـده و پـس از آن نمـونه ها در چاهک های ژل تغلیـظ کنـنده بارگـذاری می گردند. جداسـازی نمونه 
های بیولوژیک بر اثر جریان الکتریکی ایجاد شده در طول ژل آکریالمیدی انجام می شود. جریان الکتریکی بعد از 

گذشت از ژل، باعث حرکت ماکرومولکول های با شارژ منفی به سمت الکترود مثبت )آند( می شوند. 
در این میان ماکرومولکول های با وزن بیش تر دارای سرعت کم تر بوده و آرام تر حرکت می کنند و بالعکس 
ماکرومولکول های با وزن مولکولی پایین تر، دارای سـرعت بیـش تر می باشند که این تفاوت در سرعت حرکت آن ها 
به دلیل اندازه حفرات ایجاد شده در ژل می باشد که باعث کم تربودن سرعت حرکت پروتئین هایی با وزن مولکولی 

باالتر و بالعکس می شود )شکل 2-6(. 
عمل ایجاد جریان در طول ژل، توسط منبع تغذیه و از طریق بافر رسانای جریان الکتریسـیته که تانک 
الکتروفورز از آن پر می شود، ایجاد می شـود. بافری که در الکتروفورز به کار می رود اعمال متعددی دارد از جمله 
این که این بافر باعث ایجاد ارتباط بین دوسوی الکترود شده، هم چنین محیطی مناسب برای پایداری پروتئین ها 

را آماده کرده و حرکت مناسب پروتئین ها را باعث می شود. 

1. Precasting Gels
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شکل 5-2: نحوه بارگذاری نمونه ها در چاهک های مربوط به ژل تغلیظ کننده در SDS-PAGE. در این مرحله، به وسیله سرنگ 
همیلتون و یا سمپلر، نمونه های آماده شده در انتهای چاهک ها بارگذاری می گردد. 

شکل 6-2: شمایی از الکتروفورز در روش SDS-PAGE: ژل پلی آکریالمید پس از آماده سازی در بین قاب های شیشه ای، در تانک 
الکتروفورز قرار می گیرد. ژل پلی آکریالمید در این تانک بین دو قطب منفی )در باال( و قطب مثبت )در پایین( قرار می گیرد. نمونه ها بعد 
از اضافه شدن به بافر نمونه، درون چاهک های موجود در ژل تغلیظ کننده قرار می گیرند. بعد از برقراری جریان الکتریکی، نمونه ها پس از 

تغلیظ در ژل تغلیظ کننده، به درون ژل تفکیک کننده رفته و در آن جا با توجه به وزن مولکولی، از یک دیگر تفکیک می گردند. 

متداول ترین بافر الکتروفورز مورد اسـتفاده در تکنـیک SDS-PAGE، ترکیبی از SDS، گالیسین و تریس 
می باشد )جدول 6-2(. هم چنین ولتاژ مطلوب در الکتروفورز بین 150 تا 250 ولت و 30 میلی آمپر جریان می باشد. 
سرعت حرکت ماکرومولکول ها و گرمای تولید شده در ژل نسبت مستقیم با شدت جریان و ولتاژ مورد استفاده 
در الکتروفورز دارد. حرکت نمونه ها در ژل همان طور که گفته شد از طریق رنگ های مورد استفاده در بافر نمونه 
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هم چون برموفنل بلو مورد ردیابی قرار می گیرد و یک سانتی متر قبل از انتهای ژل، فرآیند الکتروفورز می بایست 
متوقف گردد )شکل 2-7(.

SDS-PAGE جدول6-2: مواد تشکیل دهنده بافر تانک مورد استفاده در الکتروفورز در

میزان مورد نیاز برای 
1X ساخت بافر

غلظت به منظور ساخت 
1X مواد تشکیل دهندهبافر

6/04 gram25 mMTris base

28/8 gram192 mMGlycine

2 gram0/1%SDS

1800 mldH2O

شکل 7-2:  نمایی از منبع تغذیه جریان الکتریکی متصل به تانک الکتروفورز عمودی. منبع تغذیه با تولیدجریان الکتریکی مناسب 
باعث انجام الکتروفورز پروتئین ها بر روی ژل می شود.

1-3-2( الکتروفورز ژل های آکریالمید گرادیانت1

 در برخی موارد، به منظور انجام SDS-PAGE، می توان به جای استفاده از نسبت یکسان از ژل تفکیک 
کننده، از یک گرادیانت از غلظت ژل تفکیک کننده اسـتفاده نمود. این گونه ژل ها دو مزیت عـمده را نسـبت به 
ژل های عـادی با نسـبت ثابت دارا می باشـند. اول این که توسـط این گونه ژل های گرادیانت می توان طیف بسیار 
وسیع تری از مولکول ها را از لحاظ وزن مولکولی تفکیک نمود. در مواقعی که از ژل های با غلظت ثابت استفاده 
1. Gradient SDS-PAGE
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می شود، پروتئین های با وزن مولکولی پایین، ممکن است از ژل خارج شده و نهایتاً تفکیک آن ها مقدور نباشد. 
در هنگام استفاده از SDS-PAGE گرادیانت، بعد از ورود به ناحیه ای از ژل با غلظت باالتر و در نتیجه منافذ 
ریزتر، سـرعت پروتئین های با وزن مولکولی پایین،کاهـش یافته و احتـمال خروج آن ها از ژل کاهش می یابد. در 
نتیجه تفکیک آن ها امکان پذیر خواهد شد. دومین مزیت استفاده از ژل های گرادیانت، در مواقعی است که هدف 
جداسازی پروتیئن هایی با وزن مولکولی تقریباً مشابه در نمونه مورد مطالعه می باشد. در این حالت، ژل های معمولی 
قادر به تفکیک پروتئین های با وزن های مولکولی نسبتاً مشابه نیستند. در ژل های گرادیانت، پروتئـین ها شـروع 
به حرکت در طول ژل نموده و همان طور که غلظت ژل تفکیک کننده بیش تر و منافذ کوچک تر می شود؛ نهایتًا 
پروتئین به نقطه ای می رسد که دیگر مهاجرت آن به سختی انجام شده و در نتیـجه وقتی پروتئین ها براسـاس 
وزن مولکولی خود، در نقاط مختـلف از ژل گرادیانت قرار گرفته، تفکیک آن ها از یک دیگر امکان پذیر خواهد شد. 
تعیین غلظت ژل مورد استفاده بر اساس وزن مولکولی پروتئین مورد بررسی تعیین می گردد، با این حال طیف 
معمول در غلظت ژل های گرادیانت، بین 3 تا 30 درصد می باشد. در این روش، دو محلول با غلظت های کم و 
زیاد آکریالمید در دو محفظه به هم متصل، تهیه می شود. سپس این دو ترکیب از طریق یک پمپ پرسیتالتیک1 
با نسبت های مختلف با یک دیگر ترکیب و به فضای بین دو شیشه مخصوص ژل به منظور تهیه گرادیانت ژل 
تفکیک کننده تزریق می گردد. بعد از تهیه این قسمت از ژل، مشابه ژل های عادی، ژل تغلیظ کننده تهیه و بر روی 

ژل قبل افزوده و آماده می گردد )شکل 2-8(. 

شکل 8-2: تهیه ژل گرادیانت. در این سیستم نسبت های رقیق و غلیظ آکریالمید در دو محفظه جدا )A و B( تهیه می گردد. سپس 
نسبت هایی مختلفی از این ترکیبات این دو محفظه با یک دیگر ترکیب و به جدار شیشه ای مخصوص آماده سازی ژل تزریق می گردد. 

2-3-2( الکتروفورز غیر دناتوره کننده2

 نوعی دیگر از الکتروفورز پروتئین ها Native PAGE نام دارد که این روش، پروتئین ها تحت شرایط دناتوره 
کننده از جمله افزودن SDS و 2ME قرار نگرفته در نتیجه خصوصیات بیوشیمیایی و ساختار آن ها حفظ می گردد. 
در نتیجه اساس جداسازی پروتئین ها در این روش بار ذاتی، وزن، شکل و ساختار آن می باشد. همان طورکه پیش 
1. Peristaltic pump
2. Native PAGE
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تر ذکر شد، در الکتروفورز، به منظور مهاجرت پروتئین ها به سمت قطب آند، می بایست که بارکلی پروتئین ها در 
pH بافر الکتروفورز منفی باشـد. در نتیجه این شـیوه الکتروفورز در شـرایطی اسـتفاده می شود که بافر الکتروفورز 
کمی خاصیت بازی داشته و pH ایزوالکتریک پروتئین ها خنثی و یا کمی اسیدی باشد. در صورتی که بار ذاتی 
پروتئین ها منفی باشد، می بایست که بافرهای مورد استفاده در الکتروفورز کمی اسیدی بوده و جای جریان آند و 

کاتد، جابه جا گردد.
 به این دلیل که مراحل دناتوراسیون بر روی پروتئین ها انجام نمی گیرد، در نتیجه می توان اعمال بیوشیمیایی 
پروتئین ها هم چون خصوصیات آنزیماتیک آن ها را در این روش بررسی نمود. به دلیل حفظ شکل و ساختار و 
نیز اعمال بیوشیمیایی، دمای انجام الکتروفورز و pH می بایست مدنظر قرار گیرد و از سیستم های خنک کننده به 
منظور جلوگیری از تأثیر دما بر خصوصیات پروتئین استفاده و نیز از pH بیش از حد باال یا پایین به منظور جلوگیری 

از دناتوراسیون پروتئین ها اجتناب شود. 

4-2( استاندارد وزن های مولکولی
 در انواع روش های الکتروفورز از جمله SDS-PAGE به منظور تخمین وزن مولکولی باندهای پروتئینی در 
نمونه های مورد بررسی از استانداردهای وزن مولکولی استفاده می شود. استانداردهای وزن مولکولی پروتئین ها، 
شامل مخلوطی از ترکیبات مختلف با وزن های مولکولی مشخص شامل میوزین، بتاگاالگتوزیداز، فسفوریالز و 
غیره می باشد )جدول 7-2 و شکل 9-2(. استاندارد وزن مولکولی در کنار نمونه ها در ژل بارگذاری شده و مورد 

الکتروفورز قرار می گیرد.
SDS-PAGE جدول 7-2: ترکیبات معمول در استاندارهای وزن مولکولی پروتئین ها مورد استفاده در

)Da(ترکیبات موجود در استانداردهای متداول وزن مولکولیوزن مولکولی

200,000Myosin

116,250β- Galactosidase

97,400Phosphorylase b

66,200Serum albumin

45,000Ovalbumin

31,000Carbonic anhydrase

21,500Trypsin inhibitor

14,400Lysozyme

6,500Aprotinin
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شکل 9-2: باندهای استاندارد وزن مولکولی پس از الکتروفورز و رنگ آمیزی ژل

دو دسته از استانداردهای وزن مولکولی وجود دارد )شکل 2-10(: 
- بدون رنگ آمیزی1: این نوع از نشانگرها بدون رنگ بوده و به آشکارسازی توسط رنگ آمیزی های معمول 

پروتئین ها نیاز دارند. 
- رنگ آمیزی شده2: این نوع نشانگرها از قبل رنگ آمیزی شده اند. از مزایای آن ها، استفاده شان به منظور 

بررسی کارایی الکتروفورز می باشد.

شکل 10-2: استانداردهای وزن مولکولی رنگ آمیزی شده )سمت چپ( و بدون رنگ آمیزی )سمت راست(. بعد از انجام الکتروفورز، 
از طریق مقایسه با باندهای ایجاد شده توسط استانداردها، می توان وزن نمونه های پروتئینی الکتروفورز شده را تخمین نمود.

1. Unstained
2. Pre-stained
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یکی از روش های تخمین وزن مولکولی، استفاده از روش SDS-PAGE می باشد. برای این منظور از محاسبه 
مسافت مهاجرت نمونه های مورد الکتروفورز و مقایسه آن با استانداردهای وزن مولکولی و رسم منحنی استاندارد 
استفاده می شود. در این حالت، لگاریتم وزن مولکولی استانداردهای مورد استفاده در محور Y و مسافت طی شده 
باند مربوطه در محور X بر حسب سانتی متر قرار گرفته و منحنی استاندارد رسم می گردد. در نهایت مهاجرت نمونه 
های مورد بررسی بر روی ژل اندازه گیری شده و توسط منحنی استاندارد، به حدود وزن مولکولی باند مورد نظر 

پی برده می شود )شکل 2-11(. 

شکل 11-2: منحنی استاندارد مربوط به مسافت طی شده توسط استانداردهای وزن مولکولی. پس از رسم این نمودار می توان از 
طریق محاسبه مسافت طی شده توسط نمونه های پروتئینی، به وزن مولکولی آن ها رسید. 

 از دیگر انواع رسم منحنی استاندارد، محاسبه مسافت طی شده بر اساس  Rf 1 می باشد. این متغیر که در محور 
X قرار می گیرد. به صورت کسر مسافت طی شده پروتئین بر روی ژل بر مسافت طی شده رنگ به تنهایی بر روی 

ژل محاسبه می شود )شکل 2-12(. 
Rf= مسافت طی شده توسط پروتئین مورد نظر/ مسافت طی شده رنگ به تنهایی بر روی ژل

1. Retention factor
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شکل12-2: منحنی استاندارد مربوط به طی مسافت استانداردهای وزن مولکولی بر روی ژل که بر اساس Rf رسم گردیده است.

5-2( رنگ آمیزی ژل
 پس از انجام الکتروفورز، ژل پلی آکریالمید می تواند تحت روش های رنگ آمیزی پروتئین قرار گیرد و یا این 

که در تکنیک های ایمونوبالتینگ هم چون وسترن بالت مورد استفاده قرار گیرد. 
در رنگ آمیزی ژل، روش هایی هم چون رنگ آمیزی کوماسی بریلیانت بلو1 و یا رنگ آمیزی نقره2 مورد اسـتفاده 
قرار می گیرد. رنگ کوماسـی بریلیانت بلو CBB R-250 و مشـتق کلوئیـدی آن CBB G-250 از رنگ های 
آنیونیک بوده که به صورت غیراختصـاصی به پروتئین ها متصـل شده و آن ها را به رنگ آبی روشن قابل رویت 
می کند. از مزیت های این رنگ آمیزی، ارزان قیمتی و ارزیابی کمی باندهای پروتئینی می باشد. این رنگ از طریق 
اتصاالت الکتروستاتیک به آمینواسیدهای پروتونه موجود در پروتئین ها شامل لیزین، آرژنین و هیستیدین متصل 
می گردد. این رنگ با غلظت 0/025% تا w/v( %0/10( محلول در ترکیب اسیدالکل )ترکیبی از متانول و اسید 
استیک( قابل استفاده می باشد. رنگ آمیزی کوماسی بریلیانت بلو CBBR-250 دارای حساسیتی در حدود 100 
نانوگرم را دارا می باشد. درحالی که رنگ آمیزی کوماسی بریلیانت بلو CBB G-250 حساسیت نسبی بهتری حدود 
30 نانوگرم داشته و عالوه بر قابلیت رنگ آمیزی ژل، برای بررسـی های اسـپکترومتری پروتئین ها نیز مناسـب 

می باشد )جدول 2-11(. 

1. Coomassie Brilliant Blue staining  
2. Silver staining
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رنگ آمیزی نقره، ابداعی توسط سویتزر1، از روش های بسیار حساس و نیز پیچیده از لحاظ مراحل، به منظور 
رنگ آمیزی پروتئین هاست که قدرت شناسایی آن بسیار بیش تر از رنگ آمیزی کوماسی بلو و در حدود 0/3 تا 
10 نانوگرم می باشد. اساس این روش، اتصال یون های نقره به بنیان های سولفیدریل و کربوکسیل آمینواسیدها 
و متعاقب آن احیای یون های نقره به حالت فلزی نقره2 می باشد. در این روش، باندهای پروتئینی به رنگ تیره 

مشاهده می گردند )شکل 2-13(.
 رنگ آمیزی نقره به دو دسته تقسیم می شوند: اول رنگ آمیزی آمینی یا بازی نقره و دیگری رنگ آمیزی 
اسـیدی نقره و یا نیترات نقره. رنگ آمـیزی بازی نقره، دارای حساسـیت بیش تر و رنگ های زمینه غیراختصاصی 
کم تری بوده، با این حال مراحل انجام آن طوالنی می باشد. در حالی که رنگ آمیزی اسیدی نقره، دارای حساسیت 

کم تر از حالت بازی آن ولی سرعت عمل بیش تری را در انجام دارا می باشد.
عالوه بر روش های رنگ آمیزی ذکر شده، روش های دیگر رنگ آمیزی نیز مربوط به نمایان سازی پروتئین 
 Zn reverse، Nile Red، مورد استفاده قرار می گیرد که کم تر متداول می باشد. از جمله آن ها می توان به
Krypton، Flamingo، LUCY و روش های فلوروسانس اشاره داشت. رنگ آمیزی هایی هم چون اتیدیوم 

بروماید3 نیز در مواقعی استفاده می گردد که ماکرومولکول مورد بررسی از جنس اسیدهای نوکلئیک باشد.

شکل 13-2: رنگ آمیزی نیترات نقره بر روی ژل آکریالمید در روش SDS-PAGE. پس از انجام الکتروفورز و رنگ آمیزی ژل، 
باندهای پروتئینی در واکنش با ترکیبات موجود در محلول های رنگ آمیزی، باندهای پروتئینی را نمایان می سازند.

11-2: خطاهای متداول و نحوه رفع آن ها

1. Switzer
2. Metallic silver
3. Staining Ethidium Bromide
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راه حل پیشنهادیدالیل احتمالیمشکل یا خطای مواجهه شده

تفکیک باندهای پروتئین به 
خوبی انجام نشده است.

کاهش غلظت پروتئین در هنگام بارگذاری بر روی ژلغلظت پروتئین بسیار زیاد است

افزایش غلظت نمونه پروتئینیحجم نمونه مورد استفاده زیاد می باشد

تهیه ژل جدیدژل قدیمی بوده و قابل استفاده نمی باشد

براساس وزن پروتئین مورد بررسی، غلظت ژل تهیه شودنسبت غلظت تهیه ژل صحیح نمی باشد

سرعت حرکت نمونه ها در ژل به دلیل ولتاژ باال، 
زیاد است.

کاهش ولتاژ الکتروفورز

سرعت حرکت نمونه ها در ژل به دلیل بافر 
رقیق، زیاد است.

افزایش غلظت بافر الکتروفورز

عدم وجود باندهای پروتئینی و یا 
ضعیف تر بودن باندها

میزان پروتئین مورد نظر کمتر از قدرت شناسایی 
رنگ آمیزی می باشد

افزایش غلظت پروتئین و یا انتخاب روش رنگ 
آمیزی حساس تر

استفاده از ژل آکریالمید با غلظت باالترپروتئین از انتهای ژل خارج شده است

باندها به صورت اسمیر تشکیل 
می شود

کاهش ولتاژ الکتروفورزولتاژ به کار رفته در الکتروفورز زیاد می باشد

استفاده از غلظت کمتر پروتئینمیزان غلظت پروتئین زیاد می باشد

میزان نمک موجود در نمونه زیاد می باشد
استفاده از روش های نمک زدایی هم چون دیالیز و 
یا ستون های کروماتوگرافی برای تخلیص نمونه ها

باندها دچار خمیدگی شده یا 
درهم آمیخته شده اند

پلی مریزاسیون ژل در اطراف چاهک به درستی 
افزایش میزان TEMED و آمونیوم پرسولفاتانجام نشده است

هنگام گذاشتن ژل در کاست تانک، فشار زیادی 
قرار دادن ژل در کاست تانک به صورت صحیحبه ژل وارد آمده است

استفاده از سیستم های خنک کننده تانک و یا افزایش دمای ژل و تخریب ژل
کاهش شدت جریان الکتریکی

 6-2( اهداف آموزشی در قالب سئواالت تشریحی
1. تکنیک SDS-PAGE برچه اساس باعث جداسازی ماکرومولکول ها می شود؟

2. نقش SDS در تکنیک SDS-PAGE چیست؟ 
3. بافر نمونه در تکنیک SDS-PAGE حاوی چه ترکیباتی بوده و نقش آن ها چیست؟

4. ژل آکریالمید حاوی چه ترکیباتی می باشد؟
5. غلظت ژل آکریالمید چه تأثیری بر جداسازی پروتئین ها با وزن مولکولی متفاوت دارند؟
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6. نقش TEMED و آمونیوم پرسولفات چیست؟
7. ژل Stacking و Resolving چه تفاوتی با یک دیگر دارند؟

8. بافر الکتروفورز مورد استفاده در SDS-PAGE دارای چه ترکیباتی می باشد؟ 
9. دو رنگ آمیزی عمده در SDS-PAGE را نام برید.

10. حساسیت روش های رنگ آمیزی کوماسی بلو و رنگ آمیزی نقره را از لحاظ حساسیت با یک دیگر مقایسه 
نمایید.
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بخش سوم
وسترن بالت 

1-3( مقدمه
واژه پروتئین بالتینگ، در اصل به معنی انتقال یک پروتئین به یک فاز جامد )غشا1( می باشد که درسال 1956 
توسط اسمیتز2، ابداع گردید )شکل 1-3(. او این گونه بیان نمود که ژل نشاسته می تواند به عنوان یک غربال 

مولکولی برای شناسایی پروتئین ها مورد اسـتفاده قرار گیرد. 
بعد از آن، پژوهش های بسیاری در مورد طراحی تکنیک های جداسـازی و شـناسایی پروتئین ها انجام گردید. 
ایمونوبالتینگ3 به مجمـوعه ای از تکنیک ها گفته می شود که در آن با استفاده از آنتی بادی به شناسایی پروتئین ها 
می پردازند. ایمونوبالتینگ معمواًل به صورت دات بالتینگ4 و یا وسترن بالتینگ5 انجام می شود که تفاوت عمده 

این دو روش در جداسازی پروتئین ها می باشد. 
در روش وسترن بالت جداسازی پروتئین ها از طریق الکتروفورز انجام شده و سپس به یک غشا انتقال داده 

می شوند و در نهایت با استفاده از آنتی بادی، پروتئین ها شناسایی می شوند. 
در صورتی که در روش دات بالت، جداسازی صورت نمی گیرد و پروتئین ها مستقیماً پس از انتقال به غشا، 

مورد شناسایی قرار می گیرند. 

1. Membrane
2. Smiths
3. Immuno blotting
4. Dot blotting
5. Western blotting
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وسترن بالت 

شکل 1-3: نمایی از لکه گذاری یا بالتینگ از یک ژل الکتروفورز بر روی غشا

در تاریخچه ی روش های لکه گذاری یا بالتینگ در ابتدا نام ساترن بالت1 به چشم می خورد. ساترن بالت2، 
که بر اساس نام ابداع کننده آن ادوین ساترن3 به این نام خوانده می شود، یکی از روش های متداول در بیولوژی 
مولکولی بوده که در آن مولکول های DNA پس از الکتروفورز، به روی غشا لکه گذاری شده و سپس توسط 
هیبریداسیون پروبی، قطعات مورد نظر DNA مورد شناسایی قرار می گیرند. یکی دیگر از تکنیک های بالتینگ 
که در بیولوژی مولکولی مورد استفاده قرار می گیرد نورثرن بالت4 نام دارد. این روش در سال1977 توسط جیمز 
الوین5 و همکاران ابداع گردید و نام گذاری آن با توجه به نام ساترن بالت )کنایه به جهت جغرافیایی ذکر شده در 
نام ساترن بالت بود و به صورت یک مزاح علمی ادامه یافت!( انجام شد. اساس روش نورثرن بالت همانند تکنیک 
ساترن بالت بوده، با این تفاوت که ماده بیولوژیک مورد بررسی، RNA می باشد. هم چنین از جمله ابداعاتی که در 
زمینه مطالعه پروتئین ها انجام گرفته است، روشی است که در سال 1979، توبین6 و همکارانش در آزمایشگاهی 
در مرکز علمی 7FMI دانشگاه بازل سوییس ابداع کردند. آن ها توانستد پروتئین را از طریق جریان الکتریکی به 
یک غشای نیتروسلولزی انتقال دهند. در سال 1981، برنت8 روش تغییریافته ی روشی که توبین ابداع نمود را، 
وسترن بالت نامید. این نام گذاری نیز همانند نام گذاری نورثرن بالت، با اشاره به نام ساترن بالتینگ انجام شد. 
روش وسترن بالت و انتقال پروتئین ها بر روی غشاهای نگه دارنده پروتئین، در ادامه جداسازی پروتئین ها بر اساس 
حرکت الکتروفورتیک آن ها بر روی غشای پلی آکریالمید )PAGE-SDS)9 انجام می شود که در بخش گذشته 

به آن اشاره گردید.
 در روش وسترن بالت، بعد از انجام PAGE-SDS و جداسازی الکتروفورتیک پروتئین ها بر روی ژل 

1. Southern blotting
2. Blotting
3. Edwin Southern
4. Northern blotting
5. James Alwine
6. Towbin
7. Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research
8. Burnette
9. Sodium dodecyl sulfate Polyacrylamide gel electrophoresis
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آکریالمید، مرحله انتقال پروتئین ها به یک غشای نگه دارنده پروتئین به وسیله جریان الکتریکی و در نهایت مرحله 
استفاده از آنتی بادی ها برای شناسایی پروتئین های مورد نظر بر روی غشا می باشد که در این فصل به آن پرداخته 

می شود. 

2-3( روش های انتقال پروتئین به ژل
پس از جداسازی پروتئین ها در روش جداسازی توسط الکتروفورز )PAGE-SDS(، روش های مختلفی به 
منظور انتقال پروتئین ها بر روی غشا موجود می باشد. از جمله این روش ها می توان به انتقال الکتروفورتیک شامل 

انتقال مرطوب و انتقال نیمه خشک، روش انتشار ساده و وکیوم بالتینگ اشاره داشت. 

1-2-3( انتشار ساده1
در این روش ژلی که بر روی آن الکتروفورز انجام شده، در وسط، در یک طرف آن غشا قرار گرفته و در دو انتها 
کاغذ صافی قرار دارد. این ساندویچ توسط دو حفاظ شیشه ای پوشیده و بر روی آن نیرو وارد می شود تا بر اثر انتشار، 
پروتئین ها به غشای مورد نظر منتقل شوند )شکل 2-3(. از معایب این روش انتقال بخش محدودی از پروتئین 

به داخل ژل می باشد.

شکل2-3: انتقال به روش انتشار ساده. در این روش، انتقال پروتئین ها از ژل به غشا توسط پدیده انتشار انجام می گیرد. این روش 
کارایی محدودی در انتقال پروتئین ها دارد.

2-2-3( وکیوم بالت2
در این روش برای انتقال بیش تر پروتئین ها از یک سیستم مکنده استفاده می شود که باعث افزایش انتقال 
پروتئین ها از ژل آکریالمید به غشا می شود. در روش وکیوم بالت پروتئین های با وزن کم و هم چنین با وزن زیاد 

به میزان مناسبی منتقل می شوند. با این حال این روش برای انتقال پروتئین ها متداول نمی باشد. 

1. Simple diffusion
2. Vacuum blotting
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3-2-3( انتقال الکتروفورتیک1
در شیوه انتقال الکتروفورتیک، از الکتریسته برای انتقال پروتئین ها از ژل آکریالمید به غشا بعد از انجام 
PAGE-SDS، استفاده می شود. در این روش، طبق قانون اهم، پروتئین ها بر اساس میزان ولتاژ و شدت جریانی 
که از بین آن ها می گذرد، از ژل به غشا منتقل می گردند. طبق قانون اهم )R ،) V =R*I به معنی مقاومتی می 

باشد که توسط مواد تشکیل دهنده در سیستم بالتینگ ایجاد می شود. 
معمواًل ساندویچ الکتروفورتیک بالتینگ، از تعدادی کاغذهای صافی، اسفنج، ژل و غشا تشکیل شده که بین 
دو قطب مثبت و منفی الکتریکی قرار دارد. ترتیب قرارگیری این ساندویچ از سمت قطب کاتد )-( به سمت قطب 

آند )+( شامل اسفنج، کاغذ صافی، ژل، غشا، کاغذ صافی، اسفنج می باشد )شکل3-3 و 3-4(. 

شکل 3-3: ساندویچ الکتروفورتیک در انتقال الکتروفورتیک پروتئین ها از ژل به غشا. ساندویچ الکتروفورتیک با ترکیبی شامل غشا، 
ژل، کاغذهای صافی و اسفنج ها تحت تأثیر جریان الکتریکی قرار گرفته و باعث انتقال پروتئین ها از ژل به غشا می گردد. 

شکل 4-3: در انتقال الکتروفورتیک، غشا و ژل در میان دسته ای از کاغذهای صافی قرار گرفته و جریان الکتریکی باعث انتقال پروتئین ها از 
ژل به غشا می شود. ترتیب قرارگیری ساندویچ الکتروفورتیک طوری می باشد که طی جهت جریان الکتریکی از قطب منفی به مثبت، 

پروتئین ها از ژل به غشا منتقل شوند.

1. Electrophoretic Transfer
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4-2-3( روش های الکتروفورتیک بالتینگ1
روش های الکتروفورتیک بالتینگ که باعث انتقال پروتئین از ژل به غشا می شود، به دو صورت انتقال 

مرطوب2 و انتقال نیمه خشک انجام3 می شود )جدول 3-1(.
1.  انتقال مرطوب: در روش انتقال مرطوب، ژل و غشا پس از آن که در ساندویچ الکتروفورتیک )شامل غشا، 
ژل، کاغذهای صافی و اسفنج ها( قرار گرفتند، به صورت کامل در تانکی فرو می روند که از بافر پر شده و دو 
قطب الکتریکی در دو سـمت تانک قرار دارد. این روش در اصـل همان روش ابداعی توبین در سال 1979 
می باشد. سـیستم مورد استفاده در انتقال مرطوب شـامل تانک و رساناهای جریان الکتریکی، الکترودها، 

کاست های نگه دارنده ژل و سیستم خنک کننده می باشد )شکل 3-5(.

شکل 5-3: روش انتقال مرطوب در این روش، ساندویچ الکتروفورتیک )شامل غشا، ژل، کاغذهای صافی و اسفنج ها( به صورت 
کامل در تانکی قرار گرفته که در آن از بافر پر شده است. سپس جریان الکتریکی با عبور از بافر و برخورد با ژل حاوی پروتئین ها، آن ها را 

به غشا انتقال می دهد.

در این روش بر اساس قانون ژول، مقدار گرمایی که تولید می شود به میزان ولتاژ مصرفی و شدت جریان 
بستگی دارد. با افزایش دما، میزان مقاومت بافر ترانسفر کاهش می یابد. این پدیده می تواند باعث تخریب ژل و 
نیز از بین رفتن قدرت بافری محلول بافر شـود. به همین دلیل در سیـستم های ترانسـفر مرطوب، می بایست 
از سیستم های خنک کننده استفاده شود. این روش ترانسفر برای انتقال پروتئین های با وزن های مولکولی باال 
مناسب می باشد. با این حال از معایب این روش، سرعت پایین آن بوده و به میزان زیادی بافر برای انجام عمل 

انتقال نیاز می باشد.
2. انتقال نیمه خشـک: در انتقال نیمه خشک، ساندویچ الکتروفورتیک بالتینگ میان دو الکترود کربنی 
قرار می گیرد که باعث ایجاد جریان الکتریکی در ساندویچ الکتروفورتیک بالتینگ می شوند. در این روش، 
خیساندن کاغذهای صافی ساندویچ بالتینگ در بافر ترانسـفر )به جای قرار دادن آن در یک تانک پر از بافر 
1. Electrophoretic blotting
2. Tank Transfer-Wet Transfer
3. Semi Dry Transfer
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مانند آن چه که در انتـقال مرطوب انجام می شـود( باعث نام گذاری این روش به نام انتقال نیمه خشـک 
شـده است )شکل6-3(. از مزایای این شیـوه، سریع تر بودن آن از روش مرطوب و نیز از لحاظ مواد مصرفی 
مقرون به صرفه تر می باشد. هم چنین گرمای تولیدی در این روش کم تر از روش مرطوب می باشد. با این 

حال در مورد انتقال پروتئین های با وزن های مولکولی باال، این روش کارایی محدودی دارد. 

شکل 6-3: در این شکل، دستگاه انتقال نیمه خشک در دو سایز مختلف نشان داده شده است. در روش انتقال نیمه خشک، ساندویچ 
الکتروفورتیک در میان الکترودهای کربنی قرار گرفته و عبور جریان الکتریکی باعث انتقال پروتئین ها از ژل به غشا می گردد.

جدول1-3: مقایسه خصوصیات روش های انتقال مرطوب و نیمه خشک در الکتروفورتیک بالتینگ پروتئین ها

انتقال مرطوبانتقال نیمه خشکخصوصیات

وزن مولکولی پروتئین های 
قابل انتقال

مناسب برای پروتئین های با وزن مولکولی 
کم تر از 120 کیلودالتون

طیف وسیعی از پروتئین ها با وزن های مولکولی 
مختلف قابل انتقال می باشد

انتقال طوالنی )تا 24 ساعت(انتقال سریعزمان انتقال

استفاده از سیستم های خنک کنندهکنترل دما امکان پذیر نیستکنترل دما

حداقل 450 میلی لیتر تا 12 لیتر بافرحداقل 250 میلی لیتر بافرحجم بافر مورد نیاز

3-3( غشاهای مورد استفاده در پروتئین بالتینگ
غشاهایی که به منظور انتقال پروتئین در وسترن بالت استفاده می شود، دارای منافذی حدود 0/05 تا 10 
مکیرومتر می باشند که دارای قدرت اتصال متفاوت به پروتئین ها می باشند. نقش غشا، فراهم نمودن محیطی 
ثابت برای اتصال پروتئین ها و بررسی های بعدی آن ها می باشد. درباره منافذ غشاها می توان گفت که هرچه اندازه 
منافذ کوچک تر باشد قدرت غشا در اتصال به پروتئین باالتر است. از میان غشاهای مورد استفاده در وسترن بالت، 
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نیتروسلولز و PVDF1 از رایج ترین غشاهای مورد استفاده در انتقال پروتئین ها می باشند )شکل 7-3 و 8 -3 و 
جدول 3-2(.

شکل 7-3: غشای PVDF مورد استفاده در وسترن بالت. بعد از انجام بالتینگ، پروتئین ها از سطح ژل به این غشاهای دارای 
قدرت اتصالی به پروتئین، منتقل می شوند.

جدول2-3: خصوصیات غشاهای PVDF و نیتروسلولز مورد استفاده در وسترن بالت

نیتروسلولز PVDF خصوصیات

ضعیف مناسب قوام فیزیکی

80 – 100 μg/cm2 100 – 200 μg/cm2 توان اتصال به پروتئین

ضعیف مناسب مقاومت به حالل ها
Colloidal gold
Ponceau-S red
Amido black

India ink

Colloidal gold
Ponceau-S red
Amido black

India ink
Coomassie Blue

روش های رنگ آمیزی پروتئین

Chromogenic
Chemiluminescent

Fluorescent
Radioactive

Chromogenic
Chemiluminescent

Fluorescent
Radioactive

Chemifluorescent

روش های سنجش پروتئین ها

1. Polyvinylidene fluoride
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ضعیف مناسب میزان اتصال به پروتئین ها در 
SDS حضور

مناسب مناسب
آنالیز آمینواسیدها بر روی پروتئین 

های اتصال یافته به غشا

خیر بله MALDI-TOF  قابلیت

شکل8-3: پس از انجام الکتروفورتیک بالتینگ، باندهای پروتئینی از سطح ژل به غشا انتقال می یابند. به این فرآیند، بالتینگ یا 
لکه گذاری گفته می شود. پس از انتقال پروتئین ها به غشا، بقیه مراحل به منظور بررسی پروتئین ها بر روی غشا انجام می پذیرد. 

4-3( بافر ترانسفر و شرایط ترانسفر
بافری که در ترانسفر پروتئین به کار می رود اعمال و نقش های متعددی را بر عهده دارد. این بافرها باعث ایجاد 
ارتباط بین دوسوی الکترود می شـود، هم چنین محیطی مناسـب برای پایداری پروتئین ها آماده کرده و جذب 
سـریع تر پروتئین ها را باعث می شود. میزان باند شدن پروتئین ها توسط غشا به نوع نمک موجود در بافر، میزان 
الکل و هم چنین دترجنت هایی مانند SDS در بافر بستگی دارد. متانول متداول ترین محلول الکلی در بافرهاست. 
الکل در بافر دارای دو نقش عمده، شـامل حفظ سـاختار ژل و دیگری جداکردن SDS از مولکول های پروتئین 
می باشد. SDS نیز از دترجنت های مورد استفاده در بافر ترانسفر می باشد. این ترکیب باعث افزایش شست وشوی 

پروتئین ها و آزاد شدن آن ها از ژل آکریالمید می شود. 
بافرهای مختلفی به منظور ترانسفر در وسترن بالت مورد استفاده قرار می گیرد از جمله آن ها می توان به موارد 

زیر اشاره داشت:
- buffer Towbin: متداول ترین بافر مورد استفاده در ترانسفر، بافر توبین می باشد. این بافر با pH برابر با 
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8/3، حاوی گالیسین1، تریس2 و متانول می باشـد. این بافر به دلیل این که از pI3 اکثر پروتئـین ها باالتر می باشـد 
باعث مهـاجرت پروتـئین ها به سمت قطب آند و انتقال پروتئین ها می گردد. 

- Bjerrum and Schafer - Nielsen buffer: این بافر همانند بافر Towbin می باشد. این بافر با pH برابر با 
9/2 حاوی گالیسین4، تریس5 و متانول بوده و بیش تر به منظور انجام ترانسـفرهای نیمه خشک استفاده می شود. 

- CAPS 6 Buffer: این بافر با pH برابر با 11، حاوی CAPS و متانول می باشـد. این بافر در مواردی 
اسـتفاده می گردد که مولکول های در حال انتقال بزرگ تر از 50 کیلودالتون بوده و هم چنین مواد موجود در بافر 
Towbin به دلیل داشتن گالیسین، در آنالیزهای توالی یابی اسیدهای آمینه که بر روی پروتئین انتقال یافته انجام 

می گیرد، تداخل ایجاد کند.
 )Na2CO3( این بافر شامل ترکیباتی هم چون متانول، کربنات سدیم :Dunn Carbonate Buffer -
و سدیم بی کربنات )NaHCO3(، با pH برابر با 9/9 می باشد. موارد کاربرد این بافر مواقعی بوده که به عملکرد 
باالی ترانسفر نیاز باشد. هم چنین اسـتفاده از این بافر باعث افزایش اتصال آنتی بادی های مورد استفاده در مراحل 

بعدی وسترن بالت به پروتئین می شود.

1-4-3( شرایط الکتریکی ترانسفر
شرایط مطلوب برای ترانسفر پروتئین ها، حداکثر ولتاژ قابل استفاده به ازای هر سانتی متر مربع، تا حدی که 
قابلیت گرمایی سیستم اجازه می دهد، می باشد. سریع ترین حالت ترانسفر در زمانی اتفاق می افتد که میزان ولتاژ 
حداکثر بوده و فاصله میان دو الکترود کم ترین حد باشد. هنگامی که زمان ترانسفر و قدرت الکتریکی افزایش یابد، 
میزان ترانسفر پروتئین نیز افزایش می یابد. ترانسفر حداکثری پروتئین ها به شرایط مختلفی بستگی دارد از جمله: 
سایز، شارژ الکتریکی و تحرک الکتریکی پروتئین نوع بافر ترانسفر مورد استفاده و سیستم ترانسفری مورد استفاده  

در سیستم های ترانسفر از روش های مختلفی برای تغذیه الکتریکی استفاده می شود از جمله:
- انتقال با شدت باال7: در این روش از حداکثر جریان مجاز الکتریکی و نیز فاصله نزدیک الکترودها استفاده 
می گردد. مدت زمان بالتینگ در این روش کم تر از 5 ساعت بوده و میزان زیادی گرما تولید می شود. شرایط 
متداول در این شیوه، ولتاژ 50 تا 200 ولت، شدت جریان 300 تا 1600 میلی آمپر و 30 دقیقه تا 4 ساعت زمان، 

می باشد. 
- انتقال با شدت استاندارد8: این نوع انتقال، به قدرت الکتریکی کم تر و زمان بالتینگ بیش تری نیاز دارد. 

1. Glycine
2. Tris
3. isoelectric point
4. Glycine
5. Tris
6. N-cyclohexyl-3-aminopropanesulfonic acid
7. High-Intensity Field Transfers
8. Standard Field Transfers
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در این روش، بالتینگ معمواًل به مدت یک شـب تا صبح انجام شـده و در نتیجه ترانسفر به صورت کامل تر انجام 
می گیرد و طیف وسیعی از وزن های مولکولی پروتئین ها را شامل می شود. شرایط متداول در این شیوه، ولتاژ 10 

تا 30 ولت، شدت جریان 100 میلی آمپر و 16 ساعت زمان، می باشد. 

5-3( رنگ آمیزی پروتئین ها
 پس از انجام ترانسفر، پروتئین ها از روی ژل به غشا منتقل می گردند. پس از انتقال به غشا، از طرق مختلفی 
می توان به انتقال صحیح پروتئین ها پی برد. از متداول ترین روش ها، رنگ آمیزی می باشد که پروتئین تام منتقل 
شده را نمایان می سازد. رنگ آمیزی پروتئین تام مزایای متعددی دارد. از جمله این که می توان به صحیح بودن 
ترانسفر پی برد و هم چنین می توان دریافت که آیا در تمام مناطق غشا پروتئین ها به یک اندازه انتقال یافته اند یا 

خیر. 
 انواع روش های رنگ آمیزی شامل موارد زیر می باشد )شکل 9-3 و جدول 3-3(:

• Deep Purple Total Protein Stain

• Colloidal gold

• Ponceau S

• India Ink

• Anionic Dye: Amido Black, Coomassie Brilliant Blue

• Fluorescent: SYPRO Ruby

شکل 9-3: انواع رنگ آمیزی های پروتئین تام بر روی غشاها، پس از ترانسفر پروتئین ها
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جدول3-3: خصوصیات انواع روش های رنگ آمیزی پروتئین تام در شناسایی پروتئین ها

حساسیت مزایا معایب روش رنگ آمیزی

5 µg سریع، قابلیت نگه داری به مدت 
طوالنی حساسیت پایین Ponceau-S red

1–2 ng قابلیت انجام   
Mass spectrometry 

نیاز به سیستم های شناسایی ماورا 
بنفش و فلوروسانس

Sypro Ruby

1 µg ارزان، سریع حساسیت پایین، تخریب غشا Amido black

500 ng ارزان، سریع حساسیت پایین، تخریب غشا
 Coomassie Brilliant

Blue

100 ng ارزان، سریع کنتراست پایین بر روی غشا India ink

4 ng بسیار حساس، سریع گران قیمت Colloidal gold

6-3( نشانگرهای وزن مولکولی1
این ترکیبات معیارهایی به منظور تعیین وزن پروتئین های ترانسفر شده می باشند. هم چنین به منظور تعیین 
کارایی ترانسفر نیز می توان از آن ها استفاده کرد. استانداردهای وزن مولکولی پروتئین ها، شامل مخلوطی از ترکیبات 

مختلف با وزن های مولکولی مشخص شامل میوزین، بتاگاالگتوزیداز، فسفوریالز و غیره می باشد. 
استاندارد وزن مولکولی در کنار نمونه ها در ژل بارگذاری شده و مورد الکتروفورز قرار می گیرد. دو مدل از 

نشانگرهای وزن مولکولی وجود دارد )شکل 3-10(: 
- بدون رنگ آمیزی2: این نوع از نشانگرها بدون رنگ بوده و نیاز به آشکارسازی توسط رنگ آمیزی های معمول 

پروتئین ها دارند. 
- رنگ آمیزی شده3: این نوع نشانگرها از قبل رنگ آمیزی شده اند. از مزایای آن ها، استفاده به منظور بررسی 

کارایی الکتروفورز می باشد.

1. Molecular Weight Markers
2. Unstained
3. Pre-stained
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شکل 10-3: نشانگرهای وزن مولکولی. نشانگرهای بدون رنگ آمیزی )سمت راست( و نشانگرهای رنگ آمیزی شده )سمت چپ( به 
منظور ارزیابی وزن مولکولی پروتئین های مورد بررسی و نیز بررسی کارایی انتقال پروتئین ها از روی ژل به غشا مورد استفاده قرار می گیرد. 

7-3(  شناسایی پروتئین ها1
پس از انجام ترانسفر پروتئین ها و مشاهده انتقال مناسب پروتئین ها از سطح ژل به غشا، به منظور شناسایی و 
جداسازی یک پروتئین خاص، می توان از روش های بر پایه شناسایی ایمونولوژیک استفاده نمود )شکل 11-3(. در 
این روش ها با استفاده از آنتی بادی های اختصاصی به شناسایی یک پروتئین خاص می پردازند )که دلیل نام گذاری 

این گونه روش ها به نام ایمونوبالتینگ نیز استفاده از آنتی بادی ها در شناسایی پروتئین هاست(.
- مراحل انجام شناسایی ایمونولوژیک پروتئین ها:

1. ترانسفر
2. بالک کردن غشا2

3. انکوبه کردن با آنتی بادی اولیه
4. شست وشوی غشا

5. انکوبه کردن آنتی بادی ثانویه
6. شست وشو

7. نمایان سازی 
8. آنالیز نتایج

1. protein identification
2. Blocking
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شکل11-3: پروسه شناسایی ایمونولوژیک پروتئین ها در وسترن بالت. بعد از انتقال پروتئین ها بر روی غشا، مرحله شناسایی ایمونولوژیک 
پروتئین ها به منظور شـناسایی اختصاصی پروتئینی خاص، از طریق افزودن آنتی بادی های اختصاصی پروتئین هدف آغاز می شود. افزودن 

آنتی بادی ها و سپس سوبسترا، باعث ایجاد سیگنال های قابل خوانش و رسیدن به پروتئین هدف می شود. 

دو نوع روش شناسایی ایمونولوژیک استاندارد و سریع وجود دارد. در روش سریع، مرحله بالک کردن غشا 
حذف شده است. هم چنین زمان شست وشوها کاهش یافته است. این روش بیش تر در زمانی استفاده می گردد که 

میزان پروتئین در حد زیادی موجود باشد )جدول 3-4(.
جدول4-3: خصوصیات روش سریع و استاندارد شناسایی ایمونولوژیک در وسترن بالت.

روش استاندارد روش سریع مراحل

1ساعت ----- بالک

1 ساعت ا ساعت آنتی بادی اولیه

3 مرتبه 10 دقیقه 3 مرتبه 5 دقیقه شست وشو

1 ساعت 30 دقیقه آنتی بادی ثانویه

3 مرتبه 10 دقیقه 3 مرتبه 5 دقیقه شست وشو

10 دقیقه 10 دقیقه اضافه نمودن سوبسترا

4ساعت و 10 دقیقه 2ساعت و 10 دقیقه زمان کل

1-7-3( بالک یا اشباع سازی1 غشا

برای ایجاد اتصاالت قابل قبول و دقیق آنتی بادی به پروتئین مورد نظر و جلوگیری از ایجاد باندهای غیر 
اختصاصی، می بایست نواحی از غشا که بدون پروتئین می باشد، توسط دترجنت های غیریونی و پروتئین های 

1. Saturation



523 بخش سوم: وسترن بالت                                                                                    دکتر عبدالرضا وارسته، امین رضا نیک پور

خنثی مسدود گردد. این عمل را اصطالحاً بالک کردن یا اشباع سازی می نامند. انواع مختلفی از مواد بالک کننده 
موجود است که در دو دسته قرار می گیرند:

2-7-3( پروتئین ها
 پروتئین های مورد استفاده در بالک کردن معمواًل به صورت دائم به غشا متصل می شوند. این پروتئین ها می 
بایست میل ترکیبی باالتری را نسبت به آنتی بادی های مورد استفاده در شناسایی ایمونولوژیک برای غشا دارا باشند 
و هم چنین استفاده از آن ها نباید خللی در اتصال آنتی بادی های مورد استفاده به پروتئین ایجاد کند )جدول 3-5(. 

3-7-3( دترجنت ها
دترجنت ها معمواًل به صورت غیراختصاصی از طریق اتصاالت هیدروفوبیک به غشا متصل می شوند. این 
ترکیبات معمواًل به صورت غیردائم به غشا متصل شده و به صورت مخلوط با پروتئین های مورد استفاده در 

بالکینگ مورد مصرف قرار می گیرند )جدول 3-6(. 
جدول 5-3: انواع پروتئین های مورد استفاده در بالکینگ غشا در روش وسترن بالت

غلظت مورد استفاده بافر غشا مورد استفاده  پروتئین

0.2-5% (W/V) TBS, PBS Nitrocellulose ,PVDF 1 آلبومین سرم گاوی

3-5% (W/V) TBS, PBS Nitrocellulose ,PVDF پروتئین شیر

1% (W/V) TBS Nitrocellulose ,PVDF کازئین

2-10% (W/V) TBS, PBS Nitrocellulose ,PVDF ژالتین ماهی

1-5% (V/V) TBS, PBS Nitrocellulose ,PVDF سرم جنین گاو2

جدول6-3: انواع دترجنت های مورد استفاده در بالکینگ در روش وسترن بالت

غلظت مورد استفاده بافر غشا مورد استفاده دترجنت

0.02-0.05% (W/V) TBS, PBS Nitrocellulose ,PVDF SDS

1 % (V/V) TBS, PBS Nitrocellulose ,PVDF Triton X-100

0.05-0.1% (V/V) TBS, PBS Nitrocellulose ,PVDF Tween-20

0.02-0.05% (V/V) TBS, PBS Nitrocellulose ,PVDF NP40
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4-7-3(انکوباسیون آنتی بادی اولیه
 پس از بالک کردن غشا با پروتئین های بالکینگ، نوبت به افزودن آنتی بادی های اولیه اختصاصی به منظور 
ردیابی پروتئین هدف می باشد. آنتی بادی اولیه به منظور تشخیص و اتصال به پروتئین مورد نظر به کار می رود. 
این آنتی بادی ها قادر به تشخیص ساختارهای خطی کوتاه در پروتئین می باشند که یا درون پروتئین به صورت 
بدون تغییر باقی مانده و یا این که بر روی پروتئین نمایان شده اند. از انواع مختلف آنتی بادی ها به منظور شناسایی 
پروتئین ها استفاده می شود. این آنتی بادی ها می توانند پلی کلونال، منوکلونال، آنتی بادی های مهندسی ژنتیک شده 

و یا تگ های اپی توپی باشند )شکل 3-12(. 
آنتی بادی های متداول در روش وسترن بالت عموماً از انواع آنتی بادی های منوکلونال و یا پلی کلونالی هستند 
که معمواًل از طریق تزریق پروتئین به حیوانات تولید می شوند. آنتی بادی های منوکلونال، معمواًل اختصاصی تر بوده 
و قیمت باالتری نسبت به انواع پلی کلونال دارند. با این حال آنتی بادی های پلی کلونال قیمت کم تری نسبت به 
انواع منوکلونال دارند. گاهی استفاده از آنتی بادی های پلی کلونال می تواند باعث ایجاد اتصاالت متقاطع در وسترن 

بالت پروتئین ها شود.

شکل 12-3: اتصال آنتی بادی اولیه به پروتئین هدف بر روی غشا. آنتی بادی اولیه برای پروتئین هدف اختصاصی بوده و به آن 
متصل می گردد. 

5-7-3( دنـباله های اپی توپی1
 گاهی اوقات برای برخی پروتئـین هایی که برای آن ها آنـتی بادی موجـود نیست می توان از دنباله های اپی توپی 
استفاده نمود. این روش معمواًل در بالتینگ پروتئین های کلون شده مورد استفاده قرار می گیرد. دراین روش، یک 
توالی کوچک که قادر به تولید یک دنباله اپی توپی پس از تولید پروتئین می باشد را به انتهای ژنوم مورد نظر اضافه 

1. Epitope Tags
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می کنند. 
در نهایت پس از کلون و تولیـد پروتئـین مورد نظر، دنـباله به انتهای پروتئـین تولیدی متصـل شـده و توسـط 
آنتی بادی های شناسایی کننده دنباله، کل پروتئین تشخیص داده می شود. دنباله های مختلفی امروزه مورد استفاده 
قرار می گیرند از جمله دنباله های c-myc (MCA2200) و His-6 (MCA1396) ، V5 (MCA1360) را 

می توان نام برد )شکل 3-13(. 

شکل13-3: دنباله های اپی توپی مورد استفاده در وسترن بالت. به عنوان مثال، به منظور شناسایی پروتئین کلون شده KSR، بعد 
از طراحی توالی پروتئین KSR، به انتهای توالی آن قطعه ای کدکننده مربوط به دنباله هایی مانند tag-Myc اضافه می گردد. پس 
از تولید پروتئین KSR که قطعه Myc نیز متصل به آن است، توالی tag-Myc توسط آنتی بادی های ضد Myc مورد ردیابی قرار 

گرفته که در نهایت با استفاده از آن می توان به شناسایی پروتئین هدف KSR رسید. 

6-7-3( مرحله شست وشو

 پس از انجام هر انکوباسیون، می بایست آنتی بادی های اضافی شسته شوند، به این منظور از بافرهایی با میزان 
کم دترجنت ها استفاده می شود. معمواًل از بافر PBS برای بیش ترین موارد شست وشو استفاده می شود. با این حال 
 Tween 20 و PBS در مواردی که پروتئین ها فسفریله می باشند، می بایست از محلول شست وشوی حاوی بافر
استفاده نمود. در مواردی نیز که باندهای زمینه اضافی وجود داشته که ماندگار باشند می توان از NaCl و SDS در 

بافرهای شست وشو استفاده نموده و زمان شست وشو را تا 2 ساعت افزایش داد.

7-7-3(  آنتی بادی ثانویه
آنتی بادی های ثانویه به صورت اختصاصی برای اتصال به آنتی بادی های اولیه و ایجاد سیگنال قابل سنجش 
آزمایشگاهی کمی  از پدیده های  ایجاد و سنجش سیگنال ها  برای  استفاده می شود. در روش وسترن بالت 
لومینسانت1، کمی فلوروسانت2، رنگ زایی3، فلوروسانت4 و روش های نشاندارسازی با مواد رادیو ایزوتوپ5 و یا آنزیم ها 
1. Chemiluminescent 
2. Chemifluorescent
3. Chromogenic
4. Fluorescent
5. Radiolabeling
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استفاده می شود )شکل 3-14(.
از خصوصیات آنتی بادی های ثانویه می توان این گونه گفت که این آنتی بادی ها می بایست بر ضد آنتی بادی 
اولیه باشند، در یک گونه حیوانی دیگر تولید شده باشند و در نهایت بر ضد ناحیه FC آنتی بادی اولیه باشند. مراحل 

انکوباسیون آنتی بادی ثانویه همانند آنتی بادی اولیه می باشد.

شکل14-3: آنتی بادی اولیه و ثانویه در روش های مختلف تشخیص ایمونولوژیک پروتئین در روش وسترن بالت. در این تصاویر، 
آنتی بادی اولیه ابتدا به پروتئین هدف که بر روی غشا قرار دارد، متصل شده، سپس آنتی بادی های ثانویه حاوی آنزیم یا دیگر مواد 

هم چون ذرات طال و یا فلوروفور، به آنتی بادی های اولیه اتصال یافته و متعاقب آن باعث ایجاد سیگنال می شوند. 

8-7-3( روش های ردیابی پروتئین
 پس از اتصال آنتی بادی ثانویه، روش های متعددی به منظور ردیابی پروتئین ها وجود دارد. اولین روش های ردیابی، 
استفاده از آنتی بادی های ثانویه متصل به ید 125 نشاندار بود. از روش های ردیابی پروتئین ها، می توان به موارد 

زیر اشاره داشت.
1. رنگ سنجی: در این روش، آنتی بادی ثانویه با آنزیم هایی کونژوگه می شود که متداول ترین این آنزیم ها 
پراکسیداز ترب کوهی یا  HRP1 و آلکالین فسفاتاز یا AP2 می باشد. آنزیم های کونژوگه شده با آنتی بادی ثانویه، در 
مجاورت با سوبسترا باعث تولید رنگ هایی می شود که از آن طریق می توان به شناسایی پروتئین مورد نظر پرداخت 
)شکل 15-3(. این روش در مقایسه با روش های دیگر مانند کمی لومینسانت و رادیواکتیو حساسیت متوسطی را 
داراست. در جدول زیر دو آنزیم پرکاربرد AP و HRP در روش های شناسایی ایمونولوژیک با یک دیگر مقایسه 

شده اند )جدول 3-7(:
جدول 7-3: خصوصیات آنزیم هایAP وHRP مورد استفاده در شناسایی ایمونولوژیک پروتئین ها

HRP AP خصوصیات 
500pg (4CN and DAB) 10- 100 pg حساسیت

Mr = 40 000 Mr = 140 000 سایز

1. Horseradish peroxidase
2. Alkaline phosphatase
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ارزان گران قیمت قیمت

سریع آهسته کینتیک

7 - 5 10 – 8  pH مطلوب
4CN: purple

DAB:brown Luminol 
BCIP/

NBT:purple سوبسترا

 :BCIP دارای سوبستراهای AP و از سوبستراهایی متفاوت استفاده می کنند. آنزیم HRP APآنزیم های
که  حالی  در  بوده   NBT:Nitroblue Tetrazolium و  5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate
 DAB: 3,3’-diaminobenzidine 4 وCN: 4-chloro-1-naphthol ،HRP سوبسترای مورد استفاده در
می باشد. شایان ذکر است سوبستراهای مورد استفاده در روش وسترن بالت )برخالف االیزا( باید محصول غیر 

محلول تولید نماید.  

شکل 15-3: روش رنگ سنجی در شناسایی ایمونولوژیک پروتئین در وسترن بالت. در این روش آنتی بادی ثانویه به دلیل متصل 
بودن به آنزیم های HRP و یا AP، باعث تبدیل سوبسترا به محصول رنگی می شود که در نهایت از طریق تولید رنگ می توان به 

وجود پروتئین پی برد.

2. کمی لومینسانس: در روش های کمی لومینسانس، آنزیم هایAP و HRP با کاتالیزکردن سوبستراها، 
باعث تولید نور می شوند. نور تولیدی توسط رادیوگرافی و یا عکس برداری ثبت می شود )شکل 16-3(. این روش 
حساسیت بیش تری نسبت به رنگ سنجی داشته و هم تراز با روش های رادیوایزوتوپیک می باشد )تا حد پیکوگرم(. 
از مزایای این روش نسبت به رادیوایزوتوپ ها، بی خطر بودنشان نسبت به مواد رادیواکتیو می باشد. سوبسترای مورد 

استفاده در این روش عمدتاً از انواع لومینول می باشد.
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شکل16-3: روش های کمی لومینسانس در شناسایی ایمونولوژیک پروتئین در وسترن بالت

 3. بیوکمی لومینساس: این شیوه بر اساس تولید طبیعی نور در ارگانیسم ها شکل گرفته است. از سوبستراهای 
مورد استفاده در این روش مشتقات لوسیفرین می باشد. این روش با این که حساسیتی مشابه با کمی لومینسانس 

را داراست، اما کم تر به صورت تجاری تولید شده است. 
 4. کمی فلوروسانس: شیوه ای می باشد که توسط واکنش های آنزیماتیک، ماده ای غیرفلوروسنت تغییر 
کرده و تبدیل به ماده فلوروسنت می شود. در این روش نیز از آنزیم هایAP و HRP استفاده می شود. این آنزیم ها 

باعث جداشدن یک گروه فسفات از ماده فلوروژن شده و ماهیت فلوروسنت را در آن ایجاد می کنند. 
 Red Texas ،FITC15.  فلوروسانس: در این روش از آنتی بادی های ثانویه کونژوگه با مواد فلوروفور مانند
و TRITC2 استفاده می گردد پس از اتصال آنتی بادی های ثانویه سیگنال های فلوروسنت قابل ردیابی بوده و ثبت 

می شود و از این طریق پروتئین ها ردیابی می گردند )شکل 3-17(.

شکل17-3: ردیابی پروتئین ها از طریق آنتی بادی های ثانویه کونژوگه شده به مواد فلوروسنت

6. اتورادیوگرافی: در این روش معمواًل از ید 125 برای نشاندارکردن بنیان NH2 لیزین مولکول آنتی بادی 
استفاده می شود. استفاده از آنتی بادی های نشاندار شده با مواد رادیواکتیو و سپس عکس برداری توسط فیلم های 
Ray-X را اتورادیوگرافی می نامند. در این شیوه پروتئین تا میزان 1 پیکوگرم قادر به ردیابی می باشد. از معایب این 
1. Fluorescein
2. Rhodamine
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شیوه، گران بودن، نیمه عمر پایین، خطرات استفاده از مواد رادیواکتیو و نیاز به شیوه های مخصوص دفع پسماندها، 
می باشد. 

7. ایمونوگلد1: می توان آنتی بادی های ثانویه را با طال نشان دار کرد. ذرات طال هم چنین به دلیل بار منفی 
می توانند به صورت ضعیف به غشا متصل شوند. پس از اتصال ذرات طال، پروتئین مورد نظر به رنگ قرمز تیره 
دیده می شود )شکل 18-3(. از معایب این روش، حساسیت پایین آن و نیز عدم پایداری سیگنال های ایجاد شده 
می باشـد. به منظور افزایش حساسیت این شیوه، از اضافه کردن نقره برای نشان دار کردن به همراه طال استفاده 

می کنند که باعث افزایش حساسیت 10 برابری آن می شود. 

شکل 18-3: ردیابی پروتئین ها از طریق آنتی بادی های ثانویه کونژوگه شده به ذرات طال

8. آنتی بادی های ثانویه بیوتینیله2: در برخی موارد می توان برای افزایش شدت سیگنال های ایجاد شده 
از سیستم بیوتین- استرپتوآویدین استفاده نمود. در این شیوه، آنتی بادی ثانویه با بیوتین نشاندار شده و آویدین 
به همراه دیگر مواد هم چون فلوروفورها، رایوایزوتوپ ها و غیره کونژوگه شده و پس از اضافه شدن به نمونه، به 
بیوتین متصل می شوند. در این شیوه، اتصال پایداری میان بیوتین و آویدین ایجاد می شود و سیگنال ها تقویت می 

گردند )شکل 3-19(. 

شکل 19-3: ردیابی پروتئین ها از طریق استفاده از آنتی بادی های ثانویه متصل به بیوتین

1. Immuno-gold
2. Biotinylated secondary antibody
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9-7-3( احیای غشا1
 در برخی مواقع می توان بر روی یک غشا، بیش از یک پروتئین را تشخیص داد. به این منظور غشا را دوباره 
می توان احیا نموده و از آن به منظور ردیابی و اعمال دیگر استفاده نمود. این مراحل باعث تخریب اتصال آنتی بادی 
های قبلی به پروتئین ها می شود. در نتیجه می توان پس از احیای غشا از آنتی بادی های دیگری به منظور شناسایی 

پروتئین های جدید بر روی همان غشای قبلی استفاده نمود )شکل 20-3(. به این منظور دو روش وجود دارد:
حرارت و دترجنت: دراین روش از گرما و دترجنت ها استفاده می شود و برای روش های کمی لومینسانس 

کاربرد دارد. 
 HCl-glycine می توان اتصاالت آنتی بادی ها را تخریب کرد. به این منظور از pH با کاهش :pH کاهش

استفاده می گردد. 

شکل 20-3: احیای غشا برای استفاده مجدد. در تصویر فوق، ابتدا غشا با آنتی بادی Anti-JAK-1 مجاور شده و باندهای مربوط به 
این پروتئین مشخص شده اند )تصویر سمت راست(. سپس غشا دوباره احیا شده و باندهای مربوط به آنتی بادی قبلی پاک شده و غشا 

دوباره آماده استفاده می شوند )تصویر وسط(. سپس بر روی غشای احیا شده آنتی بادی Bak-Anti استفاده شده و باندهای مربوط به آن 
پروتئین نمایان می گردد )تصویر سمت چپ(

8-3( روش های ثبت سیگنال ها
آخرین مرحله در وسترن بالت، ثبت سیگنال های ایجاد شده می باشد. بعد از انجام یکی از روش های شناسایی 
ایمونولوژیک که بیان گردید، به منظور ثبت سیگنال های ایجاد شده از شیوه های مختلفی می توان استفاده نمود 

که در جدول زیر آمده است )جدول 3-8(.

1. Membrane stripping
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جدول 8-3: انواع روش های مورد استفاده در ثبت سیگنال های ایجاد شده در روش های شناسایی ایمونولوژیک پروتئین ها

فیلم های رادیوگرافی CCD دوربین های اسکنرهای لیزری روش های شناسایی

خیر بله خیر Bioluminescent

بله بله خیر Chemiluminescent

خیر بله بله Chemifluorescent

خیر بله بله Fluorescent

خیر بله بله Colorimetric

بله خیر بله Autoradiography

به منظور ثبت سیگنال ها بسته به روش ردیابی استفاده شده، می توان از دستگاه های مختلفی بهره برد. یکی از 
شیوه های قدیمی در ثبت سیگنال ها، استفاده از فیلم های رادیوگرافی به منظور ثبت سیگنال های نوری مربوط به 
کمی لومینسانس یا رادیواکتیو می باشد. با این حال این روش با داشتن حساسیت باال، دارای محدودیت هایی نیز در 
 ،CCD1 عمل می باشد )شکل 21-3(. به همین دلیل امروزه استفاده از سیستم های عکس برداری دیجیتال بر پایه

جایگزینی مناسب برای روش های قدیمی مانند فیلم های رادیوگرافی می باشد.

شکل 21-3: استفاده از فیلم های رادیوگرافی معمول به منظور ثبت سیگنال ها در وسترن بالت. استفاده از فیلم های رادیوگرافی 
دارای حساسیت باال بوده، اما امروزه کم تر مورد استفاده قرار می گیرد. 

 دوربین های CCD، از طریق لنزهای خود فوتون های نوری را بر روی یک ریزتراشه که درون دوربین جای 
دارد به صورت شارژ الکتریکی ذخیره کرده و سپس آن ها را به سیگنال های دیجیتال قابل دیدن بر روی مانیتور 
تبدیل می کند. از مزایای استفاده از سیستم های عکس برداری CCD، عدم استفاده از مواد شیمایی، حساسیت باال 

و مناسب به منظور مطالعات کمی بر روی باندهای پروتئینی می باشد )شکل 3-22(.
1. Charge-coupled device
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CCD شکل 22-3: نمونه ای از دستگاه های عکس بردای مجهر به دوربین های

برای ثبت سیگنال ها عالوه بر سیسـتم های ذکر شده، از اسـکنرهای امواج لیزر و اسکنرهای دانسیتومتر نیز 
می توان استفاده کرد. در اسکنرهای برپایه امواج لیزر و یا منابع نور 1LED، امواج لیزر و یا نور تولید شده توسط 

منابع LED به منظور ایجاد سیگنال )در روش های فلوروسنت( مورد استفاده قرار می گیرد.

1-8-3( آنالیز پروتئین های مورد شـناسایی
 بعد از عکس برداری از سـیگنال های ایجاد شده، می توان عکس های به دست آمده را آنالیز نمود. بسته به نوع 
روش به کار رفته برای عکس برداری، می توان میزان پروتئین را به صورت نیمه کمی یا کیفی آنالیز نمود. در آنالیز 

کیفی پروتئین به بررسی وجود و یا عدم وجود پروتئین مورد نظر توجه می شود. 
به بیان ساده تر، مشاهده و ثبت سیگنال های مربوط به باندهای پروتئینی و تأیید حضور یا عدم حضور باندهای 

پروتئینی بر روی غشا، آنالیز کیفی پروتئین های مورد شناسایی را شامل می شود )شکل 3-23(. 
 اما در آنالیز نیمه کمی2 پروتئین ها، می توان بسته به نوع ثبت سیگنال ها با توجه به شدت سیگنال های ایجاد 

شده و مقایسه آن با میزان استاندارد آن ها، میزان پروتئین را تخمین زد. 
در این حالت، از طریق استفاده از نرم افزارهای مربوطه، شدت سیگنال های پروتنین هایی که میزان آن ها 
مشخص است اندازه گیری شده، سپس بر اساس شدت سیگنال، میزان تقریبی پروتئین های موجود در نمونه های 

مورد آزمایش محاسبه می گردد )شکل 3-24(.

1. Light Emitting Diodes 

2. Semi quantitative analysis
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شکل 23-3: آنالیز کیفی پروتئین های شناسایی شده بر روی غشا. در این تصویر وجود باند پروتئینی حدود 80 کیلودالتونی در نمونه 
شماره 2 مشاهده می گردد که در مابقی نمونه ها دیده نمی شود. 

شکل 24-3: می توان از طریق ثبت شدت سیگنال های پروتئینی، به میزان نیمه کمی پروتئین در هریک از باندها دست یافت. در 
صورتی که میزان معلومی از پروتئین های استاندارد وجود داشته باشد، می توان از طریق شدت سیگنال در نمونه های مورد آزمایش 

به میزان پروتئین در آن نمونه ها به صورت نیمه کمی دست یافت. 
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جدول 9-3: خطاهای متداول و نحوه رفع آ ن ها

راه حل پیشنهادیدالیل احتمالیمشکل یا خطای مواجهه شده

باندهای ضعیف یا عدم تشکیل باندها

افزایش میزان آنتی بادی اولیه یا ثانویهمقدار آنتی بادی اضافه شده کافی نیست

میزان کم پروتئین در نمونه
افزایش میزان اضافه نمودن نمونه در 

هنگام انجام وسترن بالت

اشکال در ترانسفر نمونه ها
انجام دقیق مراحل ترانسفر و چک 

کردن آن ها

آنتی بادی اضافه شده با پروتئین مورد 
سنجش هم خوانی ندارد

آنتی بادی های اولیه و ثانویه چک 
شوند.

از آنتی بادی های تازه استفاده گرددآنتی بادی ها غیرفعال شده اند

سدیم آزاید در برخی محلول ها قادر به 
از ترکیبات فاقد سدیم آزاید استفاده گرددغیرفعال سازی آنزیم HRP می باشند

رنگ گرفتن بیش از حد زمینه

اتصاالت غیراختصاصی آنتی بادی های اولیه 
یا ثانویه

استفاده از مقادیر کم تر آنتی بادی ها- چک 
کردن آنتی بادی ها از نظر اختصاصیت به 

پروتئین مورد سنجش

ناکافی بودن مراحل شست و شو
افزایش مراحل شست وشو و افزایش 

زمان آن

خشک شدن غشا در هنگام انکوباسیون ها
مراقبت از غشا برای جلوگیری از 

خشک شدن آن

تداخل غشا با مواد مورد استفاده در مرحله 
بالکینگ

تغییر ماده استفاده شده مربوط به 
بالکینگ

 U باندهای تشکیل شده به صورت
شکل شده اند

سرعت حرکت در الکتروفورز باال بوده و یا دما 
باال بوده است

کاهش سرعت حرکت در الکتروفورز 
از طریق کاهش جریان الکتریمی و 

کاهش دمای تانک الکتروفورز

ایجاد نقاط و لکه بر روی غشا

ایجاد حباب هوا در زمان ترانسفر بین غشا 
و ژل

خروج حباب های هوا در هنگام درست 
نمودن ساندویچ بالتینگ

استفاده از محلول های مختلف با محلول های با کیفیت پایین
کیفیت مطلوب
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 9-3( اهداف آموزشی در قالب سئواالت تشریحی
1. بیش ترین ژلی که در ژل الکتروفورز پروتئین ها کاربرد دارد چیست و چه ساختاری دارد؟

2. اصول روش انتقال پروتئین از ژل به غشا به صورت الکتروفورتیک چیست؟
3. بیش ترین غشاهای مورد استفاده در ترانسفر پروتئین کدام ها هستند؟ 

4. بافر ترانسفر چه عملکردی دارد؟
5. در ترانسفر پروتئین در روش های تانک ترانسفر، انواع مدل های انجام ترانسفر را بر حسب شدت جریان 

توضیح دهید؟
6. در هنگام بالک کردن غشاها، از چه مواردی می توان استفاده نمود؟

7. دنباله های اپی توپی در چه مواقعی در تشخیص پروتئین ها در وسترن بالت مورد استفاده قرار می گیرد؟
8. ترکیبات موجود در بافر شست وشو در روش وسترن بالت چیست؟

9. کاربرد آنتی بادی های ثانویه در روش وسترن بالت چیست؟
10. در روش ردیابی پروتئین در وسترن بالت، آنتی بادی ثانویه با چه آنزیم هایی کونژوگه می شود؟ 
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1  Bovine Serum Albumin

2  Fetal calf serum

انواع بخش چهارم

     روش های کروماتوگرافی 

1-4( مقدمه
کروماتوگرافی1 لغتی یونانی به معنی رنگ نگاری است که ترکیبی از دو واژه "کروما" به معنی رنگ و "گروفین" 
به معنی نوشتن است و در واقع نوعی روش فیزیکی جداسازی مواد می باشد که در تمام شاخه های علوم کاربرد دارد 
و به وسیله این روش جداسازی می توان پلی قوی بین علوم مختلف از جمله ایمنی و بیوشیمی ایجاد نمود. اولین بار 
کروماتوگرافی در سال 1903 به وسیله میخائیل سوئت ابداع و نام گذاری شد. او از این روش برای جداسازی مواد 
رنگی استفاده کرد. با گذشت زمان این روش گام به گام بهبود و توسعه یافت و انواع روش های کروماتوگرافی ستونی 
و سطحی به وجود آمد. در سال 1952 مارتین و سینج به پاس دستاوردهایشان در زمینه کروماتوگرافی و معرفی این 

روش برای جداسازی چربی ها جایزه نوبل دریافت کردند. 
پیشرفت و اصالحات در این زمینه ادامه داشت تا باالخره در سال 1960 از روش کروماتوگرافی برای جداسـازی 
و تخلیص پروتئین ها استـفاده شد و سپس با نوآوری هایی در این زمینه انواع روش های پیشرفته کروماتوگرافی 

معرفی شدند که در جدول شماره 1-4 به این روش ها اشاره گردیده است. 
همین گوناگونی انواع روش های کروماتوگرافی است که این روش را در زمره ی یکی از پرکاربردترین و 

قدرتمندترین روش های جداسـازی انواع مواد از جمله جداسـازی و تخلـیص پروتئین ها قرار داده است.

1. Chromatography

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84
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انواع 

     روش های کروماتوگرافی 

جدول 1-4: انواع مولکول های موجود در طبیعت توسط روش های گوناگون کروماتوگرافی از یک دیگر جداسازی می شوند.

نوع کروماتوگرافینوع مولکول های شرکت کننده در آزمایش

کروماتوگرافی تعویض یونیمولکول های قطبی و دارای بار الکتریکی

کروماتوگرافی میل پیوندیمولکول های دارای میل پیوندی برای سایر مولکول ها یا فلزات

کروماتوگرافی سایز مولکولیمولکول های با اندازه های متفاوت

کروماتوگرافی ستونی گازیمولکول ها در محیط گازی 

کروماتوگرافی ستونی مایعمولکول ها در محیط مایع 

2-4( مکانیسم انجام آزمایش
متحرک،  فاز  و  ساکن  فاز  دو  بین  توزیعشان  تفاوت  براساس  مخلوط  یک  محتویات  کروماتوگرافی   در 
جداسازی می شوند و سپس این اجزای جداسازی شده، اندازه گیری می شوند. به طوری که بسیاری از این جداسازی ها 
به وسیله روش های دیگر ناممکن است و این روش در میان سایر روش های جداسازی و اندازه گیری پروتئین ها 
جایگاه ویژه ای یافته است. بنابراین اساس روش کروماتوگرافی، جذب سطحی مواد و توزیع آن ها در بین دو فاز 
است. در کروماتوگرافی در حین روند جداسازی، فاز حاوی نمونه مورد نظر )فاز متحرک( از روی یک بستر یا ستون 
حاوی فاز ساکن عبور می کند و در حین عبور فاز متحرک از میان فاز ثابت، محتویات آن بین دو فاز توزیع می شود. با 
عبور دادن فاز متحرک از داخل فاز ساکن جریانی به وجود می آید که در این حالت اجزای مختلف نمونه، سرعت های 
حرکت مختلف دارند و جداسازی بر اساس همین اختالف سرعت ها انجام می شود که خود ناشی از تفاوت در میل 
مواد مختلف برای اتصال به فاز ساکن یا باقی ماندن در فاز متحرک می باشد. بنابراین اجزایی که میل باالتری برای 
فاز ساکن دارند به این فاز متصل شده و اجزای با میل پایین تر، سریع تر حرکت کرده و از فاز ساکن عبور می کنند. 
در پایان پیوندهای قوی ایجاد شده بین اجزای نمونه با فاز ساکن، به وسیله ایجاد تغییرات فیزیکی یا شیمیایی در 

ماهیت فاز متحرک جداسازی می شود. 

3-4( طبقه بندی روش های کروماتوگرافی
چندین روش طبقه بندی برای کروماتوگرافی وجود دارد که عبارتند از:

- کروماتوگرافی براساس قالب فاز ساکن )سطحی و ستونی(
- کروماتوگرافی براساس نوع فاز متحرک 

- کروماتوگرافی براساس نوع برهم کنش مواد با یک دیگر
 در زیر به رایج ترین نوع طبقه بندی، یعنی کروماتوگرافی براساس قالب فاز ساکن اشاره می گردد.
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1-3-4( کروماتوگرافی سطحی1 و ستونی2
در این طبقه بندی کروماتوگرافی به دو روش اصلی سطحی و ستونی تقسیم می شود. در کروماتوگرافی سطحی فاز 
ساکن به سطح یک صفحه، کاغذ، پلیت شیشه ای و یا پالستیکی باند می شود و خود شامل انواع کروماتوگرافی الیه 
نازکTLC( 3( و کروماتوگرافی کاغذی4 )PC( می باشد و در نوع ستونی، کروماتوگرافی روی ستون انجام می شود 

و به انواع کروماتوگرافی مایعLC( 5( و گازی6 )GC( تقسیم می گردد )شکل 4-1(. 

شکل 1-4: انواع کروماتوگرافی سطحی و ستونی

در کروماتوگرافی سطحی کاغذی، فاز ساکن یک الیه آب یا یک حالل قطبی است که روی رشته های کاغذ را 
می پوشـاند و در کروماتوگرافی الیه نازک، الیه نازکی از ذرات یک ماده مانند ژل سـیلیکا7 روی یک صفحه شیشه 
ای یا پالستیکی به صورت یک الیه انتشار می یابد. اگر قطر ذرات الیه نازک μm 4/5 باشد، تکنیک تحت عنوان 

 HPTLC 8 شناخته می شود.

در کروماتوگرافی ستونی ذرات فاز ساکن به صورت شیمیایی و به صورت فشرده به سطح داخلی درون ستون 
یا لوله باند می شوند که بسته به این که ماهیت فاز متحرک گاز یا مایع باشد، این نوع کروماتوگرافی به دو صورت  
گاز یا مایع وجود دارد. در کروماتوگرافی ستونی مایع نیز اگر قطر ذرات فاز ساکن کوچک باشد، تکنیک تحت عنوان 

 HPLC 9 شناخته می شود.

در کروماتوگرافی ستونی گازی یا مایع، فاز متحرک یا فاز ارزیابی شونده از ستون خارج می شود و پس از خروج 
از سـتون از یک یا چند آشـکارگر عبور می کند و تعدادی سـیگنال الکـتریکی تولید می شـود که با ترسـیم این 

1. Planar 
2. Column 
3. Thin Layer Chromatography 
4. Paper  Chromatography 
5. Liquid Chromatography 
6. Gas Chromatography  
7. Silica
8. High Performance Thin Layer Chromatography
3. High Performance  Layer Chromatography
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سـیگنال ها، یک کروماتوگرام رسم می شود که نشان دهنده زمان یا حجمی است که یک نوع مولکول از ستون 
خارج شده است. داده های حاصل از کروماتوگرام به صورت تعدادی منحنی1 ظاهر می شوند که برای کمک به 

تشخیص و اندازه گیری اجزای مخلوط مفید می باشند )شکل 4-2(.
الزم به ذکر است که نام گذاری روش های کروماتوگرافی بر اساس ماهیت فاز متحرک و ماهیت و قالب فاز 
ساکن انجام می شود. که بدین ترتیب کروماتوگرافی به چهار بخش اصلی طبقه بندی می شود. نامی که در ابتدا آورده 
می شود بیان کننده ماهیت فاز متحرک و نام دوم بیان کننده ماهیت فاز ساکن است. به عنوان مثال کروماتوگرافی 

مایع ستونی حاکی از نوعی کروماتوگرافی است که فاز ساکن ستونی و فاز متحرک مایع دارد.

                              

شکل 2-4: در سمت راست یک دستگاه کروماتوگرافی و در سمت چپ شکل شماتیک این دستگاه نشان داده شده است.                 

در ادامه به مکانیسم های دخیل در انجام واکنش کروماتوگرافی اشاره می گردد که توضیحات ارایه شده بیش تر 
پیرامون کروماتوگرافی مایع ستونی می باشد.

 )IEXC(2کروماتوگرافی تعویض یونی )4-4
همان طورکه از نام این روش برمی آید کروماتوگرافی تعویض یونی بر پایه تعویض یون ها بین بارهای سطحی 

فاز ساکن و محتویات فاز متحرک است. 
بنابراین در این نوع کروماتوگرافی اجزای یک مخلوط براساس تفاوت در بار یونی از هم جدا می شوند و یون ها بین 

فاز متحرک )محلول( و فاز ساکن )جامد( به صورت برگشت پذیر مبادله می شوند. 
در این روش فاز ساکن از سطوح ذرات رزین سیلیکا، سلولز، سفادکس و یا سفارز تشکیل شده است که دارای 

گروه های عملکردی با بار منفی یا مثبت می باشـند. 
رزین ها به دو نوع تعویض کنـنده آنیونی3 و کاتیونی4 تقسـیم می شوند. رزین، پلی مر نامحلولی است که 

گروه های یونیزه شونده متعددی به طور شیمیایی و به صورت کوواالنت بدان متصل می گردد )شکل 4-3(.

1. Pick
2. ION EXCHANGE CHROMATOGRAPHY 
3. Anion Exchanger
3. Cation Exchanger
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شکل 3-4: انواع رزین که پلی مرهای مصنوعی هستند و می توان به راحتی گروه های باردار را به آن وصل نمود.

رزین هایی که دارای بارمثبت باشند، تعویض کنندگان آنیونی نام می گیرند که با مواد دارای بارمنفی قابل تعویض 
می باشند، به همین علت به این یون ها یون های تعویض شونده1 می گویند. در واقع این رزین ها با شارژ مثبت خود، 
قابلیت اتصال به پروتئین های دارای بار منفی را دارند که البته پس از اتصال پروتئین ها در مرحله جداسازی آن ها، 
از تغییرات pH یا تغییرات یونی استفاده می گردد. رزین های دارای بار منفی یا تعویض کنندگان کاتیونی نیز قادر به 
تعویض با بار مثـبت می باشـند )شکل 4-4(. می توان گفـت در این نوع کروماتوگرافی بین پروتئین ها با بار سـطحی 
متفاوت، جهت اتصـال به بار مخالف خود در سـطح رزین ها رقابت وجود دارد. تعویض کننده های یونی انواع متفاوتی 

دارند که در جدول شماره 2-4 به برخی از آن ها اشاره گردیده است.
میان کنش بین یک پروتئین و یک تعویض گر آنیونی به عوامل مختلفی بستگی دارد از جمله: بار الکتریکی 
و قدرت یونی پروتئین، توزیع سطحی بار الکتریکی در سطح و شکل فضایی پروتئین، قدرت یونی تعویض 

کننده های یونی.
از آن جا که اکثر پروتئین ها ترکیبات آمفولیتی هستند که در pH های غیر از pH ایزوالکتریک خود دارای 
بار الکتریکی می باشند و از طرفی بار الکتریکی پروتئین ها نیز اغلب در سـطح مولکول واقع شده است )به جز 
متالوپروتئین ها(، کروماتوگرافی تعویض یونی در جداسازی و خلوص پروتئین ها اهمیت ویژه ای دارد. نکته حایز 
اهمیت در این روش این است که pH بافر مورد استفاده در IEXC بایستی یک واحد باالتر )تعویض کنندگان 
آنیونی( و یا یک واحد پایین تر )تعویض کنندگان کاتیونی( از pH ایزوالکتریک ترکیب کاندید برای جداسازی باشد. از 
دیگر مزایای استفاده از این روش برای جداسازی پروتئین ها این است که شکل فضایی پروتئین ها در حین کار حفظ 
می گردد، قدرت جداسازی باالست، رزین ها به آسانی باردار می شوند و چندین بار قابل استفاده اند، این روش سریع، 

آسان و ارزان است و تنها محدودیت آن، قدرت اتصال اختصاصی پایین می باشد.

1. Exchangeable Counter ion 
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شکل 4-4: مکانیسم عمل کروماتوگرافی تعویض یونی. در سمت راست شکل نحوه اتصال گروه های باردار به دانه های رزین نمایش 
داده شده اسـت و در سـمت چپ تصویر رزین هایی با بار منفی )خاکسـتری( نشان داده می شـود که در حین عمل کروماتوگرافی، 

پروتئین های دارای بار مثبت )آبی( به ماتریکس یا همان سطح جامد اتصال می یابند و پروتئین های دارای بار منفی )قرمز( بدون واکنش با 
ماتریکس از ستون خارج می شوند.

 این نوع کروماتوگرافی یکی از قوی ترین و پرکاربردترین روش های جداسازی مواد دارای گروه های باردار می باشد 
که از آن جمله می توان به استفاده از این روش برای جداسازی اسیدآمینه ها، پپتیدها، نوکلئوتیدها، اولیگونوکلئوتیدها، 
اسید نوکلئیک ها و نیز جداسازی و برداشت یون های غیرارگانیک از مخلوط های آبکی اشاره نمود. بر همین اساس 
اغلب واحدهای خالص سازی آب برای تهیه آب های دیونیزه برای آزمایشگاه از این روش مدد می جویند که شامل 

ستون هایی با رزین های کاتیونی و آنیونی می باشد.
جدول 2-4: برخی از انواع تعویض کننده های یونی، در این میان QAE و SP- بسیار قوی هستند این بدان معنی است که با قدرت بیش تری با 

مولکول مورد نظر با بار مخالف در فاز متحرک متصل می گردند. فسفو حدواسط است و بقیه عوامل، قدرت اتصال ضعیف تری دارند. 

گروه عملکردیتعویض کننده آنیونی 

Amino Ethyl (AE-) -OCH2CH3NH3

 Di Ethyl Amino Ethyl (DEAE-)-OCH2CH2NH(CH2CH3)2

 Quaternary Amino Ethyl (QAE-)-OCH2CH2N(C2H5)CH2CH(OH)CH3

گروه عملکردیتعویض کننده کاتیونی

 Car boxy methyl-OCH2COO

Phospho -PO4H2

Sulfo Propyl (SP-) :سولفوپروپیلCH2CH2CH2SO3-



ایمونولوژی عملی/ فصل هفتم: روش های شناسایی و تخلیص پروتئین ها542

4-5( کروماتوگرافی میل پیوندی1
 کروماتوگرافی میل پیوندی بر اساس انجام یک واکنش بیولوژیک بین دو فاز صورت می پذیرد که این واکنش 

بیولوژیک در غالب موارد، ممکن است به یکی از اشکال زیر باشد:
- واکنش بین آنتی ژن و آنتی بادی

- واکنش بین آنزیم و سوبسترا
- پیوندهای هیدروژنی بین پلی نوکلئوتیدهای مکمل

- واکنش بین پروتئین و رسپتور آن 
هر چند امروزه این روش در جداسازی گلیکوکونژوگه ها و جداسازی سلول ها و قطعات سلولی نیز کاربرد دارد، 

عامل محدود کننده این روش عدم وجود لیگاند خاص برای یک ترکیِب کاندیِد جداسازی می باشد )شکل 4-5(.

شکل 5-4: اساس روش کروماتوگرافی میل پیوندی، اتصال یک ماده بیولوژیک )در این جا پروتئین متصل شونده به گلوکز( با گیرنده 
آن )گلوکز( می باشد که روی ذرات رزین قرار گرفته اند. در مرحله آخر با اضافه نمودن گلوکز مازاد، پروتئین متصل شونده به گلوکز از 

ستون جدا می شود.

در این نوع کروماتوگرافی، ژل درون ستون، یا همان فاز ساکن معمواًل از جنس آگارز یا سلولز می باشد که به 
صورت کوواالنس به یکی از اجزای واکنش )مثاًل آنتی بادی یا آنتی ژن( متصل می باشد. با عبور نمونه از ستون، 
اجزای تشکیل دهنده نمونه بر اساس میل پیوندی با لیگاند ستون واکنش داده و اجزایی که تمایل کم تری دارند، 
بدون اتصال خارج می گردند. واکنش بین نمونه در فاز متحرک و لیگاند اختصاصی آن در فاز ساکن در اثر ترکیبی 
1. Affinity Chromatography



543 بخش چهارم: انواع روش های کروماتوگرافی                                                                دکتر عبدالرضا وارسته، زیبا قاسمی

از نیروهای هیدروفوبیک و الکترواستاتیک مثل نیروهای واندروالسی و هیدروژنی صورت می پذیرد و قابل برگشت 
است. در مرحله آخر با ایجاد تغییرات شیمیایی )مانند تغییر pH(،  اجزای اتصال یافته نیز جدا گردیده و خارج می شوند.

در این روش کروماتوگرافی، رزین یا ژل تشکیل دهنده فاز جامد باید شرایط ویژه ای داشته باشد، نخست آن 
که این ماده باید حاوی گروه های شیمیایی مناسبی برای اتصال کوواالنس با لیگاند باشد و سطح اتصال وسیعی 
داشته باشد. هم چنین باید در مقابل حالل ها و بافرهای مورد استفاده ثابت و بدون تغییر باشد. ژل ترجیحاً خنثی و 
یا هیدروفیل باشد تا از واکنش پروتئین ها با خود ماتریکس جلوگیری شود. ویژگی بعدی درشت بودن دانه های ژل 
تشکیل دهنده فاز ساکن است، دانه های درشت فضای مناسبی برای اتصال پروتئین های بزرگ ایجاد می کنند تا 
این پروتئـین ها در این فضاهای آزاد جای گیرند و جریان عبور مواد با مشـکلی روبه رو نشـود. بهترین ماده با این 
ویژگی ها آگاروز می باشد که از قدیم مورد استفاده بوده و هنوز هم بیش ترین کاربرد را دارد. هم چنین رزین های 
دکستران با اتصاالت متقاطع، پلی استیرن، پلی آکریل آماید، سلولز، شیشه متخلخل و سیلیکا نیز به کار برده می شود.
در کروماتوگرافی میل پیوندی به حضور یک لیگاند نیز احتیاج است که بتواند هم زمان یک اتصال کوواالنت 
با ستون و یک اتصال بیولوژیِک اختصاصِی قابل برگشت با ماده جداسازی شونده داشته باشد )شکل 6-4(. میل 
پیوندی لیگاندها برای اتصال به گیرنده خود متفاوت است. برخی برای دسته کوچکی از گیرنده ها اختصاصی هستند 
و برخی فقط برای یک گیرنده خاص، اختصاصی هستد. پروتئین A ی استافیلوکوک و پروتئین G ی استرپتوکوک 
که قادر به اتصال اختصاصی به قسمت Fc ی  IgG می باشند، دو مثال واضح از لیگاند هستند. لیگاند باید پس از 
اتصال با گیرنده خود و تشکیل کمپلکس، بتواند مجدداً از گیرنده جدا شود، دارای پایداری کافی برای تحمل شرایط 
در مراحل مختلف جداسازی باشد و در بین محتویات ترکیب اولیه بیش ترین و اختصاصی ترین میل پیوندی را برای 
گیرنده خود داشته باشد. در بین لیگاندهای مختلف، پروتئین ها از همه بهتر می باشند ولی استفاده از پروتئین به عنوان 
لیگاند مستلزم صرف هزینه زیاد و نیز یک مرحله اضافی تخلیص این لیگاند پروتئینی قبل از استفاده می باشد. لیگاند 
بایستی حداقل یک گروه عملکردی برای اتصال به ماتریکس داشته باشد، گروه های عملکردی شایع عبارتند از: 

آمین ها، تیول ها، کربوهیدروکسیدها و گروه های هیدروکسیلی.

شکل 6-4: اجزای شرکت کننده در واکنش میل پیوندی. a) بستر فاز ساکن. b( بازوی فاصله انداز. c) لیگاند.
 d) مولکول هدف

هم چنین برای جلوگیری از تداخالت اتصال دو طرفه لیگاند به ستون و مولکول هدف و جلوگیری از ممانعت 
فضایی، از یک بازوی فاصله انداز استفاده می شود )شکل 6-4(. طول بازوی فاصله انداز معمواًل برابر با 6 اتم کربن 
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می باشد و نباید هیچ گونه اثر شیمیایی یا ساختمانی روی اجزای واکنش دهنده داشته باشد. استفاده از فاصله انداز 
خصوصاً در مورد جداسازی مولکول های کوچک مهم است و در مورد مولکول های درشت اهمیت چندانی ندارد.

مرحله بی حرکت سـازی لیگاند شامل سه مرحله می باشـد، فعال سازی ماتریکس فاز ساکن برای واکنش با 
گروه های عملکردی لیگاند، اتصال کوواالنس لیگاند و ماتریکس و باالخره بلوکه کردن گروه های آزاد لیگاند که در 
واکنش شرکت نکرده اند و به صورت آزاد در دسترس هستند؛ این عمل با استفاده از مواد مناسبی با وزن مولکولی 
پایین مثل اتانول آمین صورت می پذیرد و باعث افزایش اختصاصی بودن اتصال بین لیگاند و مولکول هدف می گردد.
مرحله فعال سازی ماتریکس نیز به ماهیت شیمیایی لیگاند، ماتریکس و وجود یا عدم وجود فاصله انداز بستگی دارد 

و بایستی به گونه ای باشد که اجازه تشکیل پیوند کووالنسی بین ماتریکس و لیگاند داده شود )جدول شماره 4-3(.
جدول 3-4: انواع لیگاندهای مورد استفاده

در کروماتوگرافی میل پیوندی، عبور فاز متحرک مستلزم دقت فراوانی می باشد، در این روش بایستی به ترکیب 
جدا شونده یا همان نمونه مورد آزمایش فرصت کافی داد تا به آرامی از ستون عبور کرده و پیوند بین لیگاند و مولکول 
هدف تشکیل گردد و سپس با اضافه نمودن بافر مناسبی سایر ترکیبات اتصال نیافته را از ستون خارج ساخت. در 
مرحله آخر با اضافه نمودن یک بافر مناسب، پیوند بین لیگاند و مولکول های هدف شکسته شده و مولکول های 
هدف از ستون خارج می گردند، بایستی دقت شود که این جداسازی باعث تخریب ساختمان پروتئین ها نشود. تهیه 
بافرهای مناسب هر مرحله و انتخاب لیگاندهای با میل پیوندی مناسب از جمله مشکالت این روش می باشد. میل 
پیوندی ضعیف بین لیگاند و مولکول هدف باعث اتصال ناکافی یا عدم اتصال می شود و میل پیوندی قوی نیز 
باعث عدم جداشدن لیگاند از هدف در مرحله آخر می گردد. در این مرحله یک تغییر شیمیایی باعث جدا شدن لیگاند 
از مولکول هدف می شود. در مواردی که پیوندهای الکترواستاتیک پیوندهای غالب واکنش باشد، معمواًل از یک 
بافر اسیدی با pH حدود 2 برای جداسازی نمونه از ستون استفاده می گردد و بالفاصله بعد از جداسازی به منظور 
جلوگیری از تخریب پروتئین ها، بافر خنثی کننده )به عنوان مثال هیدروکسید آمونیوم( اضافه می گردد. اما در مواردی 
که بین لیگاند و مولکول هدف پیوندهای هیدروفوبی وجود داشته باشد، با کاهش پالریتی، یا با استفاده از بافرهایی 
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شامل عوامل دناتوره کنـنده و یا نمک های کائوتروپیک لیگاند از مولکول هدف جدا می شود. این نوع جداسازی در 
جداسازی های بر پایه آنتی بادی های پلی کلونال معمول است.

کرومـاتوگرافی میل پیـوندی برای جداسـازی اختصـاصی عوامـل بیولوژیک متعـددی کاربرد دارد، سـاخت 
آنتی بادی های مونوکلونال با میل پیوندی باال که به عنوان لیگاند استفاده می شود، پایه گذار تکنیک ایمونوافینیتی 
گردیده است؛ جداسازی و خلوص آنتی بادی ها، خالص سازی گلیکوکونژوگه ها، خالص سازی پروتئین های متصل 
شونده به DNA، خالص سـازی رسـپتورهای پروتئینی، جداسازی نوکلئوتیدها و در آخر اسـتفاده از برچسـب ها1 

نمونه هایی از کاربرد های این کروماتوگرافی است.
این نوع کروماتوگرافی، دارای قدرت تفکیک باالیی برای جداسازی پروتئین ها از جمله ایمونوگلوبولین های سرم 

می باشد.

)HIC( 2کروماتوگرافی بر پایه هیدروفوبیسیتی )6-4
 پروتئین ها می توانند بر اساس تفاوت در هیدروفوبیسیتی خود، به دو روش کروماتوگرافی هیدروفوبی و یا کروماتوگرافی 
فاز معکوس از یک دیگر جداسازی شوند. در کروماتوگرافی بر پایه واکنش های هیدروفوبیک، پیوندهای هیدروفوِب 
قابل برگشت بین فاز ساکن ستون کروماتوگرافی و سطح پروتئین ها برقرار می گردد که برای سهولت انجام 

جداسازی، مخلوط پروتئینی در یک بافر با غلظت باالی نمک تهیه می شود. 
رزین معمـول در این روش آگاروز است و در مورد HPLC پلی مرهای ارگانیک و سیلیکا مورد استفاده قرار می 
گیرند. با توجه به این که واکنش در قدرت یونی پایینی صورت می پذیرد، رزین مورد استفاده باید تا حد امکان فاقد 
بار و خنثی باشد تا از ایجاد واکنش های یونی جلوگیری شود. لیگاندهایی که در این کروماتوگرافی به طور وسیع مورد 
استفاده قرار می گیرند، زنجیره های خطی آلکان ها همراه یا بدون گروه های آمینوی انتهایی می باشند. لیگاندهای 
آلکیل، آریل و فنیل نیز مورد استفاده قرار می گیرند. افزایش طول زنجیره کربنی لیگاند و نیز میزان لیگاند مورد 
استفاده باعث افزایش قدرت واکنش می گردد )معمواًل طول 4-10 کربن و میزان  µmol/ml 50-10 لیگاند توصیه 

می گردد(.
همان طور که پیش تر اشاره شد، در این نوع کروماتوگرافی از یون های نمکی استفاده می شود که این یون های 
نمکی در محیط با جذب و برداشت مولکول های آب، شرایط را برای انجام واکنش های هیدروفوبی فراهم می سازند. 

در زیر برخی از این یون های شایع به ترتیب میزان واکنش دهی لیست شده اند و آنتی کائوتروپ3 نامیده می شوند.
SCN>I- > NO3

- > Br- > Cl- > CH3COO- > SO4
2- > PO4

آنیون ها: -3
Ba+2 > Ca+2 > Mg+2 > Li+ > Na+ > K+> Rb+ > NH4

کاتیون ها: +
در کل قدرت نمک ها برای واکنـش با مولکول های آب و راه اندازی واکنـش های هیدروفوبی به ترتیب زیر می باشد:

1. Tags
2. Hydrophobic interaction chromatography
3. Anti-chaotropes
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MgCl2<Na2SO4<K2SO4<(NH4)2SO4<MgSO4<Na2HPO4<NaCl<LiCl< KSCN

از بین نمک های فوق، استفاده از سولفات آمونیوم و سولفات سدیم شایع تر بوده، ضمن این که این دو نمک 
دارای خاصیت پایدار کننده ی ساختمان پروتئینی نیز می باشند. سولفات آمونیوم ناپایدار بوده و در حین کار گاز 
آمونیاک تولید می کند و برای اجتناب از این امر باید هنگام کار با سولفات آمونیوم pH زیر 8 باشد. از سولفات آمونیوم 

در مرحله رسوب زدایی هنگام خلوص پروتئین ها نیز استفاده می شود.
با توجه به استفاده از نمک ها در کروماتوگرافی هیدروفوبی، باید توجه داشت که غلظتی از نمک انتخاب شود 
که منجر به رسوب پروتئین ها روی ستون نشود. در شروع معمواًل سولفات آمونیوم 1 موالر استفاده می شود که در 
صورتی که پروتئینی اتصال نیافت، غلظت نمک افزایش می یابد. در مرحله آخر با اضافه نمودن یک بافر فاقد نمک 
پروتئین های اتصال یافته به فاز ساکن جداسازی شده و از ستون خارج می شوند. در برخی موارد اتصال پروتئین با 
ستون به قدری محکم است که برای جداسازی، احتیاج به اضافه نمودن برخی عوامل احیا کننده مثل اتیلن گالیکول، 
برخی دترجنت ها )معمواًل 1 درصد( و یا عوامل کائوتروپیک می باشد که در این صورت شانس تخریب ساختمان 
پروتئین بسیار باالست. مشاهده شده است که افزایش دما باعث اتصال قوی تر و جدایی سخت تر پروتئین می گردد 
در حالی که کاهش دما جدا شدن پروتئین ها را تسریع می نماید )کل مراحل کروماتوگرافی در دمای محیط انجام 

می پذیرد(.

7-4( کروماتوگرافی بر اساس اندازه مولکولی1 یا ژل فیلتراسیون
 در این نوع کروماتوگرافی بر خالف انواع قبلی که جداسازی بر اساس واکنش بین گروه های عملکردی دو فاز 
ساکن و متحرک انجام می پذیرفت، هیچ میان کنشی بین مولکول های دو فاز صورت نمی پذیرد و جداسازی صرفاً بر 
اساس اندازه مولکولی ترکیبات مختلف موجود انجام می گیرد. بنابراین فاز سـاکن حاوی پلی مرهای متخلخل و دارای 
منافذ اسـت که هنگام عبـور فاز متــحرک، مولکول های بزرگ از اطراف و مولکول های کوچک از داخل این منافذ 
عبور می کنند. به همین دلیل مولکول های خیلی بزرگ و خیلی کوچک زودتر خارج می شوند )مولکول های کوچک درون 
منافذ به دام می افتند و دیرتر خارج می شوند(. فاز جامد فاقد گروه های یونی می باشد؛ بنابراین جداسازی بر اساس 
وزن مولکولی صورت می پذیرد )شکل 7-4(. در این نوع کروماتوگرافی ذرات رزین با قطر منافذ متفاوتی استفاده می 
شود. عبور مولکول از ستون به وزن مولکولی و اندازه منافذ ژل بستگی دارد )جدول 3-4(. هم چنین ساختار مولکولی 
نیز در جداسازی مواد نقش دارد به عنوان مثال یک مولکول پلی ساکاریدی و یا DNA با وزن مولکولی مشخص به 
دلیل نداشتن ساختار سوم در مقایسه با یک مولکول پروتئین با همان وزن مولکولی، سریع تر خارج می شود. ارتفاع 
ستون نیز در جداسازی مواد نقش دارد هرچه ارتفاع سـتون بیش تر باشـد، قدرت تفکیک نیز بیـش تر می شود در این 

نوع کروماتوگرافی از ستون های با ارتفاعی تا نیم متر نیز استفاده می شود. 

1. Molecular sieving chromatography  
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شکل 7-4: نمایی از نحوه جداسازی بر اساس اندازه مولکولی

این روش مناسب مولکول هایی است که دارای تفاوت شاخصی در وزن مولکولی خود باشند. به طور مثال به 
دلیل نزدیکی وزن مولکولی IgA و IgG به هم این روش برای جداسازی این دو مولکول از هم توصیه نمی شود 
)خروج تقریباً هم زمان از ستون( )شکل 8-4(. با توجه به این نکته که بین مولکول های فاز متحرک و فاز ساکن 
واکنشی صورت نمی گیرد، این روش در حفظ ساختمان، ترکیبات و خواص بیولوژیک پروتئین ها در حین عبور از 
فاز ساکن، توانا و قوی است. هم چنین استفاده از یک بافر در تمامی طول اجرا )نیاز به بافرهای متعدد جهت تغییر 
خواص ستون نیست( نیز ژل فیلتراسیون را به روشی سریع و ساده و تمام کننده جداسازی و خلوص پروتئین ها1 
تبدیل کرده است. نمک زدایی، جداسازی قطعات پروتئینی و نیز تشخیص وزن مولکولی یک ترکیب با مقایسه با 
نمونه های خارج شده با وزن مولکولی مشخص سه کاربرد گسترده کروماتوگرافی بر اساس وزن مولکولی می باشد. 
رزین های مورد استفاده در این ستون معمواًل پلی مرهای طبیعی همانند آگارز و یا دکستران و نیز پلی مرهای 
صناعی چون پلی آکریل آماید می باشند. برای تهیه ژل در این نوع کروماتوگرافی معمواًل با ایجاد اتصاالت متقاطع 
بین پلی مرها شبکه سه بعدی ایجاد می شود که بسته به میزان اتصاالت متقاطع ایجاد شده، ذرات پلی مری با قطر 
و منافذ گوناگونی ایجاد می گردند. اولین محیط ژل فیلتراسیون، پلی مر سفادکسی بود که توسط اپی کلریدرین2 دچار 

اتصاالت متقاطع شده بود و هنوز نیز بیش ترین کاربرد را دارد. 
امروزه عالوه بر سفادکس طیف وسیعی از ژل های دیگر نیز مورد استفاده قرار می گیرد. در برخی موارد با 
گسـتراندن یک الیه گروه هیدروکسـیل در سـطح ژل شـرایط برای جداسازی پروتئین های هیدروفیل مناسب تر 
می شود که البته این عمل قدرت ایجاد اتصاالت متقاطع را کاهش می دهد. اسـتفاده از پلی مر آگارز این مزیت را دارد 

که در شـرایط مناسـب به طور خود به خود ژل تشکیل می دهد. 
دانه های درشـت منفذ سیلیکا نیز امروزه به خدمت گرفته می شوند با این شرط که برای جلوگیری از تخریب3 
پروتئین ها توسط سیلیکا، سطح دانه ها با یک الیه هیدروفیلیک پوشش داده می شود. در ساخت ژل های با قطر منافذ 

خیلی درشت، عدم توزیع یکنواخت منافذ در سطح ژل عامل محدود کننده می باشد.

1. Polishing
2. Epichlorohydrin
3. Denaturation
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شکل 8-4: ستون کروماتوگرافی شامل ذرات ژل با قطر مشخص می باشد. مولکول ها با اندازه ی متفاوت به ستون اضافه می شود. 
مولکول های درشت تر )زرد( از بین دانه های ژل عبور می کنند و سریع تر خارج می گردند در صورتی که مولکول های ریزتر )قرمز( با 
عبور از داخل ذرات دیرتر خارج می گردند. شایان ذکر است که وزن مولکولی هر دو مولکول )ریز و درشت(، در دامنه ی جداسازی ژل 

مورد استفاده قرار دارند. 
جدول 3-4: انواع رزین های مربوط به فیلتراسیون ژلی، ذرات بزرگ تر از قطر منافذ، از بین دانه های ژل و ذرات کوچک تر از قطر منافذ 

از درون آن ها عبور می کنند. معمواًل قطرهای خیلی کوچک برای نمک زدایی و جداسازی پپتیدها، قطرهای بزرگ برای جداسازی 
پروتئین ها و قطرهای خیلی بزرگ برای ترکیبات بیولوژیک کاربرد دارد.

نوع رزین 
)سفادکس(

قطر ذرات خشک 
)میکرومتر(

دامنه جداسازی پروتئین
)MW( 

ارتفاع ستون 
)ml/gr(

Sephadex G-1040-120700 3-2تا

Sephadex G-1540-1201500 3/5-2/5تا

Sephadex G-25100-3001000-50004-6
Sephadex G-50100-3001500-300009-11
Sephadex G-7540-1203000-7000012-15
Sephadex G-10040-1204000-15000015-20
Sephadex G-15040-1205000-40000020-30
Sephadex G-20040-1205000-80000030-10

پس از بررسی مکانیسم های مؤثر در جداسـازی به وسیله کروماتوگرافی، مراحل کلی واکنـش که در تمام 
روش ها مشـترک است، بررسی می شـود. شایان ذکر است که به جز کروماتوگرافی بر اساس اندازه مولکولی که 
در آن از ستون هایی با ارتفاع زیاد استفاده می شود، در سایر روش ها الگوی خاصی برای ارتفاع ستون و یا حجم 
نمونه اضافه شونده وجود ندارد و انتخاب این موارد بستگی کامل به میزان نمونه مورد نظر دارد به عنوان مثال در 
مورد کروماتوگرافی میل پیوندی با استفاده از پروتئین A، هر 1 گرم از پروتئین A قادر به جداسازی 12 میلی گرم 
از مولکول IgG می باشد و با توجه به این که چه حجمی از مولکول IgG برای جداسازی مورد استفاده قرار گرفته 

است، میزان پروتئین A و پیامد آن ارتفاع ستون مشخص می گردد.
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8-4( مروری بر مراحل کروماتوگرافی
صرف نظر از نوع و مکانیسم کروماتوگرافی، در همه ی انواع، مراحل تقریبا یکسانی سپری می گردد که در زیر 

به آن اشاره گردیده است.

1-8-4( آماده سازی ستون1
ستون کروماتوگرافی ممکن است به صورت آماده و تجاری تهیه گردد و یا بسته به نوع کروماتوگرافی، رزین 
و بافر مناسب تهیه شده و ستون پر شود در هر صورت ستون شیشه ای توصیه می گردد. ابتدا ذرات رزین در بافر 
مناسب معلق گردیده و به آرامی تکان داده می شود تا حباب تشکیل نشود. ذرات متورم و نسبتاً سفت )ژله مانند( می 
گردند با آماده شـدن رزین )ژل( انتهای سـتون2 بسـته شـده و سـوسپانسـیون تهیه شـده به آرامی از باالی ستون3 
اضافه می گردد بایستی دقت نمود تا حبابی داخل ژل ایجاد نگردد و یا رزین رسوب نکند و تشکیل الیه ندهد.  بهتر 
است ژل آماده شده توسط پمپ خال، از وجود گاز تخلیه شود تا حین فشرده شدن4 حبابی نداشته باشد. به عنوان مثال 

حدود 10 میلی لیتر از این ژل به آرامی در یک سرنگ )ستون( 10 میلی لیتری فشرده می شود. 
در این مرحله انتهای ستون باز شده تا بافر قطره قطره خارج گردد باید دقت نمود که سطح فوقانی رزین، همیشه 
به صورت صاف، هیچ گاه نباید با هوا تماس داشته باشد و نباید خشک شود؛ بنا براین همواره باید یک الیه نازک 
بافر روی رزین باقی بماند. عمل اضافه نمودن بافر از باال و خروج آن از پایین ستون تا زمانی که ستون کاماًل در اثر 

جریان بافر فشرده5 شود، ادامه می یابد.

2-8-4( اضافه نمودن نمونه6
مقدار نمونه ای که به ستون اضافه می شود بایستی از لحاظ غلظت با ارتفاع و حجم فاز ثابت موجود در ستون 
متناسب باشد. بهتر است نمونه در حداقل حجم به ستون اضافه گردد. نمونه باید در نزدیکی سطح رزین و ترجیحاً به 

الیه نازک بافر به آرامی اضافه می شود )سطح رزین باید کاماًل تراز باشد و خراش نیبند(.
بهتر است ابتدا خروجی را بسته، نمونه را اضافه کرده )خصوصاً برای حجم های کم نمونه( سپس اقدام به باز 

کردن انتهای ستون و گرفتن خروجی کرد. با تنظیم درجه خروجی، سرعت خروج نمونه تنظیم می شود.

3-8-4( جدا کردن نمونه از ستون و جمع آوری آن7
با اضافه نمودن بافر شروع کننده8، نمونه جذب شده به ستون، جدا شده و به طرف پایین رانده می شود. اولین قطره هایی 

1. Starting condition
2. Out let
3. In let
4. Packed
5. Pack
6. Absorption of sample
7. Desorption of sample
8. Starting
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که از ستون خارج می شود، بافرهایی است که که در بین رزین مانده است1.
برای جمع آوری نمونه ها، حجم های اندک )حدود 2 تا 5 میلی لیتر( در تعداد زیادتری لوله توصیه می گردد. پس 
از جمع آوری نمونه ها، به منظور بررسی غلظت پروتئین، جذب در طول موج 280 نانومتر توصیه می گردد. اگر از یک 

شیب غلظتی بافر استفاده گردد، معمواًل چندین منحنی یا پیک به دست می آید )شکل 4-9(. 
در خاتمه همان بافر اولیه )مثاًل بافر فسفات 0/01 موالر( را چندین بار اضافه نموده تا از عبور تمامی نمونه 

اطمینان حاصل گردد.

4-8-4( برگرداندن ستون به حالت اول2
از یک ستون می توان چند بار استفاده نمود که برای این منظور ابتدا بافر اولیه را اضافه نموده و پس از آن به 
ترتیب با آب مقطر و EDTA شـست وشو داده می شود تا ستون کاماًل بی رنگ شود. در خاتمه یک بار دیگر نیز با 

آب مقطر شسته شده و تا استفاده بعدی در یخچال نگه داری می شود.

شکل a :4-9( ابتدا خروجی ستون بسته شده و ژل اضافه می گردد. b( با باز نمودن خروجی ستون بافر قطره قطره خارج شده و ژل 
متراکم می شود در همین حین با عبور بافر از رزین به گونه ایی که pH بافر ورودی و خروجی برابر شود، رزین به تعادل می رسد. c( پس 
از فشرده شـدن ژل، نمونه اضافه گردیده و سپـس با اضافه نمودن بافر شروع کننده نمونه شسته شده و در حجم های اندک جداسازی 
می شود. c( در محور عمودی نموداری که توسـط کروماتوگرام کشـیده می شـود میزان جذب در 280 نانومتر یا میزان غلظت پروتئین 

ثبت می گردد، محور افقی تعداد حجم های جدا شده می باشد که به وسیله پیک های متعدد نمایش داده می شود.

9-4( مالحظات عملی
با توجه به این نکته که امروزه کروماتوگرافی بیش تر در خدمت جداسازی و تخلیص پروتئین ها قرار گرفته 
است، در این قسمت به نکاتی پرداخته می شود که رعایت آن ها در زمینه کار با پروتئین ها ضروری به نظر می رسد.

 ،pH پروتئین ها مولکول های پیچیده و ناپایداری هستند که به راحتی توسط عواملی چون حرارت باال، تغییرات -
حالل های آلی و اکسیداتیوهای موجود در محیط تخریب می شوند و رعایت این نکات حین انجام کروماتوگرافی 
1. Void Volume
2. Regeneration
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ضروری به نظر می رسد.
- در صورتی که پروتئین شرکت کننده در واکنش آنزیم باشد، بایستی شرایط اپتیمم برای پایداری آنزیم شناخته 

شده و رعایت شود.
- اغلب عوامل احیا کننده ای همانند بتا- مرکاپتواتانول و یا دی تیوتریتول برای جلوگیری از اکسیداسیون در حین 

کار اضافه می گردد.
- سرعت نیز یک عامل مهم و تأثیرگذار می باشد. طوالنی مدت شدن انجام آزمایش باعث می شود تا نمونه 

پروتئینی بیش تر در معرض عوامل اکسیدان محیطی قرار گرفته و تخریب گردد.

10-4( ماتریکس کروماتوگرافی
مواد گوناگونی به عنوان رزین یا ژل، ماتریکس یا فاز ساکن کروماتوگرافی به کار می روند که در زیر به برخی از 

شایع ترین آن ها اشاره گردیده است: 
مواد غیرآلی مانند سـیلیکا، هیدروکسـی آپاتیت، پلی مرهای آلی سنتتیک همانند پلی آکریل آماید، پلی استیرن، 
پلی ساکاریدها، دانه های آگارز )سفارز و سوپروز(، دانه های دکستران )سفادکس( و دانه های سلولز )سفاسل و واتمن(.

رزین بایستی دارای شرایط زیر می باشد:
- هیدروفیلیک باشد.

- در بافر نامحلول باشد.
 - به راحتی فعال شود.

- دارای سطح وسیع و منافذ زیاد جهت دسترسی مناسب به پروتئین ها باشد.
- در مقابل شرایط مختلف از جمله هنگام استریلیزاسیون و استخراج، پایداری فیزیکی و شیمیایی کافی داشته 

باشد.
- بارها قابل استفاده باشد و این بدان معنی است که قابل شست وشو باشد به عنوان مثال رزین دکستران تنها با 
یک بار شسته شدن به طور قابل توجهی متورم شده و عمده ی ظرفیت اتصال خود را به طور غیرقابل برگشت 

از دست می دهد.
- در هر نوع کروماتوگرافی ماتریکس باید قادر به انتخاب و اتصال به پروتئین هدف از بین سایر پروتئین ها باشد. 

قدرت انتخاب باالی پروتئین هدف باعث افزایش اتصال و افزایش میزان خلوص می گردد.

11-4( اهداف آموزشی در قالب سئواالت تشریحی
1. آزمایش کروماتوگرافی بر چه اساسی استوار است؟

2. انواع روش های کروماتوگرافی را نام برید.
3. لیگاندهای مورد استفاده در کروماتوگرافی میل ترکیبی چند نوعند؟
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4. مهم ترین عامل تأثیرگذار در جداسازی مواد در ژل فیلتراسیون کدامست؟
5. چند خصوصیت ماتریکس را نام برید.

6. مالحظات عملی را در مورد آزمایش کروماتوگرافی شرح دهید.
7. مراحل انجام آزمایش کروماتوگرافی کدامند؟

8. نحوه آماده سازی ژل در کروماتوگرافی بر اساس وزن مولکولی را توضیح دهید.
9.  کاربردهای هر نوع کروماتوگرافی را به طور جداگانه نام برید.
10. انواع روش های کروماتوگرافی هیدروفوبی را توضیح دهید.
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بخش پنجم
 تخلیص

 ایمونوگلوبولین

1-5( مقدمه
در فصل اول کتاب حاضر، آشنایی با ایمونوگلوبولین ها، نحوه تولید انواع آنتی بادی ها، کونژوگه نمودن این 
پروتئین ها و ... توضیح داده شده است و از آن جا که آنتی بادی ابزار ارزشمندی در مطالعات و تحقیقات محسوب 
می گردد، به گونه ای که این مولکول قادر می باشـد به طور کاماًل اختصـاصی به سـایر مولکول ها متصـل گردد و 
آن ها را شناسایی کند و یا بین دو پروتئینی که از نظر ساختمانی کاماًل شبیه به یک دیگر بوده و فقط در یک بنیان 
اسید آمینه با هم تفاوت دارند، تمییز قایل شود؛ اکنون در این مبحث نحوه خالص سازی مولکول های آنتی بادی 
شرح داده می شود چرا که هدف از تولید آنتی بادی هرچه باشد، پس از تولید، این مولکول در غالب موارد بایستی 

جداسازی و خالص گردد تا در اهداف مورد نظر قابل استفاده باشد.
علی رغم تمامی پیشرفت ها، تا به امروز ایمونوگلوبین ها تنها از تعداد اندکی از گونه ها قابل جداسازی و 
تخلیص می باشد که این پروسه در مورد هریک از این گونه ها به خوبی شناسایی شده است. خوش بختانه ساختمان 
ایمونوگلوبولین ها در گونه های پستانداران ثابت می باشد و این یکپارچگی ساختمانی به مقدار کم تر در پرندگان و 
دوزیستان نیز مشهود می باشد. بنابراین مراحل انجام جداسازی در گونه های مختلف، تنها تفاوت اندکی با یک دیگر 
دارد. در هر حال مراحل اولیه جداسازی، یعنی جداسازی سرم و مجموعه توتال ایمونوگلوبولین ها در همه موجودات 
یکسان است که بدین منظور و با هدف این که این بخش کاماًل ملموس و عملکردی باشد، مراحل انجام کار از 

مرحله ابتدا به صورت مرحله به مرحله توضیح داده خواهد شد.
-خون گیری: در مرحله اول یا مرحله خون گیری اگر فقط به سرم احتیاج باشد نیازی به استفاده از ماده ضد 
انعقاد نیست و خون بعد از گرفته شدن از حیوان، یک ساعت در درجه حرارت آزمایشگاه می ماند تا به طور 
 1000xg کامل لخته شود و سپس این لخته ترجیحاً توسط سانتریفیوژ یخچال دار به مدت 15 دقیقه و دور
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سانتریفیوژ می گردد. در شرایط ایده آل نصف حجم خون را سرم تشکیل می دهد که این سرم توسط پی پت 
جدا می گردد و برای اطمینان از فقدان وجود گلبول های قرمز، مرحله سانتریفیوژ این بار برای 3 دقیقه تکرار 

می شود.
- نگه داری سرم: پس از این که سرم جداسازی گردید چنان که به مدت زمان نگه داری بیش از دو الی سه 
روز احتیاج باشد بایستی در ویال های کوچک تقسیم گردیده1 و برای مصارف بعدی در داخل فریزر قرار گیرد، 
چرا که ذوب و فریز مکرر، فعالیت فاکتورهای سرمی را کاهش می دهد. برای ذوب کردن سرم های فریز شده 
بهترین روش کف دست و حرارت C°37 و یا حرارت آزمایشگاه می باشد )استفاده از آب جوش برای ذوب 
نمودن سرم به هیچ وجه توصیه نمی گردد(. سرم در C°70- به مدت 3-2 سال و در C°20- به مدت یک 
سـال پایدار باقی مانده و قابل نگه داری اسـت. البته الزم به یادآوریسـت که در مـورد IgM، سـرم باید در 
 C°20- و در شرایط گلیسـروله )به سرم به میزان مسـاوی گلیـسرول اضافه شود( نگه داری شود. نکته مهم 
در مورد ایمونوگلوبولین ها این است که این مولکول ها در برابر شرایط محیطی تحمل نسبتاً خوبی دارند، به 
عنوان مثال این مولکول ها می توانند تا چندین روز در حرارت اتاق دوام بیاورند، حرارت 56 درجه سانتی گراد 
را تحمل کنند، برای مدت کوتاهی در pH اسیدی و بازی )2 و 11( دوام آورند، در اثر تغییرات یونی رسوب 
کرده و مجدداً به حالت محلول در آیند، آن ها حتی می توانند در غلظت های پایین اوره یا دترجنت ها قابلیت 
اتصال به آنتی ژن خود را حفظ کنند. با این حال برای نگه داری سرم در C° 4-2 بایستی از سدیم آزاید2 %0/1 

یا تایمرسل3 0/01%  به عنوان نگه دارنده استفاده نمود.
- تخلیص سرم: در صورتی که نیاز به خالص سازی سرم باشد، قبل از فریزکردن عمل خالص سازی به منظور 
به دست آوردن فاکتور مورد نیاز )به طور مثال یک زیر کالس ایمونوگلوبولین( انجام می پذیرد. با توجه به 
این که سـرم حاوی لیپوپروتئین ها4 می باشـد و این لـیپوپروتئین ها در طول اجرای کار مزاحـمت ایجاد می 
کنند، پس اولین گام جهت تخلیص سرم، جداسازی این پروتئین ها می باشد که برای این جداسازی از سدیم 
دکستران سولفات که یک ماده پلی آنیونیک )دارای شارژ منفی( است، استفاده می شود. یون سدیم در این 
ترکیب یون جابه جا شونده5 نامیده می شود که می تواند با هر ماده دارای بار مثبت تعویض گردد. بدین ترتیب 
با اضافه کردن سدیم دکستران سولفات )4 میکرولیتر دکستران سولفات 10% ( به سرم، لیپوپروتئین های سرم 

جای یون سدیم را گرفته و با میل پیوندی باالیی به بار منفی مولکول متصل می گردند.
پس از افزودن سدیم دکستران سولفات، با اضافه نمودن 1 میلی لیتر کلرور کلسیم 1 موالر، مجموعه لیپوپروتئین 
و دکستران سولفات به صورت غیرمحلول درمی آید. با استفاده از سانتریفیوژ یخچال دار در دور باال )10 دقیقه در 
xg 10000( کل مولکول های لیپوپروتئین سرم رسوب می کند و مایع شـفاف رویی، سرم عاری از لیپـوپروتئین 

می باشد. در برخی منابع توصیه شده است که بهتر است کل مرحله خالص سازی سرم روی یخ انجام گردد.
1. Aleaquate
2. Sodium azide
3. Thimerosal
4. Lipo protein
5. Counter ion
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- فیلتراسـیون: در مواردی که به درجات باالی خلوص نیاز باشد، می توان پس از سـانتریفیوژ سـرم را از 
فیلترهایی از جنس پشم شیشه1 عبور داد تا باقیمانده لیپوپروتئین ها نیز جذب فیلتر شود.

شایان ذکر است که بدون مراحل فوق )جداسازی لیپوپروتئین ها( نیز می توان ایمونوگلوبولین ها را خالص نمود 
اما، مراحل فوق به خلوص باالی ایمونوگلوبولین ها در مراحل بعد کمک می کند.

- تخلیص ایمونوگلوبولین ها: برای جداسازی مجموعه گاماگلوبولین ها از بقیه پروتئین های سرم از روش های 
گوناگونی استفاده می شود که روش های معمول عبارتند از: 

1.  استفاده از آنتی گاماگلوبولین ها، رسوب کمپلکس ایمونوگلوبولین- آنتی ایمونوگلوبولین و سپس جداسازی 
که روش پرهزینه ای می باشد.

2.  استفاده عوامل رسوب دهنده پروتئین ها مثل سولفات آمونیوم )که در غلظت های خاص قدرت رسوب 
پروتئین های مختلف سرم از جمله گاما گلوبولین ها را دارد(، کاپریلیک اسید2، پلی اتیلن گلیکول3 و اتاکریدین4.

3.  استفاده از انواع روش های کروماتوگرافی
- روش سـولفات آمونیوم: همان طورکه ذکر شد سولفات آمونیوم در غلظت های خاص قدرت رسوب 
پروتئین های مختلف سرم از جمله گاماگلوبولین ها را دارد، به طوری که در غلظت 50% نسبت به محلول 
پروتئینی تمایل به رسوب دادن گاماگلوبولین ها دارد و در غلظت 80% آلبومین را رسوب می دهد. برای این 
کار ابتدا حجم سرم را سنجیده در مرحله بعد هم حجم با سرم محلول سولفات آمونیوم اشباع به تدریج و به 
صورت قطره قطره به ظرف حاوی سرم اضافه گردیده و مخلوط می شود. شیوه آماده کردن محلول سولفات 

آمونیوم اشباع در انتهای کتاب آورده شده است.
پـس از اضـافه نمودن سـولفات آمونیوم، این مجـموعه به مدت 20 دقـیقه در دور xg 10000، سـانتریفیوژ 
می گردد. رسوب حاصل شامل گاما گلوبولین همراه با سولفات آمونیوم است که بهتر است برای حصول رسوب 

بیش تر، مایع رویی یک بار دیگر سانتریفیوژ گردد.
در مرحله بعد رسوب در آب مقطر و یا ترجیحاً 5PBS حل می گردد که بسته به غلظتی از ایمونوگلوبولین که 
مورد نظر است، مقدار مناسبی PBS اضافه می گردد. برای اطمینان از حذف کامل سایر پروتئین ها بهتر است 
روی این محلول خالص شده دارای بافر، مجدداً با سولفات آمونیوم این بار 40% اشباع، ترسیب به صورتی که قباًل 

توضیح داده شد، انجام شود. 
جهت حذف سولفات آمونیوم و به دست آوردن ایمونوگلوبولین خالص می توان از دو روش کروماتوگرافی بر 

اساس وزن مولکولی یا فیلتراسیون ژلی و روش دیالیز استفاده نمود. 

1. Glass wool
2. Caprylic acid
3. Poly ethylene glycol
4. Ethacridine
5. Phosphate Buffer Saline
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- روش ژل فیلتراسیون: یکی از روش های حذف نمک و امالح اضافی از محلول های پروتئینی، دیالیز در برابر 
یک بافر با موالریته پایین می باشد. اما این کار در برخی موارد می تواند باعث تجمع1 پروتئین و در نهایت از 
بین رفتن خواص آن پروتئین گردد. بنابراین می توان در این موارد از ستون Gel Filtration جهت نمک زدایی 
محلول های پروتئینی استفاده نمود. برای این منظور مقدار 0/5 گرم از پودر سفادکس G-25 در ظرفی مناسب 
با آب مقطر مخلوط می گردد و این ژل جهت متورم شدن به مدت یک ساعت در دمای  C° 37 قرار می گیرد.
بهتر است ژل آماده شده توسط پمپ خال، از وجود گاز تخلیه شود تا حین فشرده شدن2 حبابی نداشته باشد. 
حدود 10 میلی لیتر از این ژل به آرامی در یک سرنگ )ستون( 10 میلی لیتری فشرده می شود برای این کار ابتدا 
یک سرنگ برداشته و پیستون آن را جدا نموده و یک فیلتر پشم شیشه با ضخامت تقریبی 1 سانتی متر در ته آن 
قرار داده و سپس با 1 الی 2 میلی لیتر بافر مناسب روش )به عنوان مثال بافر PBS با pH=7/4( شست وشو داده 
تا از چسـبیده شدن فیلتر در ته سـرنگ اطمینان حاصـل گردد. سپـس رزین در 10 میـلی لیتر از همان بافر معلق 
می گردد )به آرامی و به صورت دورانی چرخانده و از تکان دادن محکم پرهیز شود( و به ستون اضافه می گردد پس 
از آن ستون با همان بافر قبلی شست وشو داده می شود. عمل شست وشو با بافر به قدری ادامه می یابد تا ستون 
به خوبی فشرده شود و pH خروجی با pH بافر ورودی یکسان گردد در این مرحله ستون آماده است و به پمپ و 

آشکارگر 3UV و دستگاه ثبات ) دستگاه ثبت کننده سیگنال الکتریکی( وصل می شود. 
نمونه گاماگلوبولین )1 تا 5 میلی لیتر( به آرامی به روی ژل اضافه شده تا جذب ژل شود. ستون با بافر فسفات 
شست وشو داده می شود تا وقتی که نمودار در دستگاه ثبات شروع به باال رفتن کند. این نشان می دهد که پروتئین 

در حال خارج شدن از ژل می باشد )شکل 5-1(.

شکل 1-5: مراحل انجام ژل فیلتراسیون. ابتدا مولکول های درشت پروتئینی خارج می گردند در صورتی که نمک ها و مولکول های 
ریز دیرتر خارج می گردند.

1. Aggregation
2. Packed
3. Detector
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در مرحله بعد، نمک ها از ژل خارج می شوند. بنابراین وقتی پیک شروع به پایین آمدن می کند، عمل شستن 
متوقف می گردد تا نمک وارد نمونه پروتئین جمع آوری شده نگردد. بدین ترتیب نمونه نمک زدایی شده و آماده 

استفاده بعدی می باشد.
- روش دیالیز: برای این کار، محلول حاصل از ترسیب در کیسه دیالیز ریخته شده و کیسه دیالیز در داخل 
یک ظرف بزرگ حاوی 1 تا 2 لیتر بافر فسفات یا PBS به مدت 48-24 ساعت در یخچال قرار می گیرد و در این 
مدت با استفاده از مگنت و دستگاه هم زن برقی1 عمل تبادل بهتر انجام می پذیرد. بهتر است در طول مدت دیالیز 
بافر محیط خارج کیسه دیالیز چندین بار تعویض شود تا تمامی سولفات آمونیوم در اثر تعادل با محیط خارج حذف 

گردد و بدین ترتیب محتویات داخل کیسه دیالیز ایمونوگلوبولین خالص باشد )شکل 5-2(.

شکل 2-5: در قسمت باال سمت راست نحوه قرارگیری یک کیسه دیالیز در بافر نشان داده شده است می توان دو سر کیسه را با یک 
نخ پالستیکی محکم گره زد و یا با استفاده از گیره های مخصوصی که در سمت چپ تصویر نشان داده شده است، کیسه را محکم نمود. 
قسمت پایین شکل مکانیسم عمل دیالیز را شرح می دهد. نمک ها از داخل کیسه به سمت محیط خارج از کیسه )بافر( که نسبت به داخل 
کیسه محیط هایپوتونیکی است، انتشار می یابند. تعویض بافر به خروج بهتر و بیش تر امالح کمک خواهد نمود. شایان ذکر است که طول 
کیسه دیالیز متناسب با میزان پروتئین انتخاب می شود به عنوان مثال برای 5 میلی گرم پروتئین، 5 سانتی متر از کیسه که به صورت 
نواری موجود می باشد، الزم است که البته با در نظر گرفتن فضای الزم برای بستن ابتدا و انتهای کیسه طول کمی بیش تر برش داده می شود.

نکته: برای انجام بعضی از روش های آزمایشگاهی، مانند روش های ایمونوپرسیپیتاسیون و توربیدی متری، 
ایمونوگلوبولین ها در همین مرحله قابل استفاده می باشند. در صورتی که نیاز به خلوص بیش تر باشد، می توان یکی 

از روش های زیر را به کار برد.
- روش کاپریلیک اسید: در این روش به ازای هر 10 میلی لیتر سرم، 20 میلی لیتر بافر استات سدیم 0/6 
موالر با pH=4/6 اضافه شده و به خوبی مخلوط می گردد. با توجه به حجم اولیه سرم، مقدار مناسبی اسید 

کاپریلیک اضافه می گردد که همه پروتئین ها به جز ایمونوگلوبولین ها را رسوب می دهد )جدول 5-1(.

1. 14 Stirrer 
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جدول 1-5: میزان اسید کاپریلیک الزم برای 10 میلی لیتر سرم اولیه در برخی حیواناتی که سرم آن ها بیش تر مورد استفاده قرار می گیرد.

میزان کاپریلیک اسید مورد نیاز برای 10 میلی لیتر نوع حیوان
سرم اولیه

0/7 میلی لیترانسان

0/7 میلی لیترگوسفند

0/75 میلی لیترخرگوش

0/4 میلی لیترموش

باید توجه داشت که افزودن اسید در این مرحله باید به آرامی، قطره قطره و در حالی افزوده شود که محلول در 
 4000 xg 4 با دور °C حال هم خوردن است )اسید باعث کدورت تدریجی محلول می گردد(. مخلوط حاصل در
و به مدت 10 دقیقه سانتریفیوژ می گردد. محلول رویی حاوی ایمونوگلوبولین خالص شده توتال است که بایستی در 

برابر بافر PBS به مدت یک شبانه روز دیالیز شود.

2-5( جداسازی کالس های ایمونوگلوبولین
برای این منظور عمدتاً از کروماتوگرافی استفاده می شود که آن هم از نوع کروماتوگرافی ستونی می باشد. روش 

کروماتوگرافی مورد استفاده بر حسب کالس ایمونوگلوبولین متفاوت است )جدول 5-2(.
جدول 2-5: روش کروماتوگرافی مورد استفاده برای انواع آنتی بادی ها

نوع کروماتوگرافیکالس آنتی بادی مورد نظر

IgGکروماتوگرافی تعویض یونی

IgAکروماتوگرافی تعویض یونی

IgMکروماتوگرافی وزن مولکولی

کروماتوگرافی میل پیوندیIgG بر ضد یک آنتی ژن مورد نظر

IgG 1-2-5( جداسازی
IgG فراوان ترین ایمونوگلوبولین موجود در سرم می باشد و پرکاربردترین مولکول آنتی بادی در مطالعات و 
تحقیقات نیز می باشد. از این رو جداسازی این مولکول و قطعات تشکیل دهنده آن به طور کامل توضیح داده خواهد 
شد. معمواًل جداسازی آن از سرم انجام می پذیرد هر چند که امروزه جداسازی از تخم، مایع رویی1 کشت سلولی در 
مورد هیبریدوماها و مایع آسیت جوندگان نیز صورت می پذیرد. همه این پروسه ها شامل ترکیبی از رسوب نمکی و 

1. Supernatant
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کروماتوگرافی تعویض یونی و گاه نیز ژل فیلتراسیون می باشد، هرچند گاه نیز از کروماتوگرافی میل پیوندی استفاده 
می گردد. الزم به ذکر است که با توجه به این که در تولید آنتی بادی پلی کلونال، خرگوش بیش از سایر حیوانات 

کاربرد دارد، در این قسمت جداسازی IgG از سرم خرگوش توضیح داده شده است.

2-2-5( مراحل جداسازی IgG از سرم 
- در ابتدا برای جداسازی IgG، سرم باید به حرارت  C° 25 برسد؛ سپس 9 گرم سولفات سدیم به 50 میلی 
لیتر سرم اضافه می گردد تا یک محلول 18 درصد حاصل و با تکان دادن محلول یکنواختی به دست آید و به 

مدت 30 دقیقه در حرارت C° 25 انکوبه می گردد.
- به مدت 30 دقیقه در دور g 3000 در C° 25 سانتریفیوژ می گردد.

- مایع رویی دور ریخته می شود و رسوب در C° 25 میلی لیتر آب مقطر حل می گردد.
- مجدداً محلول به حرارت C° 25 می رسد و این بار با اضافه نمودن حدود 2/2 گرم سولفات سدیم یک محلول 
14 درصد به دست می آید همانند مرحله قبل با تکان دادن یکنواخت گردیده و نیم ساعت در C° 25 انکوبه 

می گردد.
- به مدت 30 دقیقه در دور g  3000 در C° 25 سانتریفیوژ می گردد.

- مایع رویی دور ریخته می شود و رسوب در 15 میلی لیتر آب مقطر حل می گردد.
- در صورتی که در ادامه ذخیره نمودن ایمونوگلوبولین مد نظر باشد، با بافر فسفات سالین دیالیز می گردد و اگر 

خالص سازی های بیش تر مدنظر باشد، عمل دیالیز با بافر فسفات 0/07 موالر با pH=6/3 انجام می گیرد.
در این مرحـله برای ایجاد تـعادل و نـمک زدایی ایمـونوگلوبولین ها از کروماتوگرافی تعویض یونی اسـتفاده 
می شود. بدین صورت که ابتدا ژل تعویض یونی1 با بافر فسفات 0/07 موالر با pH=6/3 به تعادل رسیده و به 
وسیله همان بافر شست وشو داده می شود. پس از آن در داخل ستون فشرده می گردد و متعاقب آن نمونه به ستون 
اضافه می گردد و در آخر نیز بافر شروع کننده2 )بافر فسفات 0/07 موالر با pH=6/3( وارد ستون می شود که این 
بافر نمونه را به سمت پایین شست وشو می دهد و خروجی ستون که حاوی نمونه مورد نظر می باشد در حجم های 
10 میلی لیتری جمع آوری می گردد. دقت شود که میزان جذب نمونه ها در 280 نانومتر بررسی می گردد و همه ی 
مراحل کار نیز در حرارت اتاق انجام می شود. حجم های 10 میلی لیتری جمع آوری شده حاوی یک پیک نامتقارن 

از IgG می باشند که لوله های اول خالص ترین میزان پروتئین (IgG( را دارند )شکل 3-5( 

1. Cellulose DEAE
2. Starting Buffer
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شکل 5-3: پیک نامتقارن IgG خارج شده از ستون ژل تعویض یونی با بافر فسفات سدیم 0/07 موالر با pH=6/3 که لوله های اول 
IgG خالص تری دارند.

- میزان پروتئین در حجم های جمع آوری شده در 280 نانومتر اندازه گیری می شود که این مقدار باید 8-10 
میلی گرم در هر میلی لیتر سرم باشد.

3-2-5( نکات قابل توجه
- می توان به جای سولفات سدیم از سولفات آمونیوم45 % اشباع استفاده نمود )27-24 گرم سولفات آمونیوم به 
ازای هر 100 میلی لیـتر سـرم( که کلیه مراحل در دمای اتاق انـجام می شـود و خلـوص کم تری حاصـل 
می گردد. استفاده از سولفات آمونیوم در مواردی که IgG پایداری کم تری دارد )مثل موش( توصیه می گردد.

- اگر IgG با خلوص باال مد نظر نباشد، می توان مرحله کروماتوگرافی را حذف نمود.
- برای اثبات ماهیت IgG جمع آوری شده می توان از تست دابل دیفیوژن1 و آنتی IgG استفاده نمود.

- در مورد سایر گونه ها: 
- انسان: در مرحله تعویض یون از سولفات سدیم 20 میلی موالر و pH برابر با 8 استفاده می شود.

- بز: در مرحله اول از سولفات سدیم 14% و در مرحله تعویض یون از فسفات سدیم 20 میلی موالر و pH برابر 
با 7/5 استفاده می شود.

- موش و رت )شامل آنتی بادی های مونوکلونال(: در موش برای جداسازی از سرم، کشت سلولی و مایع آسیت 
روش تعویض یونی مناسب نمی باشد و کروماتوگرافی میل پیوندی با استفاده از پروتئین A پیشنهاد می گردد. 
در مورد جداسازی از مایع آسیت برای به دست آوردن محصول بیش تر، بهتر است که لیپیدها حذف شوند و 
یک روش مناسب برای این کار اضافه نمودن پودر دی اکسیدسیلیکون و سانتریفیوژ می باشد. رسوب به وسیله 
سولفات آمونیوم یا پلی اتیلن گالیکول نیز یک درجه خلوص نسبتاً مناسب 50-25 درصد فراهم می کند. البته 

اخیراً استفاده از کروماتوگرافی جذبی نیز پیشنهاد شده است.

1. Double diffusion



561 بخش پنجم: تخلیص ایمونوگلوبولین                                                                   دکتر عبدالرضا وارسته، زیبا قاسمی

 A توسط پروتئین IgG 3-5( جداسازی مولکول
مکانیسم این روش بر اساس این واقعیت است که پروتئین A و پروتئین G )به ترتیب( در دیواره سلولی 
 Fc باکتری های استافیلوکوکوس آرئوس و استرپتوکوکوس، دارای میل پیوندی باالیی برای اتصال به ناحیه
ایمـونوگلوبولین های کالس IgG می باشـند )جدول 3-5( و چنان چه این پروتئین ها به صورت کوواالنت به 
رزین هایی مانند سفارز و آگارز یا به دانه های مگنت متصل و بی حرکت شوند و در کروماتوگرافی میل پیوندی 
استفاده شوند، می توانند باعث جداسازی مولکول های کالس و زیرکالس های IgG از مخلوط پروتئینی شوند، این 
مولکول به صورت مونوکلونال یا پلی کلونال، از سرم، مایعات بدن و یا محیط کشت توسط این روش قابل جداسازی 
 IgG ،می باشـد. هم چنین این روش در جدا و خالص سـازی کمپلکـس های ایمـنی که آنتی بادی درگیر در آن

می باشد نیز، کاربرد گسترده ای دارد.
IgG جدول 3-5: خصوصیات پروتئین های باکتریایی متصل شونده به

 L پروتئین  G پروتئین A پروتئین 

Species Staphylococcus 
aureus

Streptococcus spp. 
(Group C and G) Peptostreptococcus magnus

Human 
Pathology

Component of human 
body flora; cause of 
“Staph” infections

Orig. isolated from 
pharyngitis patients 
(tonsils or blood)

Commensal and/or 
pathogenic anaerobic Gram-

positive bacteria

Native 
Size)s(

40 to 60kDa 
(variable numbers of 
repeated domains)

40 to 65kDa 
(variable numbers of 
repeated domains)

76kDa

Binding 
Domains

5 for IgG (most common 
form)

1 to 2 for IgG 
0 to 2 for HSA 5 for Ig

Ig-binding 
Target

heavy chain constant 
region (Fc) of IgG (CH2-

CH3 region)

heavy chain const. 
region (Fc) of IgG 
(CH2-CH3 region)

kappa light chains of Igs 
(VL-kappa)

1-3-5( مراحل انجام آزمایش
 ) pH=9 یک حجم سرم )معمواًل 10 میلی لیتر( با سه برابر حجم بافر شروع کننده )فسفات پتاسیم 1 موالر با -
رقیق گردیده و نمونه رقیق شده به ستون حاوی رزین-پروتئین A به آرامی با سرعت 1 میلی لیتر در دقیقه 
اضافه می گردد. سرعت آرام اضافه شدن نمونه باعث می شود تا تمامی IgG موجود در سرم قادر به اتصال 

به پروتئین A باشد.
- 50 میلی لیتر بافر PBS با pH=7/4 از ستون عبور داده می شود، این شست وشو تمامی پروتئین ها و ترکیبات 

باند نشده سرم به جز IgG را خارج می سازد.
- در مرحله بعد با عبور یک بافر اسیدی، IgG جداسازی می گردد و برای این منظور 20 میلی لیتر بافر گالیسین-
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HCl  0/1 موالر با pH=2/8 مناسب است که خروجی ستون حاوی IgG بوده و در حجم های 5 میلی لیتری 
جمع آوری می گردد.

- در هر یک از لوله هایی که قرار است خروجی جمع آوری گردد، مقدار مناسبی بافر 1/5 موالر HCl-Tris با 
pH=8/5 اضافه می گردد تا نمونه خارج شده خنثی شود. این که چه حجمی از بافر خنثی کننده اضافه شود، 
بایستی در هنگام انجام کار با مجاور نمودن بافر اسیدی با حجم های مختلف بافر خنثی کننده به صورت 

تجربی به دست آید.
- در صورتی که جداسازی به وسیله پروتئین G مدنظر باشد، عیناً این مراحل تکرار می گردد و فقط رزین با 

پروتئین G همراه می باشد.

IgG 4-5(  تهیه و جداسازی اجزای تشکیل دهنده

1-4-5( جداسازی زنجیره های سنگین و سبک
برای جداسازی زنجیره های سبک و سنگین ایمونوگلوبولین از یک دیگر، استفاده از عوامل احیا کننده که 
پیوندهای دی سولفیدی بین دو زنجیره را هدف قرار می دهند کار معمول و آسـانی می باشد. سپس زنجیره ها به 
منظور ممانعت از اکسیداسیون مجدد، آلکیله می شوند. در این مرحله دو زنجیره هنوز توسط پیوندهای غیرکوواالن 

متصل هستند و جداسازی نهایی توسط کروماتوگرافی انجام می گیرد )شکل 4-5(.

                                                     

                           

شکل 5-4: در سمت راست شکل شماتیک یک مولکول IgG نمایش داده شده است و در سمت چپ آنزیم ها و عوامل احیا کننده ای 

نشان داده شده است که این مولکول را به قطعات تشکیل دهنده اش تبدیل می کنند.                                                               

2-4-5( مراحل انجام جداسازی زنجیره های سبک و سنگین
 IgG تهیه می گردد. 50 میلی گرم از EDTA و 2 میلی موالر pH=8 0/5 موالر با tris-HCl در ابتدا یک بافر -

حاصل از مرحله قبل در 2/5 میلی لیتر بافر تریس تهیه شده حل می گردد.
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- 275 میکرو لیتر از محلول دی تیوتریتول1 0/1 موالر در بافر تریس، به IgG  آماده شده اضافه می گردد و با 
نیتروژن شسته می شود به گونه ای که غلظت نهایی در تیوتریتول به 10 میلی موالر برسد. این مجموعه در 

یک لوله در بسته به مدت یک ساعت در درجه حرارت اتاق و در حال تکان خوردن انکوبه می گردد.
- مخلوط روی یخ سرد گردیده و جدار لوله به وسیله فویل پوشیده می شود. در این مرحله 275 میکرولیتر اسید 
یدواستیک اضافه گردیده و به مدت نیم ساعت در حال تکان خوردن در حمام یخ انکوبه می گردد شایان ذکر 

است که اسید یدواستیک بایستی به صورت 0/21 موالر در بافر تریس و تازه تهیه شود.
- مجدداً 20 میکرولیتر محلول تیوتریتول اضافه نموده و برای مدت 15 دقیقه در حرارت اتاق انکوبه می گردد.

- مخلوط حاصل به ستون G-25 )که قباًل شرایط آماده سازی آن توضیح داده شد( انتقال داده می شود و ستون 
با اسید پروپیونیک 1 موالر شست وشو داده می شود )قبل از استفاده بایستی با استفاده از پمپ خأل از وجود 
گاز تخلیه شود( و خروجی در حجم های 1 میلی لیتری جمع آوری گردیده و از نظر جذب در 280 نانومتر 

بررسی می گردد.
- پیک پروتئینی جمع آوری شده در مرحله قبل، مستقیماً به ستون G-100 انتقال داده می شود و ستون با اسید 
پروپیونیک  1 موالر شست وشو داده می شود و خروجی در حجم های 2/5 میلی لیتری جمع آوری گردیده و 

از نظر جذب در 280 نانومتر بررسی می گردد.
- اولین پیک شامل پروتئین های مجتمع شده2 و IgG های سالم می باشد. پیک دوم شامل زنجیره های سنگین 

و پیک سوم شامل زنجیره های سبک می باشد )شکل 5-5(.

شکل 5-5: پیک های حاصله محصول عبور ایمونوگلوبولین ها از ستون سفادکس G-100 در پروپیونیک اسید 1 موالر می باشند که 
جذب خروجی ستون در 280 نانومتر اندازه گیری می شود. پیک کوچک اولیه شامل پروتئین های آگریگه و مولکول های سالم می باشد 

و پیک های بعدی به ترتیب زنجیره سنگین و سبک ایمونوگلوبولین می باشد. 

1. Dithiothreitol
2. Aggregated Protein
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میزان پروتئـین در طول موج 280 نانومتر محاسـبه می گردد. میزان زنجیره سـبک بایسـتی 28-25 % کل 
زنجیره های ایمونوگلوبولینی باشد. مقادیر کم تر زنجیره سبک نشان دهنده این موضوع می باشد که زنجیره های 

سبک همراه با زنجیره های سنگین قرار گرفته اند.

3-4-5( نکات قابل توجه 
- در  pH پایین بنیان های متیونین آلکیله می شوند و بنابراین باید یک بافر قوی استفاده شود و در طی روند کار 
عوامل احیا کننده ای که برای دومین بار به کار گرفته می شوند، عوامل آلکیله کننده اضافی را حذف می کنند.

- می توان به جای اسید یدواستیک از یدواستامید یا اتیل انمین1 نیز استفاده نمود.
- زنجیره های سبک )به جز زنجیره کاپای موشی( در بافرهای خنثی محلول هستند و بنابراین می توان آن ها را 
دیالیز نموده و فریز نمود. در صورتی که زنجیره های سنگین تنها به میزان اندکی در pH های خنثی محلول 
هستند و تنها محلول های خیلی رقیق برای ذخیره سازی مناسب هستند و بهتر است در اسید استیک 

0/01 % ذخیره و یا فریز شوند.
- می توان به جای چهارمین مرحله پروسه جداسازی )نمک زدایی( از دیالیز با اسید پروپیونیک 1 موالر استفاده 

نمود که باعث تجمع بیش تر پروتئین ها و افزایش اولین پیک می گردد.
- این مراحل جداسازی برای اکثر گونه ها قابل تعمیم می باشد.

- در برخی بیماری ها زنجیره سبک خالص در ادرار وجود دارد )پروتئین بنس جونز(2 که می توان این زنجیره 
سبک را به راحتی و بدون دناتوراسیون جداسازی نمود، بدین صورت که با استفاده از سولفات آمونیوم %65 
اشباع در درجه حرارت )43/5 گرم سولفات آمونیوم در 100 میلی لیتر ادرار( آن را رسوب داد و سپس به وسیله 
فیلتراسیون ژلی روی سفادکس G-75 در بافر Tris -HCl 10 میلی موالر با pH=7/3 و کلرید سدیم 0/5 

موالر جداسازی نمود.

Fc و Fab 5-5( جداسازی قطعات
مولکول پاپائین قادر است مولکول IgG را در ناحیه لوال هیدرولیز کرده و دو قطعه متصل شونده به آنتی 
ژن(Fab(3 و یک قسمت دایمر شامل نیمه انتهایی زنجیره سنگین (Fc( به وجود می آورد. این قطعات همگی 
از نظر وزن مولکولی مشابهند (Da 50000( و برای جداسازی می توان آن ها را به وسیله کروماتوگرافی تعویض 

یونی جداسازی نمود.
به طور کلی قطعات پروتئولیتیک ایمونوگلوبولین ها می تواند تحت شرایط غیردناتوراسیون نیز جدا شود چرا که 
این قطعات در مقایسه با وضعیت زنجیره سنگین و سبک نسبت به هم، با پیوندهای غیرکوواالن در کنار هم قرار 

گرفته اند.
1. Ethyl enemine
2. Bence-Jones Protein
3. Antigen-binding fragments
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1-5-5( روش انجام آزمایش
- یک میلی گرم از پاپائین در 100 میکرولیتر از بافر فسفات سدیم 0/1 موالر با pH=7 )بافر فسفات شامل 
سیستئین 0/01 موالر و EDTA 2 میلی موالر نیز می باشد( حل گردیده و بالفاصله 50 میکروگرم از این 
محلول به IgG )50 میلی گرم از IgG در3 میلی لیتر بافر فسـفات( اضافه می گردد. سپس به خوبی مخلوط 

می گردد و به مدت 16 ساعت در C° 37 انکوبه می گردد. 
- پس از این مدت با آب مقطر و سپس سه مرتبه با 500 میلی لیتر استات سدیم 0/01 موالر با pH=5/5 دیالیز 

می گردد.
 pH=5/5 در این مرحله برای نمک زدایی و ایجاد تعادل از ستون تعویض یونی و بافر استات 0/01 موالر با -

در درجه حرارت اتاق، استفاده می گردد.
- پس از اضافه نمودن نمونه به ستون، شست وشو با حداقل60 میلی لیتر بافر شروع کننده انجام می پذیرد به 

طوری که جذب در 280 نانومتر به حالت پایه برگردد.
- در ادامه 200 میلی لیتر استات 0/01 موالر تا 1 موالر و pH=5/5 طبق یک شیب خطی اضافه می گردد. 

خروجی ستون در حجم های 5 میلی لیتری جمع آوری گردیده و جذب در 280 نانومتر بررسی می شود.
 Fab پروتئین ها توسط بافر شروع کننده شست وشو داده شده و بنابراین اولین پیک شیب غلظت شامل قطعات -
می باشد و پیک سوم نیز حاوی Fc می باشد. مجموع سه پیک اول حدود 90 درصد IgG اولیه را شامل می شود.

2-5-5( نکات قابل توجه
- درجه خلوص پروسه فوق کامل نیست و کروماتوگرافی میل ترکیبی می تواند خلوص باالتری را ایجاد نماید.

F)ab’(2 و Fab, pFc تهیه ی قطعات )6-5
آنزیم پپسین با اثر بر انتهای کربوکسیل مولکول IgG و شکست یک پیوند دی سولفیدی بین دو زنجیره گاما 
 pFc پپتیدهای کوچک تری به نام Fc می گردد. هم چنین با شکست بیش تر قطعه F(ab’)2 باعث ایجاد قطعه

ایجاد می کند. قطعه F(ab’)2 نیز می تواند به قطعه یک ظرفیتی ’Fab احیا شود.

1-6-5( مراحل انجام کار
- 2 میلی گرم پپسین در 200 ماکرولیتر بافر استات سدیم 0/1 موالر با  pH=4/5 حل شده و 100 ماکرولیتر از 
آن به IgG مورد نظر اضافه می گردد )50 میلی گرم IgG در 2/5 میلی لیتر بافر استات سدیم 0/1 موالر با 

(pH=4/5 و پس از آن که به خوبی مخلوط گردید به مدت 16 ساعت در  C° 37 انکوبه می گردد.

- در مرحله بعد آنزیم توسط  Tris 2 موالر با pH=7/3 خنثی می گردد )300 ماکرولیتر تریس اضافه می گردد( 
و به مدت 10 دقیقه در دور g  2000 سانتریفیوژ می گردد.

- محلول رویی به ستون سفادکس G-200 منتقل شده و با بافر Tris شست وشو داده می شود. خروجی در 
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حجم های 2/5 میلی لیتری جمع آوری و جذب در 280 نانومتر بررسی می گردد.
- قسمت عمده پیک اول F(ab’)2 می باشد. در قسمت اول پیک مواد هضم نشده و در قسمت آخر آن Fab و 

یا Fc قرار دارد. پیک دوم شامل pFc می باشد )شکل5-6(.

 F(ab’)2 در 280 نانومتر که در قسمت اول پیک اول مواد هضم نشده و سپس G-200 شکل6-5: جذب خروجی ستون سفادکس
وجود دارد. پیک دوم شامل pFc می باشد و در قسمت آخر آن Fab و یا Fc قرار دارد.

 Fab’به F)ab’(2 مراحل احیای )7-5
- به محصول F(ab’)2 جمع آوری شده )غلظت تقریبی پروتئین 6 میلی گرم در میلی لیتر(، 0/5 میلی لیتر بافر 

تریس 1 موالر با  pH=7/5 و 50 ماکرولیتر محلول EDTA 0/2 موالر اضافه می گردد.
- 50 ماکرو لیتر محلول دی تیوتریتول 0/1 موالر در بافر تریس 1 موالر با  pH=7/5 اضافه شده، در لوله محکم 

بسته شده و به مدت یک ساعت در حال تکان خوردن در حرارت اتاق انکوبه می گردد.
- لوله را با فویل پوشانده و روی یخ قرار می دهند.

- 50 ماکرولیتر محلول یدواستامید 0/21 موالر در بافر تریس 1 موالر با  pH=7/5 اضافه نموده و به مدت 30 
دقیقه روی شیکر در حمام یخ انکوبه می شود.

- 5 ماکرولیتر محلول دی تیوتریتول 0/1 موالر در بافر تریس 1 موالر با  pH=7/5 اضافه شده و به مدت 15 
دقیقه در حرارت اتاق انکوبه می گردد و سپس مخلوط حاصل به روی ستون G-200 برده شده و با بافر تریس 

همانند مرحله قبلی شست وشو داده می شود.
- یک پیک کوچک در ابتدا شامل F(ab’)2 تجزیه نشده می باشد و سپس پیک بزرگ ’Fab قرار دارد.
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1-7-5( نکات قابل توجه
- مراحل جداسازی فوق در بین گونه های مختلف و حتی زیر کالس های مختلف یک گونه با هم فرق دارد و 
این مراحل برای خرگوش مناسب ترین است. در برخی گونه ها سفادکس G-150 و یا حتی HPLC پیشنهاد 

شده است.
می باشد:  بدین صورت  و  می باشد  متفاوت  به هضم  نسبت   IgG مولکول  زیر کالس های  - حساسیت 

 IgG3=IgG4<IgG2<IgG1

- به همین دلیل محصول pFc برای مولکول IgG3 تنها 2 ساعت پس از هضم به دست می آید در صورتی که 
این زمان برای IgG1 تا 24 ساعت به طول می انجامد. 

VH و Fd 2-7-5( تهیه قطعات
پس از شکستن پیوندهای دی سولفیدی بین زنجیره ای ،F(ab’)2 می توان زنجیره سبک را از قطعه زنجیره 
گاما جداسازی نمود. اگرچه این قطعات اندازه مشابهی دارند ولی می توانند به وسیله فیلتراسیون ژلی از هم تفکیک 
شوند چرا که در pH پایین قطعه Fd به شکل دایمر در می آید و ابتدا از ستون خارج می شود. تحت شرایط کاماًل 
کنترل شده ای، قطعه Fd نیز می تواند به وسیله پاپائین هیدرولیز شود و دومن کامل VH را تولید کند این در 

حالیست که دومن CH1 به طور کامل تخریب می شود.

IgM 3-7-5( جداسازی
غلظت IgM در سرم افراد طبیعی به اندازه ای است که بتوان آن را از سرم جداسازی نمود، هر چند که سرم 
بیماران ماکروگلوبولینمی والدنشتروم1 و یا پالسماسیتوماهای مترشحه IgM نیز برای این کار مناسب می باشد. 
هرچند که این پالسـما سـل ها منبع IgM هتروژن محسـوب نمی شـوند. باتوجه به اندازه بزرگ این مـولکول 
)Da 900000( فیلتراسیون ژلی یک مرحله مهم در جداسازی آن می باشد. بیش تر مولکول های IgM در قدرت 
یونی پایین نامحلول هسـتند و بنابراین رسوب با استفاده از قدرت یونی پایین نیز یک مرحله مفید در جداسازی 
می باشد. هرچند بعضی از این مولکول ها با این شیوه رسوب نمی کنند و به روش های دیگری برای رسوب آن ها 

نیاز است.

IgM 8-5( مراحل جداسازی مولکول
- قبل از انجام هر عملی در مورد سرم های انسانی بایستی از نظر عدم آلودگی با ویروس های هپاتیت و ایدز 

اطمینان حاصل نمود.
- ابتدا 100 میلی لیتر سرم انسان نرمال و یا 10 میلی لیتر سرم بیمار ماکروگلوبولینمی سه مرتبه و هر بار به میزان 
10 برابر حجم آن با استفاده از فسفات سدیم 2 میلی موالر و pH=6/0 در درجه حرارت C° 4 دیالیز می گردد.
- سانتریفیوژ به مدت 10 دقیقه در دور g 2000 و درجه حرارت C° 37 انجام می شود. سپس مایع رویی دور 

1. Waldenstrom’ s macroglobulinaemia
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ریخته می شود و رسوب در بافر فسفات سرد حل شده و مجددا سانتریفیوژ می گردد. این عمل یک بار دیگر 
تکرار می گردد.

- رسوب نهایی در 15-10میلی لیتر بافر تریس حل گردیده و به مدت 10 دقیقه در دور g 2000 و درجه حرارت 
اتاق سانتریفیوژ می گردد.

- مایع رویی به ستون سفارز 4B یا 6B در TBS انتقال می یابد و با بافر تریس در حرارت اتاق شست وشو داده 
می شود. خروجی در حجم های 6 میلی لیتری جمع آوری گردیده و جذب در 280 نانومتر بررسی می گردد.

- یک پیک کوچک شامل مولکول های بزرگ و مجتمع شده در ابتدا وجود دارد و به دنبال آن اولین پیک بزرگ 
حاوی IgM پنتامر می باشد. آلودگی ها از جمله IgG پس از آن از ستون خارج می گردند.

9-5( نکات قابل توجه 
- بسته به غلظت IgM در سرم میزان IgM به دست آمده در افراد طبیعی حدود 0/5 میلی گرم در هر میلی لیتر 

سرم و در بیماران ماکروگلوبولینمی 15-5 میلی گرم در هر میلی لیتر سرم می باشد.
- مایع رویی حاصل در مرحله دوم را می توان برای جداسازی IgG یا IgA به کار برد.

- به دلیل این که مولکول IgM در شرایط انجماد رسوب می کند، بهتر است این مولکول در نگه داری شود و یا 
به منظور جلوگیری از رسوب به صورت 50% گلیسروله در  C° 20- ذخیره گردد.

- این پروسه برای سایر گونه ها نیز کاربرد دارد و تنها فاکتور محدود کننده مقدار کم سرم حیوانات کوچک جثه 
می باشد.

IgA 9-5( جداسازی
همانند IgM غلظت IgA نیز در سرم به اندازه ای است که بتوان آن را از سرم افراد طبیعی استخراج نمود. 
از طرفی بیمارانی که دچار میلومای IgA هستند نیز کاندید مناسبی برای جداسازی این ایمونوگلوبولین محسوب 
می شوند. هرچند که در برخی گونه ها مقدار IgA موجود در گردش خون برای جداسازی کافی نیست و به ناچار 
بایستی از IgA موجود در ترشحات مثل شیر یا کلستروم استفاده نمود. در مورد موش یک پالسماسایتومای مناسب 

قابل انتقال مانند MOPC 315 می تواند باعث القای مقادیر باالی سطوح IgA در سرم شود.
IgA ی سرمی در چند فرم مونومر، دایمر و حتی پنتامر وجود دارد. در انسان فرم مونومر سرمی غالب است اما 
اشکال متفاوت سرمی بین گونه های مختلف شایع می باشد. فرم ترشحی نیز اغلب دایمر و گاهی تترامر می باشد.

1-9-5( روش انجام جداسازی
- همه سرم های انسانی بایستی از لحاظ عاری بودن از آلودگی های هپاتیت و ایدز کنترل شوند.

- 100 میلی لیتر از سرم انسان نرمال برای حداقل سه مرتبه و هر بار با 2 لیتر بافر فسفات 2 میلی موالر و 
pH=6/0 دیالیز گردیده و سپس به مدت 10 دقیقه در دور g 2000 در  C° 4 سانتریفیوژ می گردد.
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- رسـوب حاوی IgM می باشـد که یا جداسـازی شده و یا دور ریخـته مـی شـود و به مـحلول رویی 100 
میلی لیتر محلول سولفات روی 0/1 موالر اضافه گردیده و در دمای C°25-20 به شدت به هم زده می شود. 
سپس با اضافه نمودن قطره قطره ی محلول کربنات سدیم 1 موالر pH به 6/9-6/8 می رسد که در همین 

حین بایستی مرتب تکان داده شود.
- پس از گذشت 1 ساعت در دمای C° 25-20  محلول از کاغذ صافی واتمن1 شماره 1 عبور داده می شود. 
  28 °C 2500 در دمای g 28 انکوبه شده و سپس به مدت 15 دقیقه در دور °C پس از آن 30 دقیقه در

سانتریفیوژ می گردد.
- به محلول رویی حاصل 150 میلی لیتر سولفات آمونیوم اشباع اضافه می گردد و پس از مخلوط کردن به مدت 
30 دقیقه در دمای اتاق انکوبه می شود و مجدداً به مدت 30 دقیقه در دور g 2500 سانتریفیوژ می گردد. مایع 

رویی دور ریخته می شود و رسوب در 20 میلی لیتر آب مقطر حل می گردد. 
- 1 میلی لیتر EDTA 0/2 موالر اضافه گردیده و برای حداقل سه مرتبه و هر بار با 1 لیتر بافر فسفات سدیم 
20 میلی موالر با pH=8/0 دیالیز می گردد. سپس در درجه حرارت اتاق به روی ستون سلولز- DEAE برده 

می شود و با همان بافر شست وشو داده می شود.
- با اضافه نمودن حداقل 200 میلی لیتر بافر شروع کننده اجازه داده می شود تا جذب در 280 نانومتر مجدداً 
به حالت پایه برگردد. سـپس بر طبق یک شـیب خطی، 600 میلی لیتر بافر فسـفات 20 میلی موالر تا 0/3 
میلی موالر و pH برابر با 8 اضافه می گردد و خروجی در حجم های 10 میلی لیتری جمع آوری شده و جذب 

در 280 نانومتر بررسی می گردد.
- IgA در یک پیک وسیع )به دلیل هتروژنیسیتی( با بافر تقریباً 0/1 موالر جداسازی می گردد.

2-9-5( نکات قابل توجه
- محصول IgA یک سرم نرمال تقریباً 0/5-0/2 میلی گرم در هر میلی لیتر می باشد. مقدار قابل توجهی از این 
ایمونوگلوبولین به وسیله یون روی (Zn( رسوب می کند اما این مرحله اجتناب ناپذیر است زیرا باعث حذف

IgG می گردد.

- وجود مقادیر فراوان IgA در سرم بیماران میلومایی این امکان را به وجود می آورد تا مرحله رسوب به وسیله روی 

حذف گردد و مقادیر قابل توجه IgA توسط رسوب با سولفات آمونیوم و DEAE کروماتوگرافی به دست می آید.
- پروسـه ارائه شده نمی تـواند IgA را به طور کامل خالص جداسـازی کند و ممکن است نیاز باشد تا سایر 
کالس های ایمونوگلوبولینی به وسیله کروماتوگرافی میل ترکیبی حذف شود. تکرار مرحله رسوب با سولفات 
آمونیوم، مقادیر آلبومین همراه را کاهش می دهد. فیلتراسیون ژلی نیز می تواند برای خلوص بیش تر استفاده 
شود که هدف از آن حذف IgM می باشد هرچند که استفاده از آن باعث حذف پلیمرهای IgA نیز می شود.

1. Whatman no 1 .Paper



ایمونولوژی عملی/ فصل هفتم: روش های شناسایی و تخلیص پروتئین ها570

3-9-5( جداسازی IgA ترشحی از شیر و کلستروم
- 10 میلی لیتر سالین ایزوتونیک به شیر اضافه و مخلوط می گردد و بعد از آن، این مخلوط در لوله نیترات سلولز 

در دمای C° 40 و دور g  100000به مدت 1 ساعت سانتریفیوژ می گردد.
- لوله با یک سوزن هایپودرم سوراخ گردیده و الیه شفاف آبکی در بین رسوب و الیه شناور چربی رویی برداشت 
 °C می شود. این محلول که اصطالحاً کلستروم شفاف1 نامیده می شود، را می توان در صورت عدم نیاز در

20- ذخیره نمود.

- محلول را به خوبی به هم زده و pH آن را توسط اسید هیدروکلریک به 4 رسانده و سپس به مدت 30 دقیقه 
در دور g 30000 و دمای C° 4 سانتریفیوژ می گردد. 

- رسوب که شامل کازئین است دور ریخته شده و مایع رویی توسط تریس 2 موالر خنثی می گردد و همانند 
مرحله قبل سانتریفیوژ تکرار می گردد و مایع رویی حاصل به وسیله فیلتر 0/45 ماکرومتر، فیلتر می شود.

  pH=6/8 4 و با فسفات سدیم 0/1 موالر و°C استفاده می شود که در دمای G-200 در این مرحله از ستون -
شست وشو داده می شود. خروجی های 10 میلی لیتری جمع آوری و جذب در 280 نانومتر بررسی می گردد. 
در اولین پیک IgA دایمر وجود دارد که در جلوی آن مقدار اندکی از مواد اضافی مثل پروتئین های آگریگه و 

IgM وجود دارد و بالفاصله بعد از آن IgG جداسازی می گردد.

- پیک خروجی IgA توسط فسفات سدیم 0/01 موالر و  pH=7/5 و کلرید سدیم 0/1 موالر دیالیز می گردد. 
با همان بافر به تعادل رسـیده می شـود و روی سـتون می رود و با 60 میلی لیتر بافر شروع کننده در دمای

 C° 4 شسته می شود.

- شسـت وشـوی بعدی با 150 میلی لـیتر بافر حاوی کلرید سـدیم 0/25 موالر در دمای C°4 انجام می پذیرد. 
خروجی های 5 میلی لیتری جداسازی و در 280 نانومتر بررسی می گردد.

- IgG و قطعات ترشحی آزاد توسط بافر شروع کننده شسته می شود و شست وشوی IgA به بافری با نمک 
باالتر نیاز دارد.

4-9-5( نکات قابل توجه
- میزان IgA حاصل از شیر یا کلستروم 5-4 میلی گرم در هر میلی لیتر می باشد و بین شیر یا کلستروم از نظر 

میزان IgA تفاوتی وجود ندارد.
- IgA حاصل کاماًل خالص نبوده اما IgG یا IgM همراه قابل سنجش نمی باشد. استفاده از فیلتراسیون ژلی 
با سفادکس G-200 در اسید کلریدریک-گوانیدین 3 موالر درجه خلوص را افزایش می دهد اما این پروسه 
تجمعات پروتئینی ایجاد می کند و هم چنین ممکن است باعث حذف برخی باندهای غیرکوواالنت بین زنجیره 

ترشحی و زنجیره سبک ایمونوگلوبولین می شود.

1. Clarified Colostrum
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- این روند برای خرگوش، انسان و خوک قابل تعمیم است.

IgE 10-5( جداسازی
در جداسازی این ایمونوگلوبولین دو نکته حائز اهمیت است. اول آن که IgE نقش مرکزی در واکنش های 
آلرژی دارد و آنتی بادی پاسخ گو به آلرژن هاست و دوم این که غلظت این آنتی بادی در سرم طبیعی بسیار اندک 
اسـت و بنابراین جداسـازی از این منـبع مشـکل می باشـد. هرچنـد افـرادی که از بیـماری های آلرژیـک یا 
عفونت های انگلی رنج می برند، دارای مقادیر افزایـش یافـته IgE در گردش خون خود می باشـند که امکان 
جداسـازی این آنتی بادی از سرم را مهیا می سازد. اما متاسفانه همه ی آنتی بادی های تولید شده در بدن این افراد 
از نوع IgE نمی باشد و بنابراین استفاده از کروماتوگرافی میل پیوندی خلوص مناسبی را ایجاد نمی کند. برای 
داشتن مولکول IgE با درجه خلوص باال استفاده از میلوماهای IgE توصیه می گردد. این گونه میلوماها در انسان 
و رت گونه WST/Lou وجود دارد که در این گونه به طور ذاتی و خودبه خودی یک سوم ایمونوسایتوماها تولید 

کننده IgE هستند.

1-10-5( روش انجام جداسازی
- مثل سایر کالس ها در ابتدا بایستی از سالم بودن سرم اطمینان حاصل گردد. 

- همانند مرحله اول جداسازی IgG با استفاده از سولفات سدیم 18% رسوب ایجاد می شود )مراحل یک تا پنج 
.)IgG جداسازی

- رسوب نهایی با بافر فسفات 0/01 موالر دیالیز می گردد مرحله تعادل یونی با همان بافر انجام شده و سپس 
به روی ستون برده می شود.

- وقتی تعادل به طور کامل برقرار گردید، نمونه به ستون اضافه شده و پس از آن با حداقل 100 میلی لیتر بافر 
شروع کننده )فسفات سدیم 0/01 موالر و pH=8( شسته می شود تا زمانی که جذب به حالت پایه ای اولیه 

برگردد. 
- شست وشو با یک شیب خطی 400 میلی لیتری فسفات سدیم 0/01 تا 0/2 موالر و PH=8 در دمای اتاق 

ادامه می یابد. خروجی های 10 میلی لیتری جداسازی شده و جذب در 280 نانومتر بررسی می گردد.
- عمده ی IgG با بافر شروع کننده شسته می شود و IgE نیز توسط یک شیب خطی بافر 0/03 موالر و در 

امتداد IgA شسته می شود.
- با استفاده از ستون G-200 و شست وشو با تریس و جمع آوری خروجی های 10 میلی لیتری و سپس در جذب 

280 نانومتر بررسی می گردد. IgE همراه با IgA بعد از IgM و قبل از IgG خارج می گردد.

2-10-5( نکات قابل توجه
- بسته به غلظت پروتئین میلوما در گردش خون بیماران، میزان محصول به دست آمده متفاوت می باشد. در 
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صورت وجود میلومای شدید، محصول درجه خلوص قابل قبولی دارد.
- در مورد جداسازی IgE از سرم بیماران حساس شده دارای آلرژی، 500-200 میلی لیتر سرم استفاده می گردد 
و رسوب نمک نهایی به 250 میلی لیتر سلولز-DEAE اضافه می گردد. برخالف سرم میلومایی در این جا 
پیک پروتئینی خاصـی برای IgE دیده نـمی شـود و تشخیص با اسـتفاده از آنتی سـرم ویژه ی IgE انجام 

می گیرد. اگر محصول از 200 میلی گرم بیش تر باشد، می توان از ستون G-200 استفاده نمود.
  IgA،IgG به دست آمده10-1 ماکروگرم در میلی لیتر سرم خواهد بود و ممکن است آلودگی با IgE میزان -

و IgD نیز وجود داشته باشد که برای تخلیص بیش تر کروماتوگرافی میل پیوندی پیشنهاد می گردد. 

IgD 11-5( جداسازی
وظیفه و عملکرد مولکول IgD در داخل بدن نامشخص است ولی آن چه که اهمیت دارد این مولکول یک 
گیرنده آنتی ژنی سطح لنفوسیت های B می باشد. غلظت IgD در گردش خون بسیار پایین است ولی با این حال 

حدود 100 مرتبه بیش تر از IgE می باشد. میلوماهای IgD نیز معمواًل همراه با زنجیره سبک المبدا می باشند.
پروسه ی جداسازی IgD از سرم بیماران میلومایی دقیقاً همانند روند جداسازی IgE می باشد. تنها تفاوت در 
این است که مراحل در دمای C° 4 انجام می گیرد و رسوب نیز به جای نمک سدیم با سولفات آمونیوم 45% اشباع 
حاصل می شود و یا مرحله رسوب به طور کامل حذف می گردد. IgD اسیدی تر از IgE می باشد و بنابراین در 
ستون سلولز-DEAE جزو خروجی های بعدتر می باشد و اگر به IgA نیز آلوده باشد این خاصیت مشهودتر است.

جهت کاهش پروتئولیز، مرحله تعویض یونی، به جای شست وشوی گرادیانی، به صورت یک مرحله و سریع 
انجام می شود. با تهیه نمونه در فسفات سدیم 15 میلی موالر و pH=8 مولکول های IgG باند نشده شست وشو 

داده می شود و سپس IgD با استفاده از فسفات سدیم 35 میلی موالر و pH=8 شست وشو داده می شود. 
این مراحل برای سـرم نرمال نیز قابل تعمیم اسـت ولیکن آلودگی با IgG و IgA به وجود می آید. خلوص 

بیش تر به وسیله کروماتوگرافی میل ترکیبی حاصل می گردد.

1-11-5( نکات قابل توجه 
- مولکول IgD در سرم به سرعت هیدرولیز می شود که این عمل به پروتئین پالسمین نسبت داده می شود. 
تجزیه مولکولی IgD با اضافه نمودن اسید آمینوکاپروئیک 5 میلی موالر به سرم تازه و به همه ی بافرهای 

کروماتوگرافی مهار می شود. مکانیسم این عمل، مهار تشکیل پالسمین از پالسمینوژن می باشد. 

12-5( اهداف آموزشی در قالب سئواالت تشریحی
1. برای حذف لیپوپروتئین های سرم چه عملی پیشنهاد می شود؟

2. روش های تخلیص ایمونوگلوبولین ها را توضیح دهید.
3. برای رسوب ایمونوگلوبولین ها از سولفات آمونیوم چند درصد استفاده می شود؟
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3. اسید آمینوکاپروئیک به چه منظور به IgD اضافه می شود؟
4. منابع جداسازی IgE کدامند؟

5. برای بررسی حضور پروتئین در خروجی نمونه ها چه طول موجی رصد می شود؟
6. تفاوت بین جداسازی IgA از سرم و از شیر در چیست؟

7. برای برقراری تعادل و نمک زدایی ایمونوگلوبین ها چه اقدامی صورت می پذیرد؟
8. منحنی جداسازی IgG را تفسیر کنید.

9. در هنگام جداسازی مولکول های IgM چه نکاتی را باید مد نظر داشت؟
10. بافر شروع کننده چیست و چه نقشی در مراحل جداسازی ایمونوگلوبولین ها دارد؟
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بخش ششم
تهیه کونژوگه های

 آنزیمی و فلورسنت

1-6( مقدمه
قابلیت کونژوگه سازی1 آنتی بادی به یک پروتئین یا یک مولکول دیگر، برای بسیاری از کاربردهای تحقیقاتی، 
تشخیصی و درمانی حائز اهمیت می باشد. امروزه این آنتی بادی ها، در درمان هدف مند بسیاری از سرطان ها و سایر 

بیماری ها، و هم چنین در تشخیص طیف وسیعی از عفونت ها، عوامل بسیار مهمی به شمار می روند. 
وجود آنتی بادی های پلی کلونال و مونوکلونال اختصاصی و نسبتاً کم هزینه، طراحی معرف های ایمونولوژیک 
با میل ترکیـبی باال برای انواع مختلفی از آنالـیت ها را ممکن سـاخته است. با اسـتفاده از روش های مخـتلف 
کونژوگه سازی، می توان این آنتی بادی های اختصاصی را به شکلی تغییر داد که ردیابی آن ها در مخلوط های 
پیچیده، امکان پذیر باشد. برای مثال، آنتی بادی نشان دار شده با یک آنزیم، ماده فلورسنت، یا بیوتین، یک ترکیب 

قابل شناسایی را ایجاد می کند که به وسیله برچسب مربوط به خود، قابل رویت یا اندازه گیری خواهد بود.  

2-6( تولید آنتی بادی های کونژوگه با مواد نشان دار

1-2-6( آنتی بادی های کونژوگه شده با آنزیم
آنتی بادی های نشان دار شده با آنزیم، می توانند باعث تولید سیگنال در طول آزمایش شوند؛ به این صورت که 
هر مولکول آنزیم می تواند مقادیر زیادی از مولکول های سوبسترا را به محصول قابل شناسایی تبدیل کند که این 
محصول با روش های تصویربرداری، میکروسکوپی یا اسپکتروسکوپی قابل تشخیص و یا اندازه گیری می باشد. 
زمانی که این آنزیم به آنتی بادی اختصاصی یک آنالیت متصل شود، می توان با راه اندازی یک سیستم آزمایشی، 

میزان آن آنالیت را اندازه گیری کرد. 

1. Conjugation 
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تهیه کونژوگه های

 آنزیمی و فلورسنت

استفاده از آنزیم ها به عنوان مواد نشان دار در روش های سنجش ایمنی، نسبت به مواد رادیواکتیو مزایایی دارد 
که مهم ترین آن ها، پایداری طوالنی مدت سیستم آنزیمی و هم چنین خطر کم تر آنزیم ها در مقابل مواد رادیواکتیو 
می باشـد. از طرفی، حساسـیت هر دو ماده، تقریباً به یک میزان می باشد، و به این دلیل، آنزیم ها کاربرد بسیار 
وسیع تری در کونژوگه سازی پیدا کرده اند و تست های آماده شده بر پایه آنزیم نظیر االیزا1، مهم ترین تست های 
ایمونواسی ارائه شده در بازار می باشند؛ از طرفی، فعالیت باالی برخی از آنزیم ها، سبب شده تا حساسیت باالتری 

نسبت به تکنیک های بر پایه مواد رادیواکتیو داشته باشند. 
استفاده از سوبستراهای محلول، امکان استفاده از جذب نوری برای اندازه گیری میزان آنالیت مورد استفاده را 
فراهم می سازد. از طرفی، سوبستراهایی نیز موجود هستند که قادر به ایجاد رسوب های رنگی بوده و برای لوکالیزه 

کردن آنتی ژن ها در بالت، سلول، یا قطعات بافتی، کاربرد بسیار خوبی دارند. 
روش کونژوگه سازی مورد استفاده برای اتصال آنزیم ها به آنتی بادی، بر حسب گروه های عملکردی در 

دسترس، متفاوت می باشد.
بیش ترین آنزیم های مورد استفاده، شامل پراکسیداز2، آلکالن فسفاتاز3، بتا-گاالکتوزیداز4، و گلوکزاکسیداز5، 
می باشند. در میان این ها، پراکسـیداز و در مرحله بعد آلکالن فسفاتاز، از رایج ترین آنزیم های مورد استفاده برای 

کونژوگه سازی می باشند )جدول 6-1(. 
جدول 1-6: آنزیم ها، مواد رنگ زا، و وضعیت های توقف در روش االیزا

محلول متوقف کنندهخوانشرنگآنزیم

بعد از توقفقبل از توقفبرچسب آنزیمی ماده رنگ زا

OPD پراکسیداز
TMB

ABTS

سبز/نارنجی
آبی

سبز 

 نارنجی/قهوه ای
زرد
سبز

492
450
414

1.25 M اسید سولفوریک
SDS 1%

بدون توقف

pNPP 4052زرد/سبززرد/سبزآلکالن فسفاتاز M سدیم کربونات

 ONPG 4202  زردزرد بتا گاالکتوزیداز M سدیم کربونات

1. Enzyme-Linked Immunosorbent Assay
2. HRP: Horse Reddish Peroxidase
3. AP: Alkaline Phosphatase
4. Β-Gal: β-Galactozidase
5.GO: Glocuse Oxidase
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2-2-6( خصوصیات آنزیم های متداول
1. پراکسیداز: پراکسیداز، آنزیمی مشتق از ریشه تربچه، با وزن مولکولی 40KD می باشد که می تواند واکنش 
پراکسید هیدروژن را با یک ماده آلی، کاتالیز نموده و یک ماده رنگی تولید کند. pH مناسب برای فعالیت 
پراکسیداز، pH=7 می باشد. این آنزیم، یک هموپروتئین می باشد که وجود هم1 در ساختار آن، خاصیت رنگی 

و حداکثر جذب نوری در 403 نانومتر را به آن می دهد. 
واکنش پراکسیداز با سوبسترای خود، H2O2، منجر به تشکیل یک واسطه پایدار می شود که می تواند در حضور 
یک دهنده الکترون مناسب، تفکیک گردد. سوبستراهای دهنده الکترون، می توانند شامل مولکول های اکسید 
شونده نظیر آسکوربات، سایتوکروم C، یا فروسیانید باشند. طیف وسیعی از این سوبستراها، به عنوان معرف های 
تشخیصی پراکسـیداز، به صورت تجاری در دسترس می باشند. اغلب این سوبستراها، تشکیل محصوالت رنگی 
می دهند که در سیستم های تشخیصی بر پایه اسپکتروفتومتری قابل استفاده می باشند؛ به عالوه، سوبستراهایی 
از پراکسیداز نیز موجود می باشند که محصوالت فلورسنت یا کمی لومینسانت تولید می کنند. سوبستراهای کمی 

لومینسانت، حساس ترین نوع از این معرف های تشخیصی به شمار می روند. 
پراکسیداز، یک گلیکوپروتئین شامل مقادیر قابل توجهی از کربوهیدرات می باشد. زنجیره های پلی ساکاریدی 
این آنزیم، در طی کونژوگه سازی، در واکنش های مربوط به اتصاالت عرضی مشارکت می کنند. متداول ترین روش 
برای کونژوگه سازی پراکسیداز با آنتی بادی، به این صورت است که در ابتدا ریشه های قندی پراکسـیداز توسط 
یک ماده اکسـیدکننده به نام سدیم پریودات، اکسـیدشده و گروه های آلدئیدی در آنزیم تولید می شود. در مرحله 
بعد، از این گروه ها، برای کونژوگه سازی با گروه های آمین موجود در آنتی بادی استفاده می شوند؛ به این صورت 
که پراکسیداز اکسید شده در حضور یک ماده احیا کننده به نام سدیم سیانوبروهیدراید، به مولکول های آنتی بادی 
متصل می شود. این روش، سـاده ترین روش برای تهیه کونژوگه های بسـیار فعال با آنزیم پراکسـیداز می باشد. 

مراحل تهیه کونژوگه های آنزیمی با پراکسیداز، در شکل 1-6 به طور خالصه آمده است. 

شکل 1-6: تهیه کونژوگه های آنزیمی با پراکسیداز به روش اکسیداسیون با سدیم پریودات: آنزیم پراکسیداز، یک آنزیم گلیکوپروتئینی 
بوده که زنجیره های پلی ساکاریدی آن می تواند توسط سدیم پریودات اکسید شود و گروه های آلدئیدی تولید کند؛ در نهایت کونژوگه 

سازی این گروه های آلدئیدی با آنتی بادی، از طریق آمینه کردن احیایی به کمک سدیم سیانوبروهیدراید، انجام می گیرد. 

1. Heme 
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در این قسمت متداول ترین روش برای کونژوگه سازی آنتی بادی با آنزیم پراکسیداز آورده شده است؛ این روش، 
روش اکسیداسیون با سدیم پریودات نام داشته و از آن جا که اولین بار توسط شخصی به نام Nakane ارائه گردید،  

به روش Nakane نیز معروف می باشد: 
HRP با IgG مراحل کونژوگه سازی آنتی بادی

mg .1 2 آنزیم پراکسیداز در µl 500 آب مقطر حل شود. 
µl .2 100 از سدیم پریودات M 0/1 به محلول آنزیمی اضافه شده و به مدت 20 دقیقه در دمای اتاق همراه با 
حرکت، انکوبه گردد. در این مرحله، به علت اکسیداسیون آنزیم، رنگ محلول از نارنجی به سبز تغییر خواهد 

کرد.
3. آنزیم اکسید شده در مقابل 2 لیتر بافر سدیم استات pH=4/4 1mM به مدت یک شب در 4 درجه سانتی 

گراد دیالیز گردد.
mg .4 4 از IgG در  µl 500 بافر سدیم کربنات pH=9/5 10 mM حل شود.

pH .5 محلول آنزیمی دیالیز شده با اضافه کردن  µl 10 از بافر سدیم کربنات pH=9/5 0/2 M روی 9-9/5 
تنظیم شده و بالفاصله محلول IgG به آن اضافه گردد. این مخلوط به مدت 2 ساعت در دمای اتاق به همراه 

حرکت انکوبه گردد.
µl .6 50 از محلول تازه تهیه شده از سدیم بروهیدراید )mg/ml 4( اضافه کرده و به مدت 2 ساعت در 4 درجه 

سانتی گراد به همراه حرکت انکوبه گردد.
7. در نهایت به منظور تخلیص و جداسازی آنتی بادی های کونژوگه، از روش ژل فیلتراسیون استفاده شود.

سایر روش های کونژوگه سازی با پراکسیداز شامل استفاده از معرف هایی نظیر گلوتارآلدئید می باشد. مزیت 
پروتکل دو مرحله ای گلوتارآلدئید، محدود کردن تشکیل الیگومر می باشد. اما در این روش، اغلب مقادیر غیرقابل 
قبولی از کونژوگه رسوب یافته ایجاد می شود. برخالف این محدودیت، این روش کاربرد نسبتاً باالیی برای ایجاد 

اتصاالت آنتی بادی-آنزیم دارد.
اندازه پراکسـیداز، به عنـوان یک مزیت برای تولیـد کونژوگه های آنتـی بادی-آنزیم محسـوب می گردد. 
کونژوگه های با وزن مولکولی نسبتاً پایین، قادر به نفوذ به داخل ساختارهای سلولی می باشند. به همین دلیل، 
کونژوگه های پراکسیداز اغلب به عنوان بهترین انتخاب برای تکنیک های رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی به کار 

می روند. 
یک مزیت متمایز کننده دیگر پراکسیداز، ماهیت مقاوم و پایدار آن می باشد. این آنزیم در حالت خشک و فریز، 
تا سـال ها پایدار می ماند و آنزیم تخلـیص شـده را می توان به حالت محلول تا چـند ماه در 4 درجه سـانتی گراد 
نگه داری کرد، بدون این که تغییر قابل توجهی در فعالیت آن ایجاد گردد. به عالوه، این آنزیم بعد از اتصال به یک 

معرف کونژوگه کننده یا اکسید شدن با پریودات، فعالیت خود را تا حد قابل توجهی حفظ می کند. 
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معایب و محدودیت هایی نیز در رابطه با پراکسیداز وجود دارد. یکی از این محدودیت ها، وجود تنها دو گروه 
آمینی اصلی در دسترس در ساختار این آنزیم می باشد، که در نتیجه قابلیت فعال شدن آن را با گروه های واکنش 
دهنده با آمین، محدود می سازد. به عالوه، پراکسیداز نسبت به حضور بسیاری از عوامل ضد میکروبی، به ویژه آزاید 
سدیم، حساس می باشد. هم چنین این آنزیم به طور برگشت پذیری با سیانید و سولفید مهار می گردد. در نهایت، با 
وجودی که فعالیت آنزیمی پراکسیداز، بسیار باال می باشد، طول عمر یا زمان واکنش با سوبسترای آن محدود بوده 

و در برخی حاالت، بعد از گذشت حدود یک ساعت، واکنش به شدت کاهش می یابد. 
در هر حال، پراکسیداز تاکنون معمول ترین روش کونژوگه سازی بوده است. به طوری که طبق بررسی های 

انجام شده، حدود %80 از کونژوگه های آنتی بادی، با این آنزیم انجام می گیرد. 

2. آلکالن فسفاتاز: آلکالن فسفاتاز )AP(، خانواده بزرگی از ایزوآنزیم ها می باشند که در طیف وسیعی از 
ارگانیسم ها )از باکتری ها تا حیوانات( یافت می شوند. در پستانداران، دو فرم از این آنزیم وجود دارد، یک فرم 

آن فقط در روده و فرم دیگر در بافت های مختلف وجود دارد. 
تمام این ایزوآنزیم ها، می توانند گروه های فسفو مونواستر را از طیف وسیعی از سوبستراها جدا کنند. در نتیجه، 
اضافه کردن مواد قبول کننده فسفات نظیر دی اتانول آمین، تریس، و 2-آمینو 2-متیل 1-پروپانول، به بافرهای 

سوبسترا، حساسیت تشخیصی آلکالن فسفاتاز را در سیستم های االیزا به شدت افزایش می دهد. 
ایزوآنزیم های آلکالن فسفاتاز، بهترین فعالیت خود را در pH=8-10 دارند، در حضور کاتیون های دو ظرفیتی 
فعال می شوند، و توسط سیستئین، آرسنات، سیانید، شالته کننده های فلزی مختلف )مانند EDTA(، و یون های 

فسفات، مهار می شوند. اغلب کونژوگه های ایجاد شده با آلکالن فسفاتاز، از روده گاو، تهیه می شوند. 
آلکالن فسفاتاز به دست آمده از روده گاو، وزن مولکولی در حدود KD 140 دارد. جایگاه فعال این آنزیم، حاوی 
دو اتم روی و یک اتم منیزیم می باشد که هر دو برای فعالیت آنزیم ضروری می باشند. واکنش آنزیم با سوبسترا 
باید در محیـط بافری انجام گـیرد که حاوی غلظت های اندکی از این کاتیـون های دو ظرفیتی )منیزیم و روی( 
می باشند تا ساختار فضایی جایگاه فعال آنزیم حفظ گردد. شالته کننده های فلزی مانند EDTA نباید در محیط 

وجود داشته باشند، زیرا می توانند کاتیون های دو ظرفیتی را از محیط حذف و آنزیم را غیرفعال سازند. 
محلول آلکالن فسفاتاز تخلیص شده، معمواًل در حضور یک پایدار کننده )به طور معمول NaCl, 3M( نگه داری 
می شود. هم چنین این آنزیم را می توان لیوفیلیزه کرد؛ هرچند تجربه نشان داده که در هر بار پدیده ذوب-انجماد، 

ممکن است فعالیت آنزیم تا حدی از دست برود. 
تهیه کونژوگه های آنزیمی با آلکالن فسـفاتاز، معمواًل با محدودیت هایی همراه می باشـد، زیرا ممکن است 
آنتی بادی پس از اتصال به آنزیم، فعالیت خود را از دست بدهد. استفاده از یک محلول آنزیمی کاماًل تخلیص شده 

و با فعالیت باال، می تواند به حفظ فعالیت آنزیم در حالت کونژوگه کمک نماید. 
این آنزیم، در مواردی به عنوان آنزیم انتخابی استفاده می شود. به عنوان مثال، از آن جا که آلکالن فسفاتاز می تواند 
تا حدی دماهای باال را تحمل کند، اغلب به عنوان آنزیم انتخابی برای نشان دار کردن پروب های الیگونوکلئوتیدی 
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در آزمایشـات هیبریداسیون، به کار می رود. هم چنیـن، آلکالن فسـفاتاز می تواند مدت زمان طوالنی تری فعالیت 
آنزیمی خود را در واکنش با سوبسترا حفظ کند؛ به همین علت در آزمایش، در صورت استفاده از این آنزیم، 
امکان افزایش زمان انکوباسیون با سوبسترا تا ساعت ها و یا حتی روزها وجود خواهد داشت که این باعث افزایش 

حساسیت آزمایش می گردد. 
این خصوصیات باعث شده که آلکالن فسفاتاز به عنوان دومین روش رایج کونژوگه سازی استفاده گردد. به 

طوری که حدود %20 از کونژوگه های آنتی بادی، با این آنزیم ایجاد می گردد.
روش های کونژوگه سازی معمول در مورد آلکالن فسفاتاز، شامل اتصال به واسطه گلوتارآلدئید، و استفاده از 
 SPDP سوکسینیمیدیل مالئمیدومتیل سیکلوهگزان کربوکسیالت1( یا( SMCC گروه های دو عاملی هترو نظیر
)سوکسینسمیدیل پیریدیل دی تیو پروپیونات2( می باشند. در این قسمت مراحل کونژوگه سازی آنتی بادی با آلکالن 

فسفاتاز به واسطه گلوتارآلدئید، توضیح داده شده است:
- مراحل کونژوگه سازی آنتی بادی با آلکالن فسفاتاز

mg .1 0/5 از IgG محلول در µl PBS 100 به mg 1/5 آلکالن فسفاتاز اضافه شود.
2. گلوتارآلدئید %5 )حدود µl 10( اضافه شود تا حجم نهایی محلول، 0/2% )v/v( گردد.

3. این مخلوط به مدت 2 ساعت در دمای اتاق همراه با حرکت مالیم انکوبه شود.
 PBS و به مدت یک شب در 4 در جه سانتی گراد در مقابل )PBS 1 رقیق شده )با بافرml 4. مخلوط تا حجم

دیالیز گردد.
 NaN3 , MgCl2 1mM حاوی Tris-HCl 50 mM pH=7/5 10 بافر ml 5. در نهایت مخلوط حاصل در
BSA ,0/02% %2 رقیق شده و در 4 درجه سانتی گراد ذخیره گردد. جدول 2-6، برخی از خصوصیات مهم 

دو آنزیم پراکسیداز و آلکالن فسفاتاز را مقایسه کرده است.
جدول 2-6: مقایسه دو آنزیم متداول مورد استفاده در کونژوگه سازی

پایداریوزن مولکولینام آنزیم
حساسیت به عوامل 

ضد میکروبی
زمان واکنش با 

سوبسترا

میزان کونژوگه شدن 

خودی

پایینحساسباالپایین )KD 44(پراکسیداز
بسیار پایین )حدود یک ساعت(

باال مقاومنسبتاً باالباال )140KD(آلکالن فسفاتاز
پایین)چند ساعت تا چند روز(

1. Succinimidyl 4-]N-Maleimidomethyl]Cyclohexane-1-Carboxylate
2. Succinimidyl-3-(2-PyridylDithio)Propionate
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3-6( آنتی بادی های کونژوگه با مواد فلورسنت
عالوه بر نشان دارکردن آنتی بادی ها با آنزیم برای قابل مشاهده کردن نتیجه تست از طریق اثر کاتالیتیک آنزیم 
روی سوبسترا، مولکول های آنتی بادی را می توان با ترکیبات دیگری نیز نشان دارکرد؛ یکی از رایج ترین این مواد، 

ترکیبات فلوروفور می باشد. 
مولکول های آنتی بادی را می توان با مواد فلورسـنت متفاوتی که به صـورت تجاری در دسترس می باشند، 
نشـان دارکرد. بسیاری از این مواد فلورسـنت، قادر به ایجاد پیوند کواالن با آنتی بادی ها می باشند. هر یک از 
خانواده های اصلی فلوروفورها، حداقل چند انتخاب متفاوت برای واکنش با آنتی بادی ها دارند. این انتخاب ها، شامل 

واکنش دهنده های آمینی، سولفیدریل و کربونیل می باشد. 
مشتقات اصلی ترکیبات فلورسنت که بیش ترین کاربرد را در تست های سنجش ایمنی دارند، شامل مشتقات 
رنگ سیانین1، فلورسئین2، رودامین3، تگزاس رد4، آمینومتیل کومارین5، و فیکواریترین6 می باشند. متداول ترین ماده 
فلورسنت مورد استفاده، فلورسئین ایزوتیوسیانات7 می باشد. جدول 3-6، خصوصیات چند ترکیب فلورسنت رایج 

برای کونژوگه سازی را نشان می دهد.
جدول 3-6: خصوصیات برخی  ترکیبات فلورسنت رایج

وزن مولکولیطول موج نشری )nm(طول موج برانگیختگی )nm(ترکیب فلورسنت

350445330آمینوکومارین

480578240فیکواریترین

495519389فلورسئین

570576548رودامین

589615625تگزاس رد

650660104آلوفیکوسیانین

به علت کاربرد موفق این ترکیبات در آزمایشات بر پایه آنتی بادی، تجهیزات مربوط به آن برای اندازه گیری 
سیگنال های فلورسنت، به سرعت گسترش یافته و در دسترس قرار گرفته اند. آنتی بادی نشان دار شده با مواد 
فلورسنت را می توان برای رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی8، فلوسایتومتری9، ردیابی آنتی ژن ها10 و نیز در روش 
1. Cyanine dye derivative 
2. Fluorescein 
3. Rhodamine 
4. Texas Red 
5. Aminomethyl coumarin 
6. Phycoerythrin 
7. FITC: Fluorescein isothiocyanate 
8. Immunohistochemistry 
9. Flowcytometry 
10. Antigen Tracking
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های رنگ آمیزی متفاوت استفاده کرد. در زیر، مراحل کونژوگه سازی آنتی بادی با FITC شرح داده شده است: 

FITC با IgG 1-3-6( مراحل کونژوگه سازی
1. یک محلول IgG با غلظت حداقل mg/ml 3 در بافر سالین بورات تهیه شده و با اضافه کردن سدیم کربنات 
pH آن به 9 برسد. اگر آنتی بادی ها در سدیم آزاید نگه داری شده اند، حتماً باید قبل از کونژوگه سازی سدیم آزاید 

حذف گردد.
2. یک محلول mg/ml 5 از FITC در اتانول تهیه شود. دقت شود که این محلول باید تازه بوده و بالفاصله 

قبل از استفاده، آماده گردد.
3. به ازای هر mg 1 از µg ،IgG 25 از FITC، اضافه شده و مخلوط گردد. 

4. به مدت نیم ساعت در دمای اتاق همراه با حرکت مالیم انکوبه گردد.
5. بعد از نیم ساعت انکوباسیون، به منظور جداسازی آنتی بادی های کونژوگه شده از فلوروکروم های آزاد، مخلوط 

حاصل از ستون ژل فیلتراسیون عبور داده شود.
6. آنتی بادی کونژوگه در حضور 02/ %0 سدیم آزاید در 4 درجه سانتی گراد و در تاریکی ذخیره شود. هم چنین 
می توان آنتی بادی کونژوگه را در میکروتیوپ های جداگانه تقسیم کرده و در 20- درجه سانتی گراد ذخیره 

کرد.
تکنیک کونژوگه سازی با فلوروکروم را می توان با آنتی بادی مربوط به بز، گوسفند، و یا خرگوش انجام داد؛ ولی 
به علت دناتوره شدن باال، کونژوگه سازی آنتی بادی موشی چندان رضایت بخش نیست. در مورد آنتی بادی های 
موشی، بیوتینیله سازی روش بهتری برای نشان دارکردن می باشد، که در مورد این روش در قسمت های بعدی این 

فصل، به تفصیل صحبت خواهد شد. 

شکل 2-6: کونژوگه سازی آنتی بادی با FITC: در این روش، گروه های آمین موجود در آنتی بادی به FITC متصل شده و اتصاالت 
تیوره تشکیل می گردد.  
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4-6( آنتی بادی های کونژوگه با بیوتین
یکی دیگر از نشـانگرهایی که کاربرد فراوانی برای نشـان دار کردن آنتـی بادی ها دارد، بیوتیـن می باشـد. 
معرف هایی که می توانند یک گروه عملکردی بیوتین را به پروتئین ها، نوکلئیک اسیدها یا سایر مولکول ها اضافه 
کنند، امروزه در شکل ها و انواع مختلف موجود می باشند. بر حسب گروه واکنش دهنده موجود روی معرف بیوتینیله 
کننده، ممکن است گروه های عملکردی مختلفی روی آنتی بادی ها، به منظور تهیه کونژوگه انتخاب شوند. با 
انتخاب یک معرف مناسب، می توان گروه های آمین، کربوکسیالت، سولفیدریل، و کربوهیدرات موجود در ساختار 

آنتی بادی را برای بیوتینیله سازی مورد هدف قرار داد.   

1-4-6( سیستم بیوتین – آویدین
بیوتین، توسط گیاهان و بسیاری از میکروارگانیسم ها تولید می شود. این ماده برای حیوانات خونگرم ضروری 
بوده و در واکنش هایی نظیر تثبیت CO2، به عنوان یک کوآنزیم عمل می کند. بیوتین یک مولکول کوچک است 
که به راحتی می تواند به پروتئین هایی نظیر آنتی بادی، آنزیم و بسیاری از مولکول های دیگر، بدون از دست رفتن 

قابل توجه فعالیت بیولوژیک پروتئین، متصل گردد.
آویدین، که در سفیده تخم مرغ موجود می باشد، میل ترکیبی بسیار باالیی به بیوتین داشته و با آن اتصال 
کواالن برقرار می کند. روی مولکول آویدین، چهار جایگاه اتصال به بیوتین وجود دارد که در نتیجه چهار بیوتین 

می توانند به طور هم زمان به یک آویدین متصل شوند. 
از این خاصیت اتصالی بیوتین-آویدین، به منظور افزایش هرچه بیش تر سیگنال ها و در نتیجه افزایش حساسیت 
آزمایش در تست هایی نظیر ELISA استفاده می شود. به عالوه، بیوتین، وزن مولکولی بسیار پایین تری در مقایسه 
با آنزیم ها دارد )حدود 244 دالتون( و بنابراین اتصال آن به آنتی بادی، تاثیری روی فعالیت بیولوژیک آنتی بادی 

نخواهد داشت. 

2-4-6( مراحل کونژوگه سازی آنتی بادی با بیوتین
به منظور کونژوگاسیون آنتی بادی با بیوتین، دو روش متداول می باشد، در یک روش می توان از انتهای آمینی 
آنتی بادی برای اتصال به بیوتین اسـتفاده کرد و در روش دیگر، می توان از جایگاه های کربوهیدراتی موجود در 

آنتی بادی برای اتصال آن به بیوتین، بهره برد. 
- کونژوگه سازی انتهای آمین آنتی بادی با بیوتین 

1. ابتدا، مـیزان مورد نیاز از محلول بیوتـین )mg/ml 10( برای کونژوگه کردن میزان مشـخصی از آنتی بادی 
در نسبت موالریته معین، به این صورت محاسبه گردد:

حجم )بر حسب میلی لیتر( مورد نیاز از غلظت mg/ml 10 از بیوتین:
}](0.1 × mg Ab) /mol wt Ab] × (R × mol wt biotin-SE){

R*: نسبت انکوباسیون موالر بیوتین/پروتئین.
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 1M آن با اضافه کردن حجم 0/1 از سدیم بیکربنات pH 20-10 حل شده و mM PBS 2. آنتی بادی در
روی 8/3 تنظیم گردد. برای دستیابی به نتایج مطلوب، بهتر است غلظت آنتی بادی مورد استفاده بیش تر از 

 mg/ml 2 باشد.

mg .3 3 )یا بیش تر( از بیوتین در ml 0/3 )یا بیش تر( DMSO یا DMF حل شود تا غلظت mg/ml 10  از 
آن به دست آید )این محلول حتماً به صورت تازه و بالفاصله قبل از شروع واکنش تهیه گردد(.
4. حجم محاسبه شده از بیوتین به تدریج و به همراه با حرکت، به محلول آنتی بادی اضافه گردد.

5. این مخلوط به مدت یک ساعت در دمای اتاق و به همراه حرکت، انکوبه گردد.
6. آنتی بادی کونژوگه تهیه شده به روش ژل فیلتراسیون یا دیالیز تخلیص شود.

- کونژوگه سازی آنتی بادی با بیوتین هیدرازاید در جایگاه کربوهیدراتی آنتی بادی
 2-10 mg/1. در ابتدا، آنتی بادی مورد نظر در مقابل بافر واکنش  و در 4 درجه سانتی گراد دیالیز شود تا غلظت

ml از آن به دست آید. بافر واکنش، بافر استات M pH=6 0/2 می باشد.    

2. به نسبت مساوی از محلول آنتی بادی، محلول متاپریودات mM 20  اضافه کرده و به مدت 2 ساعت در 4 
درجه سانتی گراد و در یک محیط تاریک انکوبه گردد.

3. به منظور حذف یدات و فرمالدئید، این مخلوط در همان بافر و به مدت یک شب در محیط تاریک دیالیز گردد.
mg .4 10 از بیوتین هیدرازاید در  µl 250 از DMSO حل شود. به این صورت غلظت mg/ml 40 از بیوتین 

هیدرازاید تهیه شده که تا چند هفته پایدار می باشد.
5. حجم مورد نیاز از بیوتین هیدرازاید محاسبه گردد، طوری که غلظت نهایی محلول حدود 5mM باشد.

6. این مخلوط به مدت 2 ساعت در دمای اتاق و به همراه حرکت مالیم انکوبه گردد.
*مرحله انتخابی )غیر ضروری(: برخی منابع پیشنهاد کرده اند که به منظور پایداری بیش تر آنتی بادی کونژوگه، 

می توان سدیم سیانوبروهیدراید mM 5 به آن اضافه کرد.
7. آنتی بادی کونژوگه به روش ژل فیلتراسیون یا دیالیز تخلیص گردد.

- تعیین میزان بیوتینیالسیون
مواد مورد نیاز:

NaoH 10 mM در HABA 10mM1 -
Nacl 150 mM pH=6 50  و mMسدیم فسفات -

- آویدین  mg/ml 0/5 در این بافر
- بیوتین mM 0/25 در این بافر'

1. 4-Hydroxyazobenzene-2-carboxylic acid
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- روش کار
µl .1 250 معرف HABA به ml 10 محلول آویدین اضافه شده و به مدت 10 دقیقه در دمای اتاق انکوبه گردد.

2. بعد از این مدت،  µl 100 بافر به ml 1 از محلول آویدین- HABA تهیه شده اضافه شده و در 6 لوله تقسیم 
گردد.

3. بیوتین را در طیف µl 100-5 به لوله ها اضافه کرده و حجم نهایی هر لوله را با بافر به ml 1/01 برسد.  
4. نتایج در طول موج nm 500 قرائت شود. 

5. در نهایت، منحنی استاندارد رس گردد، به صورتی که محور افقی نشان دهنده غلظت بیوتین و محور عمودی 
کاهش جذب نوری در nm 500 باشد.

  1 ml 6. به منظور اندازه گیری میزان بیوتینیالسیون نمونه، یک الیکوت از آنتی بادی-بیوتین با غلظت مشخص به
آویدین-HABA اضافه شود. در شکل 3-6، نحوه بیوتینیله سازی یک مولکول آنتی بادی نشان داده شده است.

شکل 3-6: بیوتینیله سازی آنتی بادی: اتصال مولکول آنتی بادی از طریق گروه آمینی خود به گروه عملکردی 1NHS-LC در بیوتین 
و تشکیل اتصاالت آمیدی

- طراحی های مختلف سیستم بیوتین-آویدین در تست های تشخیصی
وجود برچسب های بیوتین روی یک مولکول آنتی بادی، چندین جایگاه برای اتصال آویدین )یا استراپتاویدین( 
فراهم می کند. اگر آنتی بادی متصل شده به بیوتین، به یک آنزیم یا ماده فلورسنت نیز متصل شود، یک سیستم 
تشـخیصی بسیار حساس تولید خواهد شد. در ساده ترین نوع آن، به نام سیستم بیوتین-آویدینLAB( 2(، یک 
آنتی بادی بیوتینیله، با آنتی ژن هدف خود انکوبه می گردد تا اتصال این دو انجام گیرد؛ در مرحله بعد، کونژوگه های 
آنزیم-آویدین به آن ها اضافه می گردد تا به جایگاه های بیوتینیله موجود بر روی مولکول آنتی بادی متصل شوند. در 
نهایت، با اضافه کردن سوبسترای مربوط به آنزیم، نتیجه آزمایش قابل تشخیص و اندازه گیری خواهد بود. مراحل 

طراحی سیستم LAB، در شکل 4-6 نشان داده شده است.
1. N-HydroxySuccinimide Long Chain
2. LAB: Labeled Avidin-Biotin
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شکل 4 -6: طراحی سیستم بیوتین-آویدین )LAB(: در این روش، آنتی بادی بیوتینیله، با آنتی ژن اختصاصی متصل شده به کف چاهک واکنش می دهد؛ در 
مرحله بعد، کونژوگه آنزیم-آویدین، از طریق اتصاالت بیوتین-آویدین به جایگاه های بیوتینیله موجود بر روی آنتی بادی متصل می شود. در نهایت، با اضافه کردن 

سوبسترای مربوط به آنزیم، نتیجه آزمایش قابل تشخیص و اندازه گیری خواهد شد. 

در یک طراحی نسبتاً پیچیده تر، سیستم بیوتین-آویدین پل مانندBRAB( 1( ایجاد می شود که در آن برای 
ایجاد حساسیتی باالتر از سیستم LAB، از چندین جایگاه اتصال به بیوتین استفاده می گردد. در این طراحی نیز در 
ابتدا آنتی بادی بیوتینیله در مجاورت آنتی ژن هدف خود قرار گرفته تا اتصال ایجاد گردد؛ ولی در مرحله بعد، آویدین  
کونژوگه نشده اضافه می گردد. در نهایت، یک آنزیم بیوتینیله به عنوان یک وسیله تشخیصی اضافه می گردد. از 
آن جا که آویدین متصل شده، هنوز چندین جایگاه اضافی برای اتصال به بیوتین دارد، پتانسیل اتصال بیش از 
یک آنزیم بیوتینیله به ازای هر آویدین وجود دارد. این اتصاالت پل مانند که به واسطه آویدین ایجاد می شوند، در 
نهایت حساسیت آزمایش را باالتر می برند. در شکل 5-6، مراحل طراحی سیستم BRAB نشان داده شده است. 

شکل 5-6: طراحی سیستم BRAB: در این طراحی نیز در ابتدا آنتی بادی بیوتینیله با آنتی ژن کف چاهک واکنش می دهد؛ ولی در مرحله 
بعد، آویدین غیرکونژوگه اضافه می گردد و در نهایت، یک آنزیم بیوتینیله به چاهک اضافه می شود. این آویدین، چندین جایگاه اضافی برای 
اتصاالت بیش تر به بیوتین فراهم می کند؛ در نتیجه اتصاالت پل مانند ایجاد شده به واسطه آویدین، حساسیت آزمایش را باالتر می برند. 

1. Bridged Avidin–Biotin 
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ایجاد یک سـری تغییرات روی طراحی BRAB، باعث ایجاد یکی از حساس ترین آزمایشات بر پایه آنزیم 
می شود. سیستم کمپلکس بیوتین-آویدینABC( 1(، با تشکیل پلی مری از آنزیم های بیوتینیله و آویدین، قبل از 
اضافه کردن آنتی بادی بیوتینیله متصل به آنتی ژن، قابلیت تشخیص آنتی ژن را نسبت به سیستم های قبلی بحث 
شده، به مراتب افزایش می دهد. در این روش، در ابتدا آویدین و یک آنزیم بیوتینیله، با نسبت های مساوی با یک 
دیگر مخلوط می شوند؛ در این حالت، به علت جایگاه های اتصال متعدد روی آویدین، یک کمپلکس مولتی مر با 
وزن مولکولی باال ایجاد می شود. در مرحله بعد، آنتی بادی بیوتینیله متصل شده به آنتی ژن، اضافه می گردد. اگر 
آنزیم بیوتینیله به اندازه کافی زیاد نباشد تا تمام جایگاه های اتصال روی آویدین را مسدود کند، هنوز جایگاه های 
اضافی روی این کمپلکس موجود هست تا به آنتی بادی های بیوتینیله متصل شده به آنتی ژن، متصل شود. در 
نهایت، این کمپلکس بزرگ، مولکول های آنزیم متعددی فراهم می کند تا حساسیت آزمایش به شدت افزایش یابد. 

در شکل 6-6، مراحل طراحی سیستم ABC، نشان داده شده است. 
 

 

شکل 6-6: طراحی سـیستم ABC: در این سیستم، در ابتدا نسبت های مساوی از آویدین و یک آنزیم بیوتینیله مخلوط می گردد تا 
پلی مری از آنزیم های بیوتینیله-آویدین ایجاد شود و در مرحله بعد آنتی بادی بیوتینیله-آنتی ژن، به این پلی مر اضافه می گردد. اگر 
آنزیم بیوتینیله به اندازه ای زیاد نباشد تا تمام جایگاه های اتصال روی آویدین را مسدود کند، جایگاه های خالی موجود در این پلی مر، 
به آنتی بادی بیوتینیله متصل می شود. این کمپلکس بزرگ، مولکول های آنزیم متعددی فراهم می کند تا حساسیت آزمایش به شدت 

افزایش یابد.

3-4-6( تهیه )استرپت( آویدین های نشان دار شده با مواد فلورسنت
مدیفیکاسـیون )اسـترپت( آویـدین ها با مواد فلوروفور، معـرفی می سـازد که می توان از آن برای تشـخـیص 
آنتی بادی های بیوتینیله اسـتفاده کرد. در این تکنیک، آنتی بادی بیوتـینیله به آنتی ژن بافتی اختصـاصی خود 
متصـل می شود و سپس آویدین نشان دار شده با ماده فلورسنت اضافه می گردد تا به آنتی بادی بیوتینیله متصل 
شده و واکنش قابل مشاهده گردد. ماهیت مولتی واالن جایگاه اتصال بیوتین موجود در آویدین و هم چنین قابلیت 
اتصال بیش از یک بیوتین به هر آنتی بادی، سیستمی با حساسیت بسیار بیش تری نسبت به حالتی فراهم می کند 
1. Avidin-Biotin Complex
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که در آن از آنتی بادی های مستقیما نشان دار شده با مواد فلورسنت استفاده می گردد. 

5-6( مزایا و معایب کونژوگه سازی آنتی بادی ها با مواد نشان دار
ساختار ویژه آنتی بادی، باعث ایجاد چندین انتخاب مختلف برای کونژوگه سازی می گردد؛ ولی، ماده مورد 
استفاده برای کونژوگه سازی باید طوری انتخاب شود که کم ترین آسیب را به فعالیت آنتی بادی وارد نماید.        

مولکول های آنتـی بادی حاوی تعـدادی از گروه هـای عملکردی هسـتند که برای کونژوگه سـازی مناسـب 
می باشند. در مورد گروه های آمین انتهایی، می توان از معرف های crosslinking استفاده کرد. هم چنین در مورد 
گروه های کربوکسیالت موجود در آنتی بادی، می توان با استفاده از انتهای C و یا ریشه های آسپارتیک اسید یا 
گلوتامیک اسید، آنتی بادی ها را به مولکول دیگری متصل کرد. هر چند، فراوانی گروه های کربوکسیالت و آمین 
در ساختار آنتی بادی ها، به اندازه بسیاری از پروتئین های دیگر می باشد، ولی نحوه قرارگیری آن ها در ساختار سه 
بعدی یک ایمونوگلبولین، تقریباً منحصر به فرد می باشد؛ به همین علت، روش های کونژوگه سازی، باعث اتصال 
ماده نشـانگر به تقریباً تمامی بخـش های مولکول آنتـی بادی به صـورت تصـادفی می شـوند و ممـکن اسـت 
جایگاه های اتصـال به آنتی بادی را نیز بپوشـانند که این باعث کاهـش قابلیت اتصال به آنتی ژن در مورد آنتی 

بادی های کونژوگه، در مقایسه با آنتی بادی غیرکونژوگه می گردد. 
روش کونژوگه سازی زمانی در حفظ فعالیت آنتی بادی موفق تر است که جایگاه های مورد استفاده جهت 
کونژوگه سازی، میزان محدودتری داشته و فقط در بخش های خاصی از آنتی بادی موجود باشند. به این حالت 

”کونژوگه سازی هدفمند1“ گفته می شود.
در رابطه با آنتی بادی های پلی کلونال مشتق از سرم، کونژوگه سازی نباید در مورد تمام ایمونوگلوبولین های 
موجود در سرم انجام گیرد، زیرا ممکن است آنتی بادی هایی با اختصاصیت های متفاوت در سرم موجود باشد که 
سبب اتصاالت غیراختصاصی گردد. به منظور تهیه آنتی بادی های کونژوگه با اختصاصیت باال برای آنتی ژن هدف، 
بهترین روش، اسـتفاده از آنتی بادی های تخلـیص شـده با میل ترکیـبی باال می باشـد که این کار با اسـتفاده از 
آنتی ژن های هدف متصـل شـده به سـتون، در روش افینیتی کروماتوگرافی، انجام می گـردد. به عالوه، زمانی که 
آنتی بادی اولیه مورد اسـتفاده از گونه های مخـتلفی تهیه شـده باشـد، یک مرحـله اضافی برای تخلـیص هرچه 
بیش تر آنتـی بادی های ثانویه پیشـنهاد می شـود؛ در این روش، آنتـی بادی های ثانویه را از سـتون هایی که به آن ها 

پروتئین های سرمی گونه هایی غیر از گونه مورد استفاده برای ایمن سازی، متصل شده است، عبور می دهند.
در مواردی ممکن است در طول مراحل کونژوگه سازی، آنتی بادی، بخشی از فعالیت خود یا تمام آن را از دست 
بدهد؛ این از دست دادن فعالیت، گاهی به علت مسدود شدن جایگاه اتصال به آنتی ژن در آنتی بادی می باشد؛ در 
سایر موارد، تغییرات فضایی ایجاد شده در نواحی بسیار متغیر، می تواند علت از دست رفتن این فعالیت باشد. اگر 
مسـئله، مسـدودشدن جایگاه اتصال به آنتی ژن باشـد، می توان با انتخاب یک ماده شـیمیایی با جایگاه اتصال 

هدفمند و مناسب، این مسئله را برطرف ساخت. 

1. Site directed conjugation
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به منظور کونژوگه سازی آنتی بادی ها، مواد نشان دار مختلفی ممکن است مورد استفاده قرار گیرند. به طور کلی، 
مواد فلورسنت معمواًل برای کاربردهای سلولی، و آنزیم ها در آزمایشات سنجش ایمنی )ایمونواسی1( و روش های 

ایمونوبالتینگ2 کاربرد دارند. 

6-6( اهداف آموزشی در قالب سئواالت تشریحی
1. کاربردهای نشان دار سازی آنتی بادی ها با مواد نشان دار را توضیح دهید.

2. مزایای نشان گرهای آنزیمی را نسبت به انواع نشان گرهای دیگر توضیح دهید.
3. دو آنزیم متداول برای نشان دارکردن آنتی بادی را نام ببرید.

4. مزایای آنزیم پراکسیداز به عنوان نشان گر نسبت به آنزیم آلکالن فسفاتاز کدام ها هستند؟
5. در مورد متداول ترین روش کونژوگه سازی با پراکسیداز توضیح دهید.

6. مواد فلورسنت به عنوان نشان گر در چه تست های تشخیصی کاربرد دارد؟ متداول ترین مشتقات مورد استفاده 
از مواد فلورسنت کدام ها هستند؟

7. در مورد سیستم بیوتین- آویدین و مزیت آن برای نشان دار کردن آنتی بادی ها توضیح دهید.
8. سیستم LAB با استفاده از سیستم بیوتین-آویدین را توضیح دهید.

9. سیستم BRAB با استفاده از سیستم بیوتین-آویدین را توضیح دهید.
10. سیستم ABC با استفاده از سیستم بیوتین-آویدین را توضیح دهید.
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بخش هفتم

طراحی یک کیت االیزا

1-7( مقدمه 
در آزمایش االیزا، همان طور که از نام آن نیز بر می آید، یک معرف )آنتی بادی یا آنتی ژن(، به آنزیم )به عنوان 
یک ماده نشان دار(، متصل می شود که در اغلب موارد، این معرف، یک آنتی بادی می باشد. از زمان ظهور روش 

االیزا، این روش کاربرد گسترده ای در تست های تحقیقاتی و تشخیصی پیدا کرده است. 

2-7( مزایا و معایب 
در آزمایش االیزا، از پلیت های پالسـتیکی حاوی چاهک هایی با حجم محدود )حدود 350 ماکرولیتر( به عنوان 
سطح جامد استفاده می شود. این پلیت ها، ظرفیت باالیی داشته )96 چاهک در هر پلیت( و به منظور تسهیل در حین 
آزمایش، می توان از پیپت های چندکاناله برای ریختن معرف ها به چاهک ها و نیز از اسپکتروفتومترهای چندکاناله 
برای اندازه گیری جذب نوری، استفاده کرد؛ بنابراین با استفاده از این سیستم، می توان در عرض تنها چند ساعت، 
نتایج تعداد زیادی نمونه را )96 نمونه در هر بار آزمایش( به سادگی و به سرعت تعیین کرد. در نتیجه، این روش، 
یک روش ساده و سریع بوده، و مواد و تجهیزات مورد نیاز آن به سادگی قابل تهیه می باشد. به عالوه، حساسیت 
باالی این روش )در حد نانوگرم(، یک مزیت ایده آل برای استفاده از آن در اغلب تست های تشخیصی و تحقیقاتی 
می باشد. از طرفی، ماده نشان دار مورد استفاده در روش االیزا، آنزیم می باشد که به راحتی قابل تهیه بوده و برخالف 
روش های بر پایه مواد رادیواکتیو )نظیر RIA(، خطرات بیولوژیک ندارد و به عالوه، آنزیم ها، پایداری قابل توجهی 

نسبت به مواد رادیواکتیو دارند. 
روش االیزا، یک روش انعطاف پذیر می باشد، به این معنی که می توان بر اساس نوع آنالیت مورد نظر، و یا بر 
اساس نوع و ویژگی های آنتی بادی های در دسترس، طراحی های متفاوتی برای آن درنظر گرفت. در این روش 
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می تـوان هم از آنتـی بادی های مونوکلـونال و هم پلی کلـونال در طـراحی روش اسـتفاده کرد؛ به طـور کـلی، 
آنتی بادی مونوکلونال در اغلب موارد به عنوان آنتی بادی اولیه و آنتی بادی پلی کلونال به عنوان آنتی بادی ثانویه، 

کاربرد دارد. 
حتی ساده ترین طراحی های االیزا هم، ارزش تشخیصی باالیی دارند، ولی در صورت در دسترس بودن مواد و 

تجهیزات، می توان با طراحی های پیچیده تر، حساسیت و دقت آزمایش را به مراتب افزایش داد.  
به خاطر این مزایا، روش االیزا، کاربرد بسیار گسترده ای در تست های تشخیصی آزمایشگاهی و تحقیقاتی پیدا 

کرده اند. شکل 1-7، مزایای اصلی روش االیزا را به طور خالصه بیان می کند.  

شکل 1-7: برخی از مهم ترین مزایای روش االیزا

3-7( مراحل یک روش االیزا
در زیر، مراحل مختلف انجام یک روش االیزا آورده شده است:

1-3-7( اتصال آنتی ژن یا آنتی بادی به سطح جامد
این مرحله، اسـاسی ترین مرحله االیزا می باشـد که هدف از آن، جداسازی کمپلکس های آنتی ژن-آنتی بادی 
متصل شده در سطح جامد، از مولکول های آزاد در محلول می باشد تا در نهایت، امکان اندازه گیری میزان این 

کمپلکس های تشکیل شده، فراهم آید.  
اکثر پروتئین ها، در نتیجه یک میان کنش هیدروفوبی میان ساختارهای غیرقطبی پروتئین و سطح پالسـتیکی، 
به سـطوح پالسـتیکی متصل می شـوند. از این خاصـیت پروتئـین ها در روش االیزا برای اتصـال آنتی ژن 
 یا آنتی بادی )براساس نوع االیزا(، به سطح پالستیکی چاهک ها استفاده می گردد. به این عمل، پوشش دهی
 گفته می شود. در زیر، عوامل مؤثر در میزان جذب پروتئین ها به سطح جامد، به طور خالصه مورد بررسی قرار 

می گیرند:
1. نوع پلیت: در گذشته، ته چاهک های مربوط به االیزا، با زوایای 90 درجه تهیه می شد؛ مشکلی که این چاهک 
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ها داشتند، در مرحله مربوط به شست وشوی چاهک بود، زیرا در این حالت، شست وشوی زوایای ایجاد شده در 
چاهک به خوبی انجام نمی گرفت. برای حل این مشکل، چاهک هایی با کناره های گرد و بدون زاویه طراحی شد 
تا شست وشوی کناره ها بهتر انجام گیرد. مشکل مربوط به چاهک هایی با ته کاماًل گرد نیز، کاهش سطح مقطع 
آن ها بود. در نتیجه، چاهک هایی که اخیراً طراحی می شوند، کناره های زاویه دار دارند تا سطح مقطع چاهک برای 

جذب پروتئین افزایش یابد )شکل 7-2(.

شکل 2-7: انواع چاهک های االیزا 1( چاهک های با زوایای 90 درجه؛ 2( چاهک های ته گرد؛ 3( چاهک های با کناره های زاویه دار

2. سطح پلیت: رایج ترین سـطح جامد مورد اسـتفاده، پلیت هایی از جنس پلی استیرن )پلیت های سخت غیرقابل 
انعطاف( یا پلی وینیل کلراید )پلیت های منعطف(، یا مشتقات مربوط به آن ها می باشد که توسط تغییرات شیمیایی 

یا اشعه دهی سطح، برای اتصال آنتی ژن یا آنتی بادی فراهم می شوند.
پلی استیرن از یک زنجیره کربنی آلیفاتیک تشکیل شده که روی هرکربن، یک حلقه بنزنی دارد. این ساختمان، 
یک سطح بسیار هیدروفوبیک ایجاد می کند. این نوع پلیت ها را پلیت هایی با "ظرفیت اتصال پایین یا متوسط"1 
می نامند. به منظور افزایـش ظرفیت اتصال، شرکت های سازنده معمواًل به واسطه تکنیک هایی نظیر اشعه دهی، 
تغییراتی در سـاختمان پلی استیرن ایجاد می کنند؛ به این صورت که تعدادی از حلقه های بنزنی شکسته شده و 
گروه های کربوکسیل )COOH( و هیدروکسیل )OH( آزاد به جای می گذارند. وجود این گروه های آزاد، امکان 
اتصاالت هیدروفوبیک را افزایش می دهد و به همین علت به این نوع پلیت ها پلیت هایی با "ظرفیت اتصال باال"2 
گفته می شود. به عالوه در این حالت، مولکول های IgG از طریق قسمت Fc خود وارد واکنش می شوند و بنابراین 

بیش تر آنتی بادی های سطح چاهک، حالت ایستاده خواهند داشت )نسبت به حالت خوابیده(. 
نیروهای مؤثر در جذب پروتئیـن ها به سطح پلیت، نیروهای هیدروفوبیک، واندروالسی، هیدروژنی، و یونی 
می باشند که تمام این پیوندها، پیوندهایی غیرکواالن و ضعیف بوده و به منظور پایداری، یک مولکول باید چندین 

پیوند ضعیف با سطح پالستیکی برقرار نماید.
3. بافرهای پوشش دهی: بافرهای پوشش دهی، به منظور فراهم آوردن محیط بافری و pH مناسب جهت اتصال 
 pH پروتئین ها به سطح جامد، مورد استفاده قرار می گیرند. به علت ماهیت پلی استیرنی سطح چاهک ها، بهترین
مورد استفاده در بافرهای پوشـش دهی، pH برابر یا کـمی باالتر از pH ایزوالکتریک مربـوط به پروتئـین ها می 
باشـد. در مورد آنتی بادی ها، بهترین pH= 7-9 ،pH در یک غلظت نمکی می باشد تا ساختار طبیعی پروتئین 

حفظ گردد. 
1. Low binding capacity
2. High binding capacity
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سه نوع از رایج ترین بافرهای پوشش دهی، شامل این موارد می باشند:
pH=9/6 50mM 1. بافر کربنات بیکربنات

pH=8/5 10mM 2. بافر تریس
pH= 7/2 PBS 10mM 3. بافر

 از آن جا که آزمایشات بسیاری روی pH و زمان مورد نیاز برای پوشش دهی آنتی بادی انجام گرفته است، 
بهـترین بافر، بافر کربنات-بیکربنات می باشـد. ولی اگر در طراحی االیزا، نیاز به جذب آنتـی ژن به سـطح جامد 
می باشد، در مورد هر پروتئین، باید بافرها و pH های مختلف را مورد آزمایش قرار داد تا بهترین وضعیت برای 

جذب آن پروتئین، به دست آید.
در مورد برخی پروتئین ها، دناتوراسیون جزئی، باعث می شود تا مناطق هیدروفوبیک موجود در ساختمان 
پروتئین به سطح آمده و از میان کنش قوی، اطمینان حاصل گردد. این کار، با مجاور کردن پروتئین ها با pH های 

پایین یا دترجنت های مالیم و سپس دیالیز با بافر پوشش دهی، امکان پذیر می باشد. 
بنابراین، برای تعیین شرایط ایده آل برای اتصال به سطح جامد، باید شرایط بافری مختلف برای هر پروتئین 

به صورت جداگانه مورد آزمایش قرار گیرد. 
نکته قابل توجه در رابطه با بافر پوشش دهی مورد استفاده، عدم حضور هر گونه پروتئین غیراختصاصی در بافر 
می باشد؛ زیرا از آن جا که سطح پالستیکی چاهک، ظرفیت اتصال محدودی دارد، حضور پروتئین های اضافی )غیر 
اختصاصی( در محلول حاوی پروتئین مد نظر برای اتصال به سطح پلیت، موجب کاهش اتصاالت اختصاصی در 

سطح چاهک می گردد. 
به عالوه، دترجنت هایی نظیر  Tween-20 یا Triton X-100، در قطع اتصاالت هیدروفوبیک ضعیف و در 
نتیجه در کاهش جذب پروتئین ها به سطح جامد مؤثر بوده و به همین علت نباید در مرحله پوشش دهی و یا در 
مرحله اشباع سازی مورد استفاده قرار گیرند؛ ولی همان طور که توضیح داده خواهد شد، می توان به منظور جلوگیری 

از اتصاالت غیراختصاصی در مراحل بعدی، از آن ها در غلظت های پایین در محلول شست وشو استفاده کرد.
4. خلوص پروتئین: یک عامل مؤثر دیگر در فعالیت پروتئین جذب شده به سطح چاهک، میزان خلوص آن 
پروتئین می باشد. پروتئین جذب شونده باید خلوص باالیی داشته و تا حد امکان هموژن باشد، در غیر این صورت، 

حساسیت آزمایش کاهش یافته و احتمال واکنش های متقاطع افزایش می یابد. 
5. زمان و دمای انکوباسیون: زمان و دما، مهم ترین عوامل کنترل کننده جذب پروتئین ها به سطح جامد می باشند. 
بیش ترین میزان جذب و کم ترین تغییرات از چاهکی به چاهک دیگر، در 4 درجه سانتی گراد و به مدت 16 تا 18 
ساعت انجام می گیرد. زمان مورد نیاز برای انکوباسیون، بسته به غلظت و دمای مورد استفاده، می تواند تغییرکند. 
به این صورت که استفاده از غلظت های باالتر پروتئین، زمان انکوباسیون را کوتاه تر می کند و بالعکس. از طرفی در 
دماهای باالتر، میزان میان کنش های هیدروفوبیک افزایش می یابد؛ به عالوه، حرکت پلیت، باعث افزایش تماس 
میان مولکول های پوشش دهنده و سطح پالستیکی شده و بنابراین استفاده از دمای باال به همراه حرکت پلیت، 
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می تواند زمان مورد نیاز برای پوشش دهی را تا حد زیادی کاهش دهد. 
به منظور کاهش مدت زمان انکوباسیون، می توان از دمای اتاق یا دمای 37 درجه سانتی گراد نیز استفاده کرد؛ 
ولی از آن جا که پلی استیرن، رسانای ضعیف گرما می باشد، استفاده از این دماها معمواًل توصیه نمی گردد. در 
مواردی نیزممکن است دماهای باال باعث تغییراتی در ساختار آنتی ژنی شوند. در هر حال، هر محقق باید به منظور 
استانداردسازی روش، وضعیت های انکوباسیون را در دماها و زمان های متفاوت آزمایش کند تا بهترین وضعیت 

آزمایش به دست آید. 
بعد از انکوباسیون، پروتئین های آزاد اتصال نیافته، طي یک مرحله شست وشو )پر و خالي کردن چاهک ها با 

بافر شست وشو( حذف مي شوند. 

2-3-7( اشباع سازی1 )مسدودسازی2(
پروسه پوشش دهی، یک پروسه غیراختصاصی می باشد و بنابراین ممکن است هر ماده دیگری در طول 
آزمایـش، به جایـگاه های خـالی موجـود در سـطح جامد متـصل گـردد. به منـظور جلوگـیری از این اتصـاالت 
غیراختصـاصی، می توان از غلظـت های باالیی از یک پروتئـین خنـثی از لحاظ ایمـونولوژیک اسـتفاده کرد تا با 
اشـباع سازی جایگاه های خالی، از اتصال سایر مولکول ها به سطح چاهک، جلوگیری نماید. به عالوه، مي توان از 
برخی دترجنت ها در غلظت پایین نیز به این منظور استفاده کرد. این مواد، اتصاالت غیراختصاصی را مهار کرده 
ولی اجازه اتصاالت ایمونولوژیک و اختصاصي را به آنتي بادي با آنتي ژن هاي خود می دهد. مواد اشباع کننده را می 

توان به بافر رقیق کننده ی معرف های موجود در آزمایش اضافه کرد و یا در یک مرحله جداگانه انجام داد. 
بهترین وضعیت اشباع کنندگی، باید طی استاندارد سازی آزمایش مشخص گردد. به عنوان مثال، شیرخشک 
تجاری، گزینه خوبی برای بسـیاری از آزمایشات می باشـد، ولی در مواردی که از اوره آز به عنـوان آنزیم استفاده 

می شود، و یا در صورت استفاده از سیستم بیوتین-آویدین، شیر خشک گزینه مناسبی نخواهد بود.
زمان مورد نیاز برای مرحله اشباع سازی، معمواًل 2-1 ساعت می باشد، ولی در برخی آزمایشات ممکن است 
15 دقیقه نیز کافی باشد. زمانی که پاسخ زمینه3 ایجاد شده در آزمایش، در کم ترین میزان ممکن باشد، نشان دهنده 

این است که اشباع سازی به خوبی انجام گرفته است.
غلظت مورد استفاده از این مواد اشباع کننده بستگی به غلظت نمونه مورد سنجش دارد؛ هرچه غلظت پروتئین 
مورد نظر در نمونه بیش تر باشد، غلظت های باالتری از مواد اشباع کننده نیز مورد نیاز است تا رقابت بهتری انجام 

گیرد. 
در جدول 2-7، لیستی از پرکاربردترین مواد اشباع کننده به همراه غلظت معمول مورد استفاده از آن ها، آورده 

شده است.

1. Saturating 
2. Blocking 
3. Background 
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جدول 2-7: مواد اشباع کننده رایج مورد استفاده در روش االیزا

نوع ماده اشباع کننده غلظت مورد استفاده
Normal serum 5-10 %

Bovine Serum Albumin (BSA) 1-5 %

Casein 1-5 %
Detergents
Tween-20
Tween-80

0/05 %
0/05 %

Non-Fat Dried Milk (NFDM) 0/1-0/5 %

1-3-7( اضافه کردن نمونه، استاندارد و کنترل
در این مرحله نمونه ها، استانداردها و کنـترل ها به پلیت اضافه می شود تا آنالیت موجـود در آن ها به معرف های 
موجود در سطح جامد، متصل گردد. استاندارد، ماده ای با غلظت مشخص می باشد که به عنوان پایه ای برای تعیین 
غلظت همان ماده در نمونه های مجهول استفاده می شود. به این منظور چند استاندارد با غلظت های متفاوت )ولی 
مشخص( اضافه می گردد تا در نهایت با اندازه گیری جذب نوری این استانداردها و با در نظر گرفتن غلظت آن ها، 
غلظت آنالیت مورد نظر در نمونه ها، تعیین گردد. به منظور کنترل آزمایش، بهترین نمونه کنترل منفی، یک نمونه 
از ماتریکس فاقد آنالیت می باشد. این نمونه می تواند به عنوان کنترل زمینه آزمایش عمل کند. یک روش دیگر، 
اضافه کردن بافر به جای آنالیت در چاهک مربوط به کنترل زمینه، در مرحله اضافه کردن آنالیت می باشد. این نوع 

کنترل، هرگونه سیگنال اضافه را که به حضور آنالیت مورد بررسی مربوط نمی باشد، نشان می دهد.
حضور سیگنال های زمینه، دالیل متعددی می توانند داشته باشند:

- اتصاالت غیراختصاصی آنالیت به سطح جامد
- حضور آنتی ایمونوگلوبولین های خارج از انتظار در نمونه

- واکنش متقاطع آنتی بادی با آنتی ژن های غیرمرتبط
- اتصال غیراختصاصی آنتی بادی تشخیصی به سطح جامد

- عدم پایداری سوبسترا
* نکات فوق، می توانند در تشخیص علت وجود پاسخ زمینه در آزمایش کمک کننده باشند. 

4-3-7( زمان انکوباسیون
یکی از عوامل مهم در واکنش بین آنتی ژن-آنتی بادی، مجاورت نزدیک آن ها با یک دیگر می باشد. یکی از 
مهم ترین عوامل در تعیین میزان مجاورت در طول آزمایش، زمان و دمای انکوباسیون، می باشد. دو وضعیت 

انکوباسیون، رواج بیش تری دارند: 
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- انکوباسیون پلیت همراه با حرکت
- انکوباسیون پلیت در حالت ثابت

برحسب این که کدام یک از این وضعیت های انکوباسیون انتخاب شوند، زمان و دمای انکوباسیون متفاوت 
خواهد بود. در وضعیت همراه با حرکت، از مخلوط شدن و در تماس قرار گرفتن کامل آنتی ژن و آنتی بادی ها 
اطمینان حاصل می گردد، در نتیجه می توان زمان و دمای انکوباسیون را کاهش داد. در مورد معرف هایی با غلظت 
باال، انتـشار کامل معرف در سـطح چاهک زمان زیادی الزم دارد که در این حالت، وضعـیت همراه با حرکـت، 
می تواند این زمان را تا حد زیادی کاهش دهد. در این مورد نیز، به منظور دستیابی به بهترین حالت، وضعیت های 
انکوباسیون باید در زمان های متفاوت آزمایش شود تا بهترین وضعیت انکوباسیون که همراه با باالترین حساسیت 

و اختصاصیت ممکن می باشد، به دست آید. 

5-3-7( جداسازی آنتی ژن و آنتی بادی های متصل شده و آزاد توسط شست وشوی چاهک ها
هدف از شست وشو، جداسازی معرف های آزاد اضافی از معرف های اتصال یافته می باشد. این پروسه شامل 
پروخالی کردن چاهک ها با یک محلول بافری بوده و معمواًل حداقل 3 بار برای هر چاهک انجام می شود. به 
منظور حفظ ایزوتونیسیتی، محلول بافری مورد استفاده  در اغلب موارد PBS 0/1 M با pH=7/4 می باشد. همان 
طور که قباًل گفته شد، از دترجنت هایی نظیر tween 20 %0/05 می توان جهت رفع اتصاالت غیراختصاصی، 
استفاده کرد. این دترجنت ها، باعث قطع اتصاالت هیدروفوبیک ضعیف می شوند، در نتیجه اتصاالت غیراختصاصی 
و ضعیف ایجاد شده بین آنتی ژن و آنتی بادی ها، با استفاده از این دترجنت ها در محلول شست وشو، حذف می گردد.
استفاده از این دترجنت ها، گاهی ممکن است مشکالتی را به همراه داشته باشد. یکی از این مشکالت، ایجاد 
حباب در چاهک می باشد که در نتیجه، جلوی تماس بافر با سطح چاهک را تا حدی می گیرد؛ به عالوه، دترجنت 
گاهی می تواند باعث دناچوراسیون آنتی ژن نیز شود. بنابراین مفید بودن استفاده از دترجنت ها برای هر مورد باید 

به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.

6-3-7( اضافه کردن آنتی بادی نشـان دار شده با آنزیم
در این مرحله، آنتی بادی نشـان دار به چاهک ها اضافه می گردد؛ طی زمان انکوباسیون، این آنتی بادی ها، با 
ایجاد اتصاالت ایمونولوژیک اختصاصی، به آنتی ژن های موجود در نمونه، متصل می شوند. زمان انکوباسیون حدود 
یک ساعت می باشد که باید شرایط مطلوب زمان انکوباسیون و بافر رقیق سازی برای این مرحله نیز مشخص 
گردد. معمواًل می توان از بافر شست وشو برای رقیق نمودن کونژوگه آنزیمی نیز استفاده نمود. البته ممکن است 
بعضی از مواد موجود در محلول شوینده تأثیر منفی بر فعالیت آنزیم داشته باشند. برای مثال حضور سدیم آزاید می 
تواند فعالیت آنزیم پراکسیداز را مهار نماید. در مرحله بعد طی مراحل شست وشو، آنتی بادی های متصل نشده، حذف 
می گردند. شایان ذکر است که این مرحله شست وشو، یکی از مهم ترین مراحل شست وشو می باشد، زیرا شست 

وشوی نامطلوب در این مرحله می تواند میزان پاسخ زمینه )غیراختصاصی( را به شدت افزایش دهد.
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7-3-7( اضافه کردن سوبسترا
هدف از این مرحله، ایجاد یک واکنش رنگ زا از طریق خاصیت کاتاالیتیک آنزیم روي سوبسترا مي باشد. این 
واکنش در مدت کوتاهي انجام مي گیرد و سپس مي توان با تغییر pH واکنش از طریق اضافه کردن یک محلول 
اسیدي، این واکنش را متوقف کرد. در نهایت، رنگ تولید شده، با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر و طول موج 
متناسب با رنگ تولید شده، قابل اندازه گیري خواهد بود. در ادامه سوبستراهای رایج مورد استفاده و خصوصیات 

مهم هر یک از آن ها به طور خالصه مورد بررسی قرار گرفته اند.
HRP سوبستراهای -

 1ABTS و TMB 2 ، رایج ترین سوبستراهای رنگ زای مورد استفاده در رابطه با آنزیم HRP می باشند.  

ABTS، یک محصول رنگی سبز-آبی تولید می کند که حداکثر جذب نوری آن در 405 نانومتر می باشد 
)شکل 3-7(. سرعت واکنش ABTS، پایین تر از TMB بوده، ولی محدوده دینامیکی وسیعی دارد؛ به این معنی 
که ABTS قادر است طیف وسیع تری از غلظت های مربوط به آنالیت را )که باعث تغییر در شدت رنگ محصول 
تولید شده می گردند( تشخیص دهد. در صورتی که حساسیت باال در آزمایش مد نظر نباشد، ABTS می تواند 

گزینه مناسبی برای انتخاب باشد.

شکل 7-3 

TMB، محصولی با رنگ آبی و با حداکثر جذب نوری در 650 نانومتر ایجاد می کند؛ در صورتی که به منظور 
متوقف کردن واکنش، از اسید استفاده شود، رنگ زردی ایجاد می شود که حداکثر جذب نوری آن در 405 نانومتر 
 10-50 ،TMB بوده و حساسیت آن دو تا سه برابر افزایش می یابد )شکل 4-7(. به طور کلی،  حساسیت آناالیتیک
برابر باالتر از ABTS می باشد. هر چند  حساسیت آزمایش، بیش تر بستگی به عملکرد آنتی بادی های مورد استفاده 

دارد، TMB می تواند غلظتی حدود ng/ml 0/3-0/1 از HRP-IgG را تشخیص دهد.

1. 2,2-Azino-di (3-ethyl-benzathiazoline) sulphonic acid 
2. 3,5,3’,5’- tetramethylbenzidine
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شکل 7-4 

در میان سوبستراهای مربوط به 1OPD ،HRP، کم ترین استفاده را در آزمایشگاه های تشخیصی و تحقیقاتی 
دارد.

- سوبستراهای آلکالن فسفاتاز

یکی از سوبستراهای معمول مورد استفاده برای آلکالن فسفاتاز، pNPP 2 می باشد که محصولی زرد رنگ با 
حداکثر جذب نوری در 450 نانومتر دارد )شکل pNPP .)7-5، در دمای 4 درجه سانتی گراد ناپایدار بوده و بهترین 

شرایط نگه داری آن در فریزر )20- درجه سانتی گراد( می باشد. 

شکل 7-5

 یک سوبسترای حساس دیگر، 3BCIP می باشـد. BCIP، به طور معمول یک سوبسـترای رســوب کننده 
می باشد و برای استفاده روی غشا کاربرد دارد، اما حالت محلولی از آن نیز وجود دارد که در االیزا مورد استفاده قرار 
می گیرد. این سوبسترا، بسیار پایدار بوده و برخالف pNPP، نگه داری آن در 4 درجه سانتی گراد باعث افزایش در 

رنگ زمینه نمی شود. به عالوه، حساسیت این سوبسترا حدود دو برابر بیش تر از pNPP می باشد.
سوبستراهای مربوط به HRP می توانند حدود 10-20 دقیقه واکنش دهند، و بعد از این زمان، معمواًل احتمال 
تولید سیگنال بیش تری وجود ندارد. TMB رنگ زردی ایجاد می کند که باید در OD = 0/6-0/7 متوقف گردد. ولی 

1. o-Phenylene-diamine
2. p-NitroPhenyl Phosphate
3. Bromo-Chloro-Indoxyl Phosphate
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سوبستراهای مربوط به آلکالن فسفاتاز، می توانند واکنش را در زمان بیش تری ادامه دهند. به طور کلی، تا زمانی که 
زمینه مربوط به کنترل افزایش نداشته باشد، می توان واکنش را ادامه داد. در جدول 3-7، سوبستراها و مواد رنگ زای 

رایج مورد استفاده در روش االیزا آورده شده است.
جدول 3 -7: سوبستراها و مواد رنگ زای رایج مورد استفاده در روش االیزا

ماده رنگ زاسوبستراآنزیم

پراکسیداز

پراکسید هیدروژن

پراکسید هیدروژن

پراکسید هیدروژن 

OPD

TMB

ABTS

PNPPPNPPآلکالن فسفاتاز

ONPGONPGبتا-گاالکتوزیداز

8-3-7( توقف واکنش آنزیمی
پس از گذشت چند دقیقه از اضافه کردن سوبسترا، در صورت نیاز به توقف واکنش، با اسیدی کردن pH محیط 
توسط محلول های اسیدی، واکنش متوقف می گردد. رایج ترین محلول های متوقف کننده مربوط به هر سوبسترا، 

در جدول 4-7 آورده شده است. 

9-3-7( خوانش آزمایش توسط دستگاه اسپکتروفتومتر
 در نهایت، جذب نوری رنگ حاصل از واکنش آنزیمی، توسط دستگاه اسپکتروفتومتر، تعیین می گردد )شکل 7-6(. 

در جدول 7-4، آنزیم ها، مواد رنگ زا، و وضعیت های توقف در روش االیزا، مشخص شده است.  

شکل 7-6



599 بخش هفتم: طراحی یک کیت االیزا                                                                  دکتر عبدالرضا وارسته، فرناز صدقی

جدول 4-7: آنزیم ها، مواد رنگ زا، و وضعیت های توقف در روش االیزا

محلول متوقف کنندهخوانشرنگآنزیم

  بعد از توقفقبل از توقف  ماده رنگ زابرچسب آنزیمی

TMB پراکسیداز
OPD
ABTS

سبز/نارنجی
آبی
سبز

 نارنجی/قهوه ای
زرد
سبز

492
450
414

1/25 M اسید سولفوریک
SDS 1%
بدون توقف

سدیم کربونات M 4052  زرد/سبز زرد/سبزpNPPآلکالن فسفاتاز 

سدیم کربونات M 4202 زردزرد  ONPGبتا گاالکتوزیداز        

4-7( طراحی انواع روش های االیزا
بر اساس نوع آزمایش، نوع آنالیت مورد نظر، و هم چنین مواد در دسترس برای انجام االیزا، انواع مختلفی از 
این آزمایش می تواند طراحی شود . در شکل 2-7، راهنمای کلی جهت انتخاب نوع االیزا براساس نوع آنالیت مورد 

بررسی، ارائه شده است. 
آنـتی بادی مورد اسـتفاده بر حسب نوع االیزا، می تواند پلی کلونال یا مونوکلونال باشد که فصل های اول همـین 
کتاب، در رابطه با شرایط و نحوه تولید این آنتی بادی ها توضیح داده شده است. به طور کلی، آنتی بادی های پلی کلونال 
اختصاصیت وسیع تری دارند، زیرا شامل انواع مختلفی از آنتی بادی ها می باشند که هر یک از آن ها اختصاصی برای 
یک اپی توپ متفاوت روی سطح آنتی ژن هستند. این اختصاصیت وسیع در مـواردی می تـواند مـفـید باشـد؛ به طور 
مثال زمانی که آنتـی ژن مورد نـظر دارای تغیـیرات آنتـی ژنـیک می باشـد. در مقابل، آنتی بادی های مونوکلونال، 
مشـتق شده از یک کلون سلولی بوده و اختصاصیت آن ها تنها برای یک اپی توپ منفرد می باشد. اختصاصیت تک 
اپی توپی آنتی بادی های مونوکلونال در مواردی که هدف، جست وجوی مارکرهای سطحی سلول یا اپی توپ های 
منفرد روی سطح یک پروتئین ویروسی می باشد، بسیار حائز اهمیت است. استفاده از آنتی بادی های مونوکلونال 
در تست های سنجش ایمنی، افتراق بین دو آنتی ژن بسیار مشابه را ممکن می سازد؛ به طور مثال در رابطه با تسـت 
های تشخیص عفونت های ویروسی، زمانی که نیاز به افتراق میان گونه های مختلف یک ویروس می باشد، این 
آنتی بادی ها کاربرد دارند. بنابراین، آنتی بادی های پلی کلونال و مونوکلونال، کاربردهای متفاوتی دارند که باید قبل از 

شروع پروسه تولید آنتی بادی، برای انتخاب بین این دو، بررسی های الزم انجام گیرد. 
)CBT( 1. تیتراسیون چکر بورد

تمام سیستم های االیزا، نیاز به استانداردسازی معرف ها دارند؛ به عبارت دیگر، غلظت کاری تمام اجزای 
آزمایش باید تعیین شوند. 
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یک خصوصیت کلیدی برای کمک به این پروسه، استفاده از تیتراسیون چکر بورد یا CBT می باشد. پروسه 
CBT، شامل رقیق سازی دو معرف در مقابل یک دیگر می باشد تا فعالیت رقت های مختلف معرف ها در آزمایش، 
مشخص گردد. حداکثر تعدادی از معرف ها که می توانند در یک پلیت تیتر شوند، دو عدد می باشد. در این بخش 

نحوه انجام CBT در روش مستقیم االیزا به طور مختصر نشان داده شده است. 
CBT .2 در روش االیزای مستقیم 

مرحله اول، رقیق سازی آنتی ژن در یک بافر پوشش دهی، جهت اتصال آن به سطح جامد می باشد. به این 
منظور، یک طیف رقت دو برابری در این مرحله معمول می باشد، به عنوان مثال یک حجم از یک چاهک برداشت 

شده و به چاهک دیگر اضافه می شود. حجم های معمول مورد استفاده در االیزا، 50 تا 100 ماکرولیتر است. 
عملی ترین روش انجام آزمایش به این صورت می باشد:

1. رقیق کننده )که در این جا بافر پوشش دهی می باشد( در حجم 50 ماکرولیتر، به تمام چاهک های پلیت اضافه 
می شود.

2. 50 ماکرولیتر از یک رقت مشخصی از آنتی ژن مورد نظر به تمام چاهک های ستون یک اضافه می شود. رقت 
مورد استفاده برای شروع رقیق سازی، معمواًل 1/20 یا1/40 در محلول پوشش دهی می باشد. 

3. بعد از حداقل 5 بار پیپتینگ و مخلوط شدن کامل، 50 ماکرولیتر از آنتی ژن رقیق شده از 8 چاهک ستون 
1 برداشـته و به سـتون 2 انتقال داده می شود. این کار تا سـتون 11 تکرار می شود. سـتون 12 به عنوان 
کنترل بدون آنتی ژن )تنها حاوی بافر پوشـش دهی(، برای اندازه گـیری زمینه مربوط به رقـت های آنـتی 

بادی کونژوگه می باشد.
4. پس از مخلوط کردن کامل در ستون 11، 50 ماکرولیتر از آن برداشته و دور ریخته می شود. به این صورت 

اگر رقت شروع کننده در ستون 1، 1/20 باشد، در ستون 11، به 1/20480 خواهد رسید.   
5. پلیت انکوبه شده تا آنتی ژن به سطح چاهک جذب شود. 

6. پلیت با پروخالی کردن توسط PBS شست وشو داده می شود.
مرحله دوم، شامل ایجاد یک طیف رقت مشابهی از آنتی بادی کونژوگه می باشد. در این مورد، طیف رقت از 

ردیف A تا G تهیه می شود. بافر اضافه شده در این مرحله، بافر اشباع کننده می باشد.
هیچ رقتی از کونژوگه به ردیف H اضافه نشود، تا به عنوان کنترل سوبسترا عمل کند. 

1. سوبسترا به تمام چاهک ها اضافه شده و 15 دقیقه در تاریکی رها می شود تا واکنش بین آنزیم- سوبسترا 
انجام شده و رنگ حاصل از واکنش ایجاد گردد. 

2. واکنش را با اضافه کردن محلول اسیدی متوقف کرده و نتایج با اسپکتروفتومتر خوانده می شود.           
در شکل 7-7، مراحل اجرای CBT به طور خالصه شرح داده شده است.
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شکل 7-7

5-7( تحلیل نتایج
هر سـتون حاوی یک رقت آنتی ژنی ثابت و متفاوت با ستون دیگر می باشد؛ بنابراین، تفاوت در رنگ بین 
ستون ها، نشان دهنده تأثیر تغییر در غلظت های آنتی ژنی می باشد. در مورد ردیف ها )که غلظت کونژوگه در آن ها 
ثابت می باشد(، می توان چاهک هایی با مقادیر OD مشابه که حداکثر میزان رنگ در آن ها وجود دارد را بررسی 
کرد؛ این حالت نشان دهنده مناطقی است که ازدیاد آنتی بادی وجود دارد. به عالوه، در این منطقه، که در رقت های 
متفاوت آنتی ژن هیچ کاهش رنگی وجود ندارد، یک حداکثر سطح اشباع از آنتی ژن به پلیت ها پوشش داده شده 

است. بنابراین، به این صورت می توان مناطقی با ازدیاد آنتی ژن-آنتی بادی را تشخیص داد.
CBT جدول 5-7: نتایج
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 OD باید حدود 1/5 تا 1/7 واحد OD به منظور فراهم کردن قابل کنترل ترین حالت در نتایج االیزا، حداکثر
باشد. بنابراین، استانداردسازی آزمایش، شامل تعیین آزمایش در حالتی است که حداکثر پالتو نزدیک به این مقادیر 

OD می باشد. در جدول 5 -7 نتایج CBT شرح داده شده، است.

این نتایج را می توان به این صورت خالصه کرد:
1. رقت های کونژوگه در ردیف A تا C، بسیار قوی بوده و جذب نوری باالیی دارد.

2. ردیف های D و E، منحنی های تیتراسیون خوبی برای آنتی ژن داده است. 
3. اگر کونژوگه مانند ردیف های F و G رقیق شود، فقدان حساسیت آنالیتیکال خواهد بود.  

هدف CBT، نشان دادن بهترین وضعیت معرف ها برای انجام آزمایش می باشد و در دستیابی سریع به طیف 
مناسبی از غلظت های تمام اجزای آزمایش، کاماًل مفید می باشد. در واقع، این روش کمک می کند تا وضعیتی 

ایجاد شود که در آن یک تست کاماًل مشخص و با یک هدف اختصاصی انجام شود.  
- نکاتی در رابطه با طراحی روش االیزای مستقیم:

pH 1. در روش مستقیم، که نیاز به اتصال آنتی ژن به سطح جامد می باشد، الزم است تا غلظت ها و هم چنین
های متفاوتی آزمایش گردد. 

2. به طور معمول، غلظت آغازی آنتی ژن، در محدوده µg/ml 20-1 پیشنهاد می شود. در صورتی که غلظت 
آنتی ژن در ستون اول پلیت،  µg/ml 20 انتخاب شود، در ستون ششم، غلظت آن به  µg/ml 0/6 می رسد. 

در ستون های 6 تا 12، بهتر است همین شرایط ولی با یک pH متفاوت آزمایش شود. 
3. در مورد آنتی بادی تشخیصی، پیشنهاد می شود که از غلظت  ng/ml 500 در ردیف A، شروع کرده و رقیق 

سازی آن تا ng/ml 8 در ردیف G ادامه یابد.  

6-7( طراحی روش االیزای ساندویچی
در روش االیزای ساندویچی، نیاز به استفاده از دو آنتی بادی با اختصاصیت های متفاوت علیه دو اپی توپ 
متفاوت مربوط به یک آنتی ژن می باشد؛ در اغلب موارد، هر دو آنتی بادی مورد استفاده، مونوکلونال می باشند. بسته 
به این که کدام آنتی بادی به سطح جامد متصل شود و کدام یک به صورت محلول استفاده گردد، حساسیت آزمایش 

بسیار متفاوت خواهد بود. به طور کلی، بهتر است آنتی بادی با میل ترکیبی باالتر به سطح جامد متصل گردد. 
در این روش، بهترین میزان آنتی بادی برای اتصال به سطح جامد باید تعیین گردد. به این منظور، بهتر است 
طیف غلظتی در حدود µg/ml 1  تا حداکثر µg/ml 20-15 آزمایش گردد. غلظت µg/ml 20-15، معمواًل برای 

اثبات اشباع شدن سطح جامد، کافی می باشد. 
در روش ساندویچی، نیاز به بهینه سازی غلظت هر دو نوع آنتی بادی )آنتی بادی اتصالی و آنتی بادی تشخیصی( 

می باشد. یک روش پیشنهادی برای این منظور، به این صورت می باشد )شکل 7-8(:
1. پلیت به چهار قسمت تقسیم گردد؛ هر قسمت غلظت های متفاوتی از آنتی بادی تشخیصی دریافت خواهد 
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کرد. آنتی بادی اتصالی را می توان در سه غلظت، بین µg/ml 1 و µg/ml 15، آزمایش گردد. 
2. قسمت 1: ستون 1 و 2، غلظت های پایینی از آنتی بادی اتصـالی، سـتون 3 و 4، غلظت های متوسطی 
 ،A از آنتی بادی اتصالی، و ستون 5 و 6، غلظت های باالیی از آنتـی بادی اتصـالی آزمایش شود. به ردیف
غلظـت های باالیی از آنتی ژن هـدف، ردیف B، غلظـت های متوسـط، و ردیف C، غلظت های پایینی از 
آنتی ژن هدف اضافه شود؛ ردیف D، هیچ غلظتی از آنتی ژن دریافت نکند تا به عنوان بالنک در نظر گرفته 
500 ng/ ،شود. تمام چاهک های قسمت 1، غلظت باالیی از آنتی بادی تشخیصی را دریافت نمایند )معمواًل

،ml یک غلظت آغازی مناسب می باشد(. 

4. قسمت های 2، 3 و 4: تمام شرایط مثل قسمت 1 تکرار گردد، با این تفاوت که در هر قسمت، غلظت متفاوتی 
از آنتی بادی تشخیصی آزمایش شود. هدف از این کار، تعیین غلظتی از آنتی بادی اتصالی می باشد که باالترین 

میزان سیگنال، ولی کم ترین رنگ زمینه )در چاهک کنترل( را ایجاد کند.
در مورد االیزای سـاندویچی، از آن جا که آزمایشـات بسـیاری روی pH و زمان مورد نیاز برای پوشش دهی 
آنتی بادی انجام گرفته است، نیاز چندانی به بهینه سـازی این موارد نیست. در بهینه سازی این نوع االیزا، آزمایش 
وضعیت های مختلف اشباع سـازی و شسـت وشـو، می تواند در دسـتیابی به نتایج بهتر، بسیار مفیدتر و کمک 

کننده تر باشد.  

شکل 8-7: نحوه طراحی روش االیزی اساندویچی
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7-7( اهداف آموزشی در قالب سئواالت تشریحی
1. در مورد مزایای روش االیزا توضیح دهید.

2. منظور از "پوشش دهی" در روش االیزا چیست و چگونه انجام می گیرد؟
3. مرحله اشباع سازی در روش االیزا چه اهمیتی دارد؟

4. نقش دترجنت های مورد استفاده در محلول شست وشو چیست؟
5. مهم ترین عوامل موثر در میزان جذب پروتئین ها به سطح جامد، چه عواملی می باشند؟

6. در طراحی االیزا، تیتراسیون چکربورد به چه منظور انجام می گیرد؟
7. بهترین نمونه جهت کنترل پاسخ زمینه آزمایش در االیزا، چه نمونه ای می باشد؟

8. وجود پاسخ زمینه باال در آزمایش االیزا، چه دالیلی می تواند داشته باشد؟
9. دو سوبسترای رایج آنزیم پراکسیداز را نام برده و با یک دیگر مقایسه کنید.

10. اگر هدف از االیزا، اندازه گیری میزان یک آنتی ژن پروتئینی در نمونه باشد، کدام نوع االیزا را را می توان 
طراحی کرد؟
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بخش اول
ایمنی در 

        آزمایشگاه تشخیصي بالیني

1-1( ایمنی و اصول کار در آزمایشگاه تشخیصي بالیني 

1-1-1( مقدمه
کار در آزمایشگاه همانند دیگر مشاغل ممکن است برای کارکنان خطراتی ایجاد نماید. عواملی که موجب 
ایجاد چنین خطراتی در آزمایشگاه تشخیصي بالیني می شوند را خطرات زیستی1 می نامند. عوامل خطر زیستی 
شامل عواملی با منشأ زیستی هستند که قابلیت ایجاد بیماری در انسان را دارا می باشند، از قبیل میکروارگانیسم ها، 

توکسین ها و آلرژن های حاصل آن ها.
با گسترش عفونت های ویروسی و مرسوم شدن روش های کشت ویروس ها، بر اهمیت این خطرات افزوده 
شد. در 1949 سالکین2 و پایک3 گزارش کردند که در تعدادی آزمایشگاه که مورد مطالعه قرار گرفتند 222 عفونت 
ویروسی ایجاد شده است که در اثر آن ها 21 نفر جان خود را از دست داده اند. دیگر پژوهش های این دو دانشمند 
که در سال های 1951، 1965 و1976 در بیش از 5000 آزمایشگاه انجام شد، نشان دهنده ی ابتالی 3921 نفر 
به عفونت های ناشی از کار آزمایشگاهی تا آخرین سال پژوهش بود. شایع ترین عفونت ها هپاتیت، سل، تیفوئید، 
آنسفالیت اسبی ونزوئالیی4، بروسلوز و توالرمی5 بود. این درحالی است که تنها 20 درصد از علل به وجود آورنده 
این بیماری ها مشخص بود. تنفس آئروسل ها علت اصلی 80 درصد از این عفونت ها گزارش شد هرچند این مسئله 

به اثبات نرسید.

1. Biohazard
2. Sulkin
3. Pike
4. Venezuelan Equine Encephalitis
5. Tularemia
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ایمنی در 

        آزمایشگاه تشخیصي بالیني

با توجه به این تحقیقات و آمارها، اهمیت ایجاد سیستم های ایمنی زیستی بیش از پیش مشخص گردید و 
هدف آن حفاظت از پرسنل آزمایشگاه، کارکنان، مواد و محیط زیست خواهد بود.

2-1-1( ساختار ایمنی آزمایشگاه تشخیصي بالیني 
برای ایجاد یک محیط ایمن در آزمایشـگاه بایستی زیر ساخت هایی فراهم شود که از جمله مهم ترین آن ها 
می توان به حضور سرپرست آگاه، پرسنل آشنا به عوامل خطرزا و ماهر برای انجام تکنیک های آزمایشگاهی، وجود 
راهنمای مکتوب ایمنی زیستی برای آزمایشگاه و تجهیزات مناسب و ایمن اشاره کرد. راهنمای مکتوب ایمنی 
زیستی که از مهم ترین عناصر در تأمین ایمنی است شامل تعریف سطوح ایمنی زیستیBSLs( 1(، روش ها و 
تکنیک های استاندارد آزمایشگاهی برای انجام هر تست و نحوه رعایت احتیاط های استاندارد در هر آزمایش است. 
تجهیزات اولیه ایمنی، امکانات ثانویه ایمنی )سدهای رده دوم(، ساختمان )سد سوم(، هود )BSCs(2، پوشش های 
حفاظت کننده شخصی )دستکش، روپوش، محافظت کننده های چشم و صورت(، وسایل برداشت و توزیع نمونه ها3 
و سانتریفیوژهای استاندارد دارای محفظه های ایمن از جمله تجهیزات مورد نیاز جهت برقراری و ارتقای ایمنی کار 

در آزمایشگاه تشخیصي بالیني است.
با رعایت این موارد می توان به محیطی ایمن در آزمایشگاه دست یافت. برای ایجاد چنین محیطی باید ترکیبی 
از کنترل های مهندسی، سیاست های مدیریتی صحیح، اعمال روش های استاندارد و در مواردی دخالت های 

پزشکی به صورت کاماًل مناسب و برنامه ریزی شده مد نظر قرار گیرد. 

2-1( سطوح ایمنی زیستی
میزانی از احتیاط الزم برای انجام عملیات و روش های آزمایشگاهی، امکانات و تجهیزات ایمنی آزمایشگاه که 
در هنگام کار با هر میکروارگانیسم بالقوه خطرناک بایستی به کار گرفته شود، سطح ایمنی زیستی نامیده می شود.  

در منابع علمی 4 سطح مختلف برای ایمنی زیستی در نظر گرفته شده است:
1. سطح اول ایمنی زیستی: این سطح از ایمنی مربوط به شرایطی است که آزمایش بر روی مواد و نمونه های 

غیربیماری زا انجام می شود.
2. سطح دوم ایمنی زیستی: این سطح از ایمنی مربوط به شرایطی است که آزمایش بر روی مواد و نمونه های 

معمول که موجب بیماری در انسان می شوند، انجام می شود.
3. سطح سوم ایمنی زیستی: این سطح از ایمنی مربوط به شرایطی است که آزمایش بر روی مواد و نمونه هایی 
انجام می گردد که می توانند از راه هوا و به صورت آئروسل انتقال یابند و موجب بیماری شدید در انسان شوند.
4. سطح چهارم ایمنی زیستی: در این سـطح از ایمنی زیسـتی عوامل خطرناکی که زندگی و محیط طبیـعی را 

به طور جدی تهدید می کنند، مد نظر می باشند. 

1. Biosafety levels
2. Biosafety cabinets
3. pipeting
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1-2-1( سطح اول ایمنی زیستی
این سطح از ایمنی برای شرایطی به کار می رود که آزمایش بر روی مواد و نمونه های حاوی عوامل غیربیماری زا 
و یا با حـداقل بیماری زایی انجام می شـود. از جمـله آن عوامل می تـوان به ویروس هپاتیت سـگ سـانان اشـاره کرد. 
آزمایشگاه های ویژه تست آب و مواد غذایی، آزمایشگاه های دبیرستان ها و کالس های آموزشی مقدماتی از جمله 

آزمایشگاه های با این سطح ایمنی هستند )شکل 1-1(.
در این نوع آزمایشگاه ها طراحی امکانات با حداقل هایی به صورت زیر پیشنهاد می گردد: 

1. باید درهایی وجود داشته باشد که فضای آزمایشگاه را از دیگر فضاها جدا کند و مانع تردد افراد متفرقه گردد.
2. هم چنین باید از پوسترهایی هشدار دهنده استفاده شود.

3. شیر آب دست شویی برای شست وشوی دست ها )ترجیحاً نزدیک در( موجود باشد. 
4. بایستی محل مخصوصی برای جمع آوری مواد آلوده وجود داشته باشد و زباله ها با توجه به میزان خطر آن ها 

تفکیک گردند.
5. در این سطح از ایمنی زیستی می توان کار را بر روی میزهای باز انجام داد. این میزها بهتر است از موادی 
پوشانده شده باشند که نسبت به آب و مواد ریخته شده نفوذناپذیر باشد. هرچند استفاده از رومیزی های جاذب 
که پس از کار شسته می شوند در این سطح از ایمنی ممنوع نمی باشد. رویه میزها باید نسبت به اسید نفوذ 

ناپذیر باشد. 
6. تمامی وسایل باید محکم و با دوام باشند. 

5. اگر پنجره ها باز می شوند، ضرورت دارد که برای جلوگیری از ورود حشرات به توری مجهز باشند.
6. ساختمان آزمایشگاه باید با توجه به نحوه ساخت به آسانی قابل نظافت باشد و آلودگی هایش به خوبی رفع شود.
7. در سطح اول ایمنی زیستی ضرورتی برای جدا بودن آزمایشگاه از دیگر قسمت های ساختمان وجود ندارد. 
6 بار تغییر هوا در هر ساعت برای این فضا کافی به نظر می رسد مگر در شرایطی که پرسنل روی ماده یا ارگانیسم 

خطرناکی مشغول کار باشند.

شکل 1-1: آزمایشگاهی با سطح اول ایمنی زیستی
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 - عدم مکیدن پی پت با دهان و استفاده از وسایل پی پتینگ 
- عدم خوردن، آشامیدن و سیگار کشیدن در آزمایشگاه
-  شست و شوی دست ها به هنگام ترک محل کار 

- استفاده از روپوش، دستکش و محافظ های چشم و صورت، حداقل احتیاط های ایمنی استانداردی هستند 
که بایستی در این سطح ایمنی زیستی رعایت شود. 

شستن دست ها از مهم ترین روش های پاک کردن آلودگی های شیمیایی و عوامل میکروبی ناخواسته است و 
20 ثانیه شست وشوی دست ها اکثر عوامل بیماری زا را دفع می کند. استفاده از صابون مایع نسبت به صابون قالبی 
ارجحیت دارد. پس از خشک کردن دست ها با حوله کاغذی، می توان از همان حوله کاغذی برای بستن شیر آب 

نیز استفاده کرد تا دست ها مجددا آلوده نشوند.
سرپرست آزمایشگاه باید علوم مرتبط با آن آموزش های عمومی را گذرانده باشد و هم چنین این شخص 
مسئول نظارت بر انجام روش های ایمنی و اطمینان از آموزش کافی پرسنل آزمایشگاه است. پرسنل آزمایشگاه نیز 

وظیفه دارند تا در آموزش ها شرکت کنند و آن ها را به کار بندند.

2-2-1( سطح دوم ایمنی زیستی
آزمایشگاهی با سطح دوم ایمنی زیستی برای فعالیت روی عواملی که بیماری هایی با درجه متوسط برای 
انسان ایجاد می کنند و تا حد متوسطی برای محیط زیان بار هستند، مناسب است. از این عوامل می توان به ویروس 
سرخک، سالمونالها، زیرگونه های توکسوپالسما و ویروس هپاتیت B 1 اشاره کرد. این سطح از ایمنی زیستی اغلب 
برای عوامل بیماری زایی به کار برده می شود که برای پیش گیری از آن ها ایمن سازی امکان پذیراست و برای درمان 
آن ها آنتی بیوتیک هایی موجود و در دسترس می باشند. برای برقراری و حفظ امنیت کامل هنگام کار با مایعات 
بدن انسان و کار با پاتوژن های منتقل شونده توسط خون مانند شرایط کار در اغلب آزمایشگاه های تشخیص طبی، 

بایستی حداقل سطح دوم ایمنی زیستی تأمین گردد. 
- در این سطح از ایمنی زیستی طراحی امکانات آزمایشگاهی باید به نحوی باشد تا: موانع مناسبی در برابر عوامل 
بیماری زا ایجاد نماید، به چنین موانعی سدهای رده دوم می گویند. از جمله این اقدامات می توان به استفاده از 

درهای قفل دار اشاره کرد تا ورود افراد به آزمایشگاه با محدودیت و کنترل دقیق همراه باشد. 
- در این سطح نیز باید برای شست وشوی دست ها دست شویی وجود داشته باشد.

-  سطوح کار باید به گونه ای باشند که به راحتی پاک شوند. 
- میزها و صندلی ها محکم و بادوام باشند. رویه میزها نسبت به آب غیرقابل نفوذ باشد. 

- پنجره ها به توری مجهز باشند و سیستم تهویه به گونه ای باشد که جریان هوا همواره از سمت خارج به درون 
آزمایشگاه وارد شود، اما این هوا نباید دوباره در مناطق دیگر گردش کند. 

1. Hepatite B Virus 
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- مهم تر از همه هودهایی باید نصب شوند که ایمنی کامل را در محیط آزمایشگاه تضمین نمایند.
- در این سطح از ایمنی آزمایشگاه بایستی به گونه ای ساخته شود که محل آن از مکان های عمومی جدا باشد. 

البته ساختمان آزمایشگاه نسبت به سطح اول ایمنی زیستی تفاوت چندانی ندارد. 
- در این سطح از ایمنی عالوه بر امکانات مورد نیاز در سطح اول ایمنی زیستی باید امکاناتی برای شست و شوی 

سریع چشم ها از قبیل دوش مخصوص شست وشوی چشم وجود داشته باشد. 
- در این سطح با توجه به خطرناک تر بودن عوامل مورد استفاده، بایستی اتوکالو برای انجام عمل ضد عفونی 
کردن موجود باشد. خاطر نشان می شود اعمال ایمنی استاندارد این سطح با سطح اول ایمنی زیستی تفاوتی 

ندارد.
در خصـوص تجهیزات ایمنی )سدهای رده اول( باید عالوه بر نکات ذکر شده در سطح اول ایمنی زیستی 
هودهای ایمنی زیستی کالس 2 را نیز نام برد )شکل 2-1(. این هودها برای آزمایش هایی که با عوامل عفونی 
سـروکار دارد و به ویژه در هنگام کار با غلظـت های باال یا حجم های زیاد آن ها و هنـگامی که امکان ایـجاد 
آئروسل ها وجود دارد، استفاده می گردند. این هودها دارای فیلترهایی برای تصفیه هوا هستند و هوای آلوده درون 

آن ها بدون تصفیه شدن به محیط آزمایشگاه وارد نمی شود.

شکل 2-1: هود ایمنی زیستی کالس 2

سوزن ها، سرنگ ها و اشیای برنده از خطرناک ترین وسایل مورد استفاده در آزمایشگاه به شمار می روند. آمارها 
نشان می دهند که یک چهارم حوادثی که منجر به عفونت و بیماری می شوند با این وسایل ایجاد می گردند. 
بنابراین استفاده از سوزن ها و سرنگ ها و دفع صحیح آن ها توجه و دقت زیادی را می طلبد. پس از استفاده از این 
وسایل بایستی آن ها را در ظروف مخصوصی نگه داری کرد نکته مهم آن است که این ظروف باید در مقابل سوراخ 
شدن مقاوم باشند)شکل 3-1(. وسایل برنده و تیزی که یک بار مصرف نیستند نیز باید تا زمانی که با اتوکالو 
ضدعفونی گردند، در ظروفی با دیواره های محکم نگه داری شوند. باید به طور جدی نظارت شود تا از ریختن این 

وسایل در زباله دان های عمومی خودداری شود )شکل 1-4(.
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شکل 3-1: ظروف نگه داری اشیای تیز و برنده

شکل 4-1: عدم رعایت نکات ایمنی در نگه داری اشیای برنده و تیز

هرگز نباید با دست اقدام به جمع آوری ظروف شکسته نمود و بهتر است تا حد امکان ظروف شیشه ای با 
ظروف پالستیکی جایگزین گردند.

نکته بسیار مهم و اختصاصی در سطح دوم ایمنی زیستی نحوه عملکرد و وظایف پرسنل و سرپرست آزمایشگاه 
است. پرسنل چنین آزمایشگاهی باید ازخطرات آگاه و در کار خود مهارت کافی داشته باشند. برای حفظ و ارتقای 
این آگاهی بایستی هر ساله پرسنل و تمام افراد در معرض خطر با اطالعات جدید آموزش داده شوند و از همه مهم تر 
ایمن سازی افراد انجام گیرد. مسئولیت سرپرست در چنین آزمایشگاه هایی که احتمال آلودگی های بالقوه خطرناک 
وجود دارد، بیش تر می شود. سرپرست باید از ورود افرادی که دارای اختالل در سیستم ایمنی هستند جلوگیری 
نماید و فقط به افرادی که در برابر بعضی بیماری ها ایمن شده اند اجازه کار در آزمایشگاه داده شود. در این زمینه 
بایستی راه کارهایی برای محدود کردن تردد به آزمایشگاه اندیشیده شود. عالئم هشداردهنده مناسب نصب گردد 
و به ویژه راهنماهای مکتوبی برای ایمنی کار در این آزمایشگاه وجود داشته باشد که افراد در ابتدای شروع به کار 

در آزمایشگاه آن را خوانده و برگه کسب آگاهی متناسب با کار خود را امضا کنند.
در هنگام کار در این آزمایشگاه نبایستی از یاد برد که همیشه برای حمل زباله ها و مواد آزمایشگاهی پر خطر از 
محفظه هایی نفوذناپذیر استفاده شود، هیچ جانوری در آزمایشگاه نباشد، سطوح کار پس از اتمام فعالیت پاک گردند 

و تمامی حوادث و اتفاقات گزارش شوند.
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3-2-1( سطح سوم ایمنی زیستی
 سـطح سـوم ایمنی زیسـتی برای شـرایطی الزم است که کار روی عوامل عفونت زایی که می توانند 
موجب بیماری های شدید و بالقوه کشنده شوند، انجام می شود. در این سطح از ایمنی بیش تر تأکید بر عوامل 
بیماریزای قابل انتقال از راه تنفس است. از این عوامل می توان به ویروس آنسفالیت سنت لوییس1، مایکوباکتریوم 

توبرکلوزیس2 و کوکسیالبورنتی3 اشاره کرد.
با توجه به افزایش خطر در این سطح از ایمنی، باید عالوه بر امکانات ضروری سطوح اول و دوم ایمنی زیستی، 

امکانات دیگری نیز موجود باشد. در یک آزمایشگاه با سطح سوم ایمنی بایستی:
- همواره جریان هوای از خارج به داخل برقرار باشد. 

- هوا باید تنها یک بار از محیط آزمایشگاه عبور کند و در هر ساعت، 10 تا 12 بار تعویض گردد. 
- در این سطح از ایمنی باید برای وسایلی که آئروسل تولید می کنند، محافظ هایی تعبیه شوند تا از پخش شدن 
آئروسل ها جلوگیری گردد. دیوارها، کف و سقف آزمایشگاه به آب مقاوم باشند تا در صورت لزوم به سهولت 

شسته و تمیز شوند. 
- طراحی آزمایشگاه و نحوه تهویه ی هوا باید به گونه ای باشد که تدابیر و احتیاط های خاصی برای حفظ ایمنی 
در فضا و ساختمان در نظر گرفته شده باشد و به عبارتی سد رده سوم را در برابر عوامل بیماری زا به وجود آورد. 

- در این سطح ضرورت دارد که ساختمان آزمایشگاه نیز کاماًل جدا و ایزوله باشد.
نحوه عملکرد استاندارد در این سطح ایمنی مانند دو سطح ایمنی زیستی اول و دوم است ولی در خصوص 
تجهیزات ایمنی در این سطح عالوه بر تجهیزات ایمنی دو سطح قبل بایستی هودهای ایمنی کالس 2 و 3 نیز 
وجود داشته باشند که برای کار با عوامل عفونت زا به کار می روند. در چنین آزمایشگاهی تجهیزات حفاظت تنفسی 

نظیر ماسک فیلتردار ممکن است مورد نیاز واقع شوند و بایستی در آزمایشگاه وجود داشته باشد.
نحوه عملکرد اختصاصی در سطح سوم ایمنی زیستی، عالوه بر آن که تمامی نکاتی که در مورد سطح دوم بر 

شمرده شد را در بر می گیرد به نکات دیگری هم توجه دارد: 
- فقط در هودهایی می توان کار کرد که کاماًل از لحاظ عملکرد تأیید شده باشند و ازمحافظ هایی هنگام ایجاد 

آئروسل4 استفاده شود. 
- در صورت ریختن مواد آلوده در محل کار، بالفاصله اقدامات الزم جهت تمیزکردن محل انجام گیرد. 
سرپرست این آزمایشگاه باید فردی از لحاظ علمی شایسته و برخوردار از تجربه کافی در کار با مواد و عوامل 

بیماریزای این سطح از ایمنی زیستی باشد.
-سرپرست باید برای اجازه آمدوشد به آزمایشگاه معیارهایی قرار دهد و به این وسیله دسترسی به محیط 
1. St.louis encephalitis virus 
2. M.Tuberculosis 
3. Coxiella bumetii 
4. Bioaerosol containing equipment 
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آزمایشگاه را محدود نماید. 
- پرسنل آزمایشگاه باید آموزش های کافی دیده باشند، با دقت و جدیت از قوانین و اصول پیروی کنند، تمامی 

وقایع را گزارش دهند )شکل 1-5(. 
- تعهد کامل به انجام اعمال ایمنی داشته باشند. 

- در فواصل زمانی مناسب تحت معاینات پزشکی قرار گیرند.

شکل 5-1: پوشش پرسنل هنگام کار در سطح سوم ایمنی زیستی

4-2-1( سطح چهارم ایمنی زیستی 
در این سطح از ایمنی از آن جایی که کار بر روی عوامل بسیار خطرناک انجام می گیرد باید شرایط به گونه ای فراهم 
شود که احتمال آلودگی افراد به حداقل برسد. در این سطح از ایمنی با عواملی سروکار داریم که می توانند موجب 
ایجاد عفونت های آزمایشـگاهی شوند و اغلب این عفونت ها ناشی از آئروسل های عوامل بیماری زا هستند و 
بیماری هایی به وجود می آورند که عالوه بر تهدید جدی زندگی انسان ممکن است به دیگران نیز سرایت نماید و 
جامعه را با خطرات جدی مواجه کند. از جمله این عوامل بیماری زا می توان به ویروس عامل ابوال1، ویروس سن 

نمبر2 و عامل تب دره ریفت3 اشاره کرد. 
امکانات آزمایشگاهی این سطح از ایمنی زیستی تمامی امکانات سه سطح قبل را شامل می شود. عالوه بر آن 

در این سطح:
- اتوکالوهای دو در نیز مورد نیازند. 

- در این سطح از ایمنی محل آزمایشگاه باید کامال غیر قابل نفوذ باشد و دیوارها، کف و سقف آزمایشگاه باید 
با یک الیه در برابر هرگونه نفوذی عایق گردند. 

- در این سطح از ایمنی درب های آزمایشگاه بایستی دارای قفل های داخلی باشند تا از باز شدن توسط افراد 
متفرقه جلوگیری به عمل آید. 

1. Ebola Zaire 
2. Sin Nombre Virus 
3. Rift Valley Fever 
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- هم چنین بایستی سیستم ارتباطی مناسبی بین فضای داخل و خارج آزمایشگاه وجود داشته باشد تا برای این 
گونه ارتباطات نیازی به باز و بسته شدن درها یا خروج افراد نباشد و برقراری ارتباط به سهولت انجام گیرد. 

چنین سیستمی کمک می کند خطر خارج شدن مواد آلوده کاهش یابد. 
- آزمایشگاه باید دارای در خروجی، ژنراتور و اکسیژن تنفسی اضطراری باشد. 

نحوه عملکرد مربوط به ایمنی استاندارد این سطح نیز مانند سه سطح قبل است. تجهیزات ایمنی این سطح در 
بر گیرنده موارد سه سطح اول، دوم و سوم ایمنی زیستی است که عالوه بر آن باید به موارد دیگری از قبیل 
مجهز بودن پرسنل به لباس هایی با فشار مثبت و استفاده از هودهای ایمنی کالس 2 و 3 برای کار با مواد 

و عوامل عفونت زا هم توجه شود.
عملیات اختصاصی مربوط به سطح چهارم ایمنی زیستی عالوه بر اعمال اختصاصی سطح سوم، شامل تصفیه 
وگندزدایی تمامی ضایعات و باقیمانده های مایع و جامدی است که از آزمایشگاه خارج می شوند. در این سطح ورود 
و خروج و دسترسی به آزمایشگاه باید کنترل شده و محدود باشد. اتاقی برای تعویض لباس وجود داشته باشد و 
تمامی پرسنل لباس مخصوص بپوشند. در این سطح بایستی ورودی آزمایشگاه به اتاقک ضد عفونی مجهز باشد 

و هم چنین دوش های شست وشو در محل خروج از آزمایشگاه نصب شوند. 
در این سطح از ایمنی سرپرست آزمایشگاه باید در کار با مواد خطرزای این نوع آزمایشگاه ها تجربه داشته و به 
حد کافی آموزش دیده باشد و تمامی موارد ایمنی زیستی را رعایت کند. بایستی وظایف و شرایط پرسنل در این 

سطح ایمنی به طور کامل و مکتوب تشریح شده و در دسترس همه موجود باشد.

3-1( کارکنان آزمایشگاه
مهم ترین عامل حفظ ایمنی در آزمایشگاه نحوه نگرش و عملکرد پرسنل است. افراد مختلف نگرش هایی 
متفاوت در مورد مسائل ایمنی مربوط به آزمایشگاه دارند. گروهی که درک مناسبی از برنامه های ایمنی ندارند، 
در آزمایشگاه اعمال پر خطر انجام می دهند و یا از خطرات عفونت زا اطالع کافی ندارند، به عنوان کارکنان ناایمن 
شناخته می شوند. این گونه افراد معمواًل بسیار سریع کار می کنند و اغلب  مردان جوان )17 تا 24 سال( در این 
دسـته قرار می گیرند. گروه دیگر که از قوانین ایمـنی اطالع دارند و به آن ها پایبند هسـتند با دقت و احتیاط کار 
می کنند و از همه مهم تر موقعیت های بالقوه خطرناک را می شناسند، و به عنوان کارکنان ایمن شناخته می شوند. 

معمواًل زنان و کارکنان مسن )45 تا 64 سال( در این دسته قرار می گیرند.
به طور کلی تمامی پرسنل آزمایشگاه باید از خطرات موجود در آزمایشگاه مطلع باشند و موادی را که با آن ها 

سروکار دارند را به خوبی بشناسند.

1-3-1( الزامات پرسنل آزمایشگاه
1. تمامی مواد خطرناک مورد اسـتفاده ی خود را بشـناسند )خطرات زیستی یا شیمیایی( و از شرایط استفاده از 

آن ها آگاه باشند و در این زمینه با منابع اطالعاتی مشورت کنند.
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2. قادر باشند سطح ایمنی زیستی و نوع و میزان سمیت مواد مورد استفاده را ارزیابی نمایند.
3. بتوانند به خوبی راه هایی را که ممکن است در معرض مواد خطرزا قرار گیرند بشناسند. 

4. روش های صحیحی را انتخاب و استفاده نمایند تا میزان تماس آن ها با مواد سمی به حداقل برسد.
5. برای رویارویی با حوادث آماده باشند.

4-1( تجهیزات ایمنی آزمایشگاه

1-4-1( هودهای ایمنی زیستی
سه دسته و کالس اصلی از هودهای ایمنی زیستی وجود دارد:

1.  هودهای کالس 1: در این نوع از هودها جریان هوا از خارج رو به داخل است و سپس هوا با یا بدون 
عبور از فیلتر هپا1 به خارج رانده می شود. هدف استفاده از این هود این است که کارکنان و محیط آزمایشگاه 

را حفاظت نماید )شکل 1-6(.

شکل 6-1:  هود ایمنی زیستی کالس 1

2. هودهای کالس 2: این نوع هود که جریان هوا در آن نیز رو به داخل است، هوای در گردش و یا خروجی 
فیلتر می شود. این نوع هود نیز برای حفاظت از کارکنان به کار می رود با این برتری که در این هود هوای در گردش 
نیز استریل است و محصوالت و مواد مورد استفاده در زیر آن نیز آلوده نمی شود و به عالوه محیط زیست نیز با هوا و 
ذرات خارج شده از هود آلوده نمی شود )شکل 7-1(. محفظه این هود محلی استریل برای انجام کار محسوب می 
گردد و برای کار با ویروس هایی استفاده می شود که می توانند توسط آئروسل ها انتقال یابند. هم چنین در ویروس 

شناسی برای جلوگیری از رشد ارگانیسم های ناخواسته درکشت بافت استفاده می شود.

1. HEPA 



ایمونولوژی عملی/ فصل هفتم: پروتئین ها616 ایمونولوژی عملی/ فصل هفتم: پروتئین ها616 ایمونولوژی عملی/ فصل هشتم: کنترل کیفی616

شکل 7-1: هود ایمنی زیستی کالس 2

3. هودهای کالس 3: محفظه این نوع هودها کاماًل بسته اند و به صورت کامل تهویه می گردند. از این کالس 
هودها در سطوح سوم و چهارم ایمنی زیستی استفاده می شود )شکل 1-8(.

شکل 8-1: هود ایمنی زیستی کالس 3

* فیلتر HEPA: این گونه فیلترها تمام ذرات بزرگتر از 3/. میکرون را می گیرد بنابراین باکتری ها و ویروس ها در 

این سیستم حذف می شوند ولی نباید فراموش کرد که مواد شیمیایی، دوده ها و گازها از آن عبور می کنند. این 
فیلترها در داخل هود چارچوبی فلزی یا چوبی دارد که تماما به وسیله قطعات الستیکی درزگیری شده و منفذی 

ندارد.

- محل قرارگیری هودها و نحوه کار با آن ها
هودها باید در بخشی قرار گیرد که از قسمت های دیگر جدا و از درهای ورودی آزمایشگاه دور باشند هم چنین 

هودها نباید در مسیر رفت و آمد افراد قرار گیرند )شکل 1-10(. 
نحوه کار با هود از چند مرحله تشکیل شده است که به شرح زیر خواهد بود:

1. مواد و وسایل الزم در هود گذاشته شوند.
2. هود روشن شود و به مدت 10 تا 15 دقیقه کار کند.
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3. جریان ورودی هوا با قطعه ای کوچک دستمال کاغذی چک شود. 
4. به آرامی و بر طبق اصول، کار آزمایشگاهی آغاز گردد.

5. در انتهای کار تمامی وسایل و مواد قبل ازخارج شدن ضد عفونی گردند.
6. درون هود ضد عفونی شود.

7. هود بعد از اتمام کار به مدت 10 تا 15 دقیقه هم چنان کار کند.
8. پس از اطمینان از عدم وجود خطر، دستگاه خاموش شود.

هنگام کار با این هود ها باید نکاتی را نیز مورد توجه قرار داد:
همیشه از هودها استفاده شود و مواد آلوده تا حد امکان در محیط باز آزمایشگاه نگاه داشته نشوند. اشیا به 
درستی در هودها جای گیرند و مواد قبل و هنگام خارج شدن از هود، پاک و ضد عفونی گردند. برای این کار می 

توان از اسپری الکل 70% استفاده نمود.
باید توجه شود که بعضی مواد شیمیایی به فیلتر HEPA آسیب رسانده و عملکرد آن را مختل می نمایند که 

نباید از این مواد در زیر هود استفاده کرد )لیست این مواد توسط کارخانه سازنده هود اعالم می گردد(. 
مایعاتی که سریع تبخیر می شوند به وسیله این نوع فیلتر جذب نمی شوند. فن هایی که در این هودها به کار 
رفته اند می توانند جرقه هایی را ایجاد کنند که در صورت وجود مواد شیمیایی قابل اشتعال، آتش سوزی رخ خواهد 

داد. بنابراین هرگز نباید مواد قابل اشتعال را در این هودها جای داد.

2-4-1( سانتریفیوژ
شاید بتوان گفت که پرخطرترین دستگاه گسترش عوامل عفونی در آزمایشگاه های تشـخیص طبی، دسـتگاه 
سانـتریفیوژاست. نقص مکانیکی دسـتگاه، نقص وسایل آزمایشـگاهی مورد استفاده )لوله ها و غیره(، ایجاد آئروسل 
و خطای کارکنان از جمله عواملی هستند که می توانند حوادث خطرناکی را در رابطه با دستگاه سانتریفیوژ به وجود 

آورند )شکل 1-9(.

شکل 9-1:  سانتریفیوژ
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- رعایت نکاتی در استفاده از دستگاه سانتریفیوژ ضروری است:
1. لوله ها باید از نظر وجود شکستگی و ترک معاینه گردند.

2. از لوله های یک دست و مشابه استفاده شود.
3. درب تمامی لوله ها باید به طور کامل بسته شوند.

4. در هنگام استفاده از دستگاه درب آن باید بسته باشد.
5. پیش از بازکردن درب دستگاه از توقف کامل آن اطمینان حاصل شود.

- موارد دیگری نیز در استفاده ایمن از دستگاه سانتریفیوژ اهمیت دارد برای مثال:

1. از safety cups برای جلوگیری از ایجاد آئروسل استفاده شود.
O-rings .2 و زنجیرهای بخش روتور چرخنده دستگاه هر هفته روغن کاری شوند.

3. از روتورهایی که افتاده اند یا به سطحی سخت برخورد کرده اند، استفاده نشود.
4. اطالعات اختصاصی در مورد مدل و ویژگی های دستگاه سانتریفیوژ مورد استفاده مطالعه شود.

5. دستگاه هر هفته ضد عفونی شود. در صورت ریختن مواد آزمایشگاهی بایستی بالفاصله ضد عفونی شود.
6. لوله ها در سانتریفیوژ از نظر وزنی متعادل شوند. این مطلب به خصوص در سانتریفیوژهای با دور بسیار باال 

مهم می باشد.
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شکل 10-1:  نقشه قرارگیری تجهیزات در یک آزمایشگاه تشخیص بالینی

5-1( حمل و انتقال نمونه های زیستی

1-5-1( تعریف نمونه زیستی بیماری زا 
 یکی از مسـائل مهم در ایمنی آزمایشـگاه، اسـتفاده از روش های صـحیح و ظروف استاندارد برای انتقال 
نمونه ها و مواد بیماری زا است. منظور از نمونه بیماری زا نمونه هایی است که احتمال دارد حاوی عوامل بیماری زا 
باشند. باکتری ها، ریکتزیاها 1، ویروس ها، پریون ها، عناصر ژنتیکی، انگل ها و قارچ ها از جمله این عوامل بیماری 
زا هستند. از جمله نمونه هایی که بایستی رعایت احتیاط های زیستی در مورد آن صورت گیرد نمونه های بالینی 
است. نمونه های بالینی نمونه هایی است که از مواد انسانی یا جانوری با هدف پژوهش یا تشخیص جمع آوری 

شده است و وجود یا عدم وجود عامل بیماری زای زنده در آن مشخص نیست.

2-5-1( بسته بندی مواد بیماری زا
برای انتـقال و حمل ونقل عوامل بیماری زا بایسـتی ابتدا بسـته بندی مناسبی برای آن ها انجام شود. برای 
بسته بندی ابتدا دور ظروف اولیه را با مواد جاذب می پوشانند و این مجموعه را درون ظرف دوم می گذارند و آن را 

1. Rickettsia
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کاماًل می بندند تا هیچ منفذی باقی نماند. سپس روی ظرف دوم لیست محتویات و برچسب حمل کننده آن مثل 
نام، آدرس و شماره تلفن نوشته می شود. در انتها ظرف را درون یک جعبه می گذارند و روی آن برچسب مناسب 

بسته بندی نمونه های زیستی نصب می گردد.
 در مورد بسـته بندی نمونه های بالـینی نیز مراحل به همین ترتیب اسـت یعنی برای انتـقال و جابه جایی 
نمونه های بالینی بایستی ابتدا نمونه بالینی را در یک ظرف اولیه گذاشته و پس از بستن تمامی منافذ آن، برچسبی 
روی آن نصب گردد تا نشان دهنده وجود یک خطر زیستی باشد. سپس از پوششی جذب کننده برای پوشاندن 
دور ظرف استفاده می گردد. با استفاده از یک پوشاننده مثل یک کیسه پالستیکی، بسته بندی دوم کامل می شود. 
روی آن همانند بسته بندی ماده بیماری زا، لیست محتویات داخل بسته نوشته شده و این مجموعه در یک جعبه  

قرار می گیرد )شکل 1-11(. 

شکل 11-1:  بسته بندی نمونه های بالقوه خطرناک برای انتقال

6-1( رفع آلودگی 
رفع آلودگی از مهم ترین موارد در بحث ایمنی زیستی است این اقدام به منظور رفع خطر ایجاِد عفونت، نقشی 
اساسی در حفظ پاکیزگی و به دنبال آن حفظ سالمت افراد و سالمت محیط دارد. روش های مختلفی برای رفع 
آلودگی وجود دارد که در این بخش به آن ها و مسائل مربوطه اشاره خواهد شد. در ابتدا به بعضی مفاهیم در زمینه 

رفع آلودگی پرداخته می شود.
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1-6-1( استریلیزاسیون1 
 استفاده از یک روش فیزیکی یا شیمیایی برای از بین بردن تمام فرم های قابل حیات میکروارگانیسم ها 
استریل کردن و یا سترون کردن نامیده می شود. این عبارت مقاوم ترین فرم های حیات حتی آندوسپور بسیاری از 

باکتری ها را نیز در بر می گیرد.

2-6-1( گندزدایی2
استفاده از یک روش فیزیکی یا شیمیایی برای از بین بردن یا کم کردن میکروارگانیسم های بیماریزای 
شناخته شده، در حدی که استفاده و تماس با آن وسیله دیگر باعث بیماری نشود، را گندزدایی می نامند. این روش 
اندوسپورهای باکتری ها را از بین نمی برد. خاطر نشان می شود که این واژه بیش تر در مورد موجودات بی جان 
استفاده می گردد. برای انتخاب ماده گندزدای مناسب باید به عواملی مانند درجه میکروب کشی مورد نیاز، سطحی 

که باید گندزدایی شود، سهولت استفاده، امنیت و قیمت توجه کافی مبذول شود.

3-6-1( ضدعفونی3 
ضدعفونی به معنای از بین برنده و کم کردن میکروارگانیسم های قرار گرفته بر روی پوست یا بافت های زنده 

است و هدف استفاده از این روش، جلوگیری از رشد و ایجاد بیماری توسط این میکروارگانیسم ها است. 
کارآمدی ماده ضدعفونی کننده یا گندزدا به عوامل گوناگونی بستگی دارد که مهم ترین آن ها عبارتند از نوع و 
غلظت ماده میکروب کش، نوع و تعداد میکروارگانیسم های موجود، میزان مواد تداخل کننده موجود، نوع و شکل 
 PH ،ماده ای که باید گندزدایی شود، هم چنین عوامل محیطی از قبیل زمان، دما و میزان در معرض قرار گرفتن

و رطوبت محیط مورد استفاده.

4-6-1( انواع روش های گندزدایی و استریل سازی
روش های مورد اسـتفاده به منظور گندزدایی و اسـتریل سازی را می توان به دو گروه روش های فیزیکی و 

روش های شیمیایی تقسیم نمود. از جمله پر مصرف ترین روش های فیزیکی استفاده از حرارت و اشعه است. 
1. حرارت: حرارت دادن یکی از مؤثرترین روش ها برای استریلیزاسیون و گندزدایی است که خود به دو صورت 

حرارت مرطوب ) بخار( و حرارت خشک تقسیم می شود.
نکاتی که در مورد استریلیزاسیون با حرارت مرطوب )بخار( باید به آن ها توجه شود، به شرح زیر است:

1. نباید ظروف را با درب بسته در اتوکالو قرار داد.
2. میزان زیاد مایعات و بار زیاد نیازمند زمان بیش تری برای گندزدایی است.

3. باید ازصحت عمل استریلیزاسیون با بخار اطمینان حاصـل کرد. که برای این منظور می توان از ترموکوپل ها، 

1. Sterilization
2. Disinfection
3. Antiseptic
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نشانگرهای شیمیایی یا نشانگرهای زیستی مثل باسیلوس استئاروترموفیلوس1 استفاده کرد.
در استریلیزاسیون توسط حرارت خشک از دمای 160 تا دمای 170 درجه سانتی گراد به مدت 2 تا 4 ساعت 
استفاده می شود که این میزان حرارت موجب دناتوره شدن پروتئین ها می گردد. روش استریلیزاسیون خشک برای 
مواد غیرزنده و غیرقابل نفوذ به آب مثل شیشه بسیار موثر است. از دیگر روش های به کارگیری حرارت خشک 

برای ضدعفونی، سوزاندن است که این روش برای دفع اجساد حیوانات کارآمد می باشد. 
2. گندزدایی شیمیایی2: بیش از هزاران محصول تجاری برای گندزدای و ضدعفونی سازی وجود دارد که 92 
درصد آن ها از 14ماده ضدعفونی کننده پایه تشکیل شده اند. روش های گندزدایی با توجه به حالت ماده گندزدا به 
دو نوع مایع وگازی تقسیم بندی می شود که از مواد گندزدای مایع می توان به ترکیبات کلردار3 و پراکسید هیدروژن 

و از مواد گندزدای گازی به اتیلن اکسید اشاره کرد.
کارآیی و شدت میکروب کشی مواد ضدعفونی کننده مختلف متفاوت است. برای کاربرد و بیان میزان فعالیت 

میکروب کشی مواد شیمیایی گندزدا از سه سطح 
الف( ضدعفونی کنندگی درجه باال 

ب( ضدعفونی کنندگی درجه متوسط و 
ج( ضدعفونی کنندگی درجه پایین استفاده می شود.  

الف( ضدعفونی کننده درجه باال )HLD 4(: این نوع مواد تمامی میکروارگانیسم ها به جز تعدادی از اسپورهای 
باکتری ها را می کشند. اغلب  5 تا 10 دقیقه زمان برای اثر این مواد مورد نیاز است. از مواد ضدعفونی کننده ای که 

در این دسته قرار می گیرند می توان به آلدئید ها، پراکسید هیدروژن و پاراستیک اسید5 اشاره کرد.
ب( ضدعونی کنـنده درجه متوسط )ILD 6(: این نوع گندزداها مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و تمامی باکتری ها، 
قارچ ها و بیش تر ویروس ها را از بین می برد. در کاربرد این مواد اغلب حداقل 20 دقیقه زمان برای ایجاد اثر مطلوب 
نیاز است. از مواد ضدعفونی کننده ای که در این دسته قرار می گیرند می توان به فنولیک ها، یدوفورها، ترکیبات 

کلرین و الکل ها اشاره کرد.
ج( ضدعفونی کننده درجه پایین )LLD 7(: این نوع گندزدا، اغلب باکتری ها و بعضی قارچ ها را از بین می برد 
ولی نمی تواند تأثیری روی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس داشته باشد و معمواًل حداقل 20 دقیقه برای تأثیر خود نیاز 

دارد. از مواد ضدعفونی کننده ای که در این دسته قرار می گیرند می توان به ترکیبات چهارگانه آمونیوم اشاره کرد.
 در آزمایشـگاه های تشـخیصي بالیني عموماً از محـلول های کلردار )هـیپوکلریت( برای گندزدایی اسـتفاده 

1. Bacillus Stearothermophilhs
2. Chemical decontamination
3. Chlorox
4. High level disinfection
5. Paracetic
6. Intermediate level disinfection  
7. Low level disinfection
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می شود. برای گندزدایی سطوح شدیداً آلوده، این ماده بدون رقیق کردن مورد استفاده قرار می گیرد و برای گندزدایی 
معمول سطوح آلوده یا برای غیرفعال کردن ویروس ها از غلظت 10 درصد محلول هیپوکلریت استفاده می شود. 
ولی برای گندزدایی عمومی سطوح در جریان نظافت روزانه فقط الزم است از غلظت 1 درصد محلول هیپوکلریت 

استفاده گردد.

5-6-1( زباله های زیستی
زباله های زیستی به دلیل امکان ایجاد و گسترش آلودگی های زیستی بسیار خطرناکند، بنابراین باید به صورتی 
کاماًل صحیح و درظروفی متناسب با شرایط این زباله ها ذخیره و نگه داری شوند و به روشی استاندارد دفع گردند: 
1. ظروف جمع آوری زباله ها باید ساختاری مقاوم داشته باشند و مایعات نتوانند از درون آن ها به بیرون نفوذ کنند 

و در هنگام لزوم بایستی به خوبی بسته شوند. 
2. باید از زیاد پر شدن ظرف های زباله که می تواند باعث بیرون ریختن زباله ها شود پرهیز گردد.

3. برای انتقال و دفع زباله ها ظروف حمل آن ها باید برچسب زده شوند تا از بروز هرگونه اشتباهی جلوگیری شود.
4. هر نوع زباله باید در ظروف با رنگ مشخص استاندارد قرار گیرند )شکل 1-12(.

شکل 12-1: ظروف مخصوص جمع آوری و انتقال زباله های عفونی

یکی از راه کارهای کاهش خطر آلودگی این زباله ها ضدعفونی سازی و بی خطرسازی آن ها است. برای این کار 
زباله ها باید درخارج از محل آزمایشگاه ضدعفونی شوند. در جریان این ضدعفونی از میزان مواد زیستی زیان بار آن 
کم می شـود و یا زباله ها کامالً از هرگـونه آلودگی پاک می گردد. روش های قابل اسـتفاده برای گـندزدایی زباله 
ها عبارتند از: روش های فیزیکی )مانند حرارت و فشار( و روش های شیمیایی، گاهی می توان از ترکیبی از روش 

ها مثاًل خردکردن و استفاده از مواد شیمیایی به صورت هم زمان سود جست.

7-1( نظارت منظم و معاینات پزشکی1
نظارت پزشکی آخرین اقدام برای پیشگیری از ایجاد بیماری یا کاهش میزان عفونت های اکتسابی در آزمایشگاه 
تشخیصي بالیني محسوب می شود. نظارت پزشکی بر اساس ارزیابی احتمال وقوع عفونت در افراد، نقش خود را ایفا 

1. Regular Serveillance and medical examinations
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می کند و با تخمین تعداد مبتالیان یا تعداد افرادی که در آینده در شرایطی خاص دچار بیماری خواهند شد، سعی 
در کاهش خطرات کار در آزمایشگاه تشخیصي بالیني دارد. 

در این محور تالش می گردد تا در صورت ابتالی فرد، سریعاً نسبت به تشخیص آن اقدام شود و به ویژه در 
جهت پیش گیری ازگسترش بیماری در جامعه برنامه ریزی گردد. در این زمینه هم چنین راه های انتقال بیماری از 
جمله تماس مستقیم با وسایل شخصی یا پوست و غشاهای مخاطی، خوردن، تزریق یا گزش حشرات، تنفس و 
روابط جنسی بررسی می گردد تا با بررسی های دقیق اقدامات الزم برای پیش گیری یا درمان افراد بیمار انجام گیرد. 
به همین دالیل بایستی تدابیر صحیح مانند استفاده از داروها، واکسن ها و .... اندیشیده شود. در صورتی که عامل 
بیماری ناشناخته باشد، بررسی های دقیق تری برای رفع مشکل مورد نیاز است. اطالعات اپیدمیولوژیکی و مقایسه 
ویژگی های این عامل با دیگر عوامل بیماری زا می تواند برای تشخیص عامل مولد بیماری مؤثر باشد. در صورت 

نیاز پژوهش ها و تحقیقات علمی بایستی با سرعت و دقت زیادی بر روی حیوانات انجام گردد.
برای مدیریت خطر همان طور که در قسمت های مختلف این فصل بیان شد، همکاری بسیار جدی و فعال 
سرپرست و پرسنل آزمایشگاه مورد نیاز است. سرپرست با سیاست های صحیح و توجه به آموزش کافی پرسنل 
و کنترل تمامی امور مربوط به آزمایشگاه، می تواند نقش مهمی در جلوگیری از بروز اتفاقات ناخواسته ایفا نماید. 
پرسنل نیز با توجه و دقت در خصوص اعمال خود و دیگران در آزمایشگاه و گزارش هر تصادف و اتفاقی می توانند 

خود و دیگران را از خطرهای موجود در آزمایشگاه مصون نگه دارند.

8-1( حوادث آزمایشگاه تشخیصي بالیني 
تماس با یک نمونه خطرناک و یا عامل بیماری زا به صورت کنترل نشده می تواند بسیار خطرناک باشد و تمام 
افراد در آزمایشگاه تشخیصي بالیني باید بدانند در این گونه مواقع چگونه رفتار نمایند. در این قسمت به اقدامات 

مورد نیاز در هنگام وقوع یک حادثه در آزمایشگاه اشاره می شود.

1-8-1( در صورت آلودگی فردی بایستی 
الف( مسئول قسمت و یا سرپرست ایمنی با خبر گردد. 

ب( محل آلوده شده با آب و صابون یا محلول چشم شویی )چشم( و یا محلول نمکی )دهان( شسته شود. 
ج( از کمک های اولیه استفاده شود و 

د( برای درمان یا مشاوره به کلینیک پزشکی مراجعه شود.

2-8-1( در صورت بروز آلودگی خطرناك در سطوح 
1. همکاران دیگر با خبر گردند.

2. محل آلوده مشخص و محدود شود. 
3. پوشش مناسب و محافظ وجود داشته باشد. 
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4. اجسام تیز و شیشه های شکسته جمع آوری شود. 
5. مواد آلوده کننده با حوله های جذب کننده جمع آوری گردد. 

6. حوله تمیزی به مواد ضد عفونی آغشته گردیده و بر روی محل پهن گردد. )به ماده گندزدا زمان کافی برای 
اثر داده شود(.  

7. حوله را برداشته و محل با الکل یا آب و صابون تمیز شود. 
8. به طور صحیح مواد از آزمایشگاه خارج گردیده و این موضوع به سرپرست آزمایشگاه اطالع داده شود.

9-1( اهداف آموزشی در قالب سئواالت تشریحی
1. سطوح ایمنی زیستی را توضیح دهید.

2. انواع هودهای آزمایشگاه را نام برده و توضیح دهید.
3. در صورت بروز آلودگی خطرناک در سطوح چه باید کرد؟

4. در صورت آلودگی فردی در آزمایشگاه چه باید کرد؟
5. تفاوت بین سطوح ایمنی زیستی در چیست؟

6. انواع روش های گندزدایی و استریل سازی را توضیح دهید.
7. بسته بندی مواد دفعی آزمایشگاه به چه صورت می باشد؟

8. پرسنل آزمایشگاه برای ایمنی آزمایشگاه بایستی چه نکاتی را بدانند و رعایت کنند؟
9. در مورد سانتریفیوژ چه نکات ایمنی باید رعایت گردد؟
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بخش دوم
مدیریت کیفیت  در آزمایشگاه

 ایمونولوژي و سرولوژي

1-2( مفهوم کیفیت
مفهوم کیفیت و رعایت آن در آزمایشگاه ایمونولوژي و سرولوژي برای پیمودن راهی مطمئن و پر بازده تا 

رسیدن به نتایج مطلوب، امری ضروری و حیاتی به شمار می رود.
کنترل کیفی1 مجموعه اقداماتی است که بایستی هنگام ارزیابی آزمون های انجام شده بر روی نمونه های 
بالینی و با هدف حصول اطمینان از صحت تست های آزمایشگاهی انجام گیرد. تضمین کیفیت2 برنامه ای کلی تر 
است که درستی نتایج نهایی گزارش شده توسط آزمایشگاه را تضمین می نماید. در حقیقت تضمین کیفیت فراتر 
از بررسی عملکرد آزمایشگاه است که به صورت مستقل و توسط بازرسان ارگانی که مسئول انجام این عمل است، 
صورت می پذیرد و اقدامات مربوط به افزایش کیفیت و پیش گیری از اشتباهات را نیز شامل می گردد. مدیریت 
کیفیت تام، چارچوب و مسیری است که هر آزمایشگاه برای ثبات، عملکرد مناسب، افزایش بازده و پیشرفتی بدون 
وقفه از آن تبعـیت می کند. در مدیریت کیفـیت تام به طیف وسـیعی از سـئواالت پرداخته می شـود: آیا آزمایـش 
به صورت صحیح انجام شده است؟ آیا آزمایش مناسب بر روی نمونه مناسب در زمان مناسب و برای بیمار مناسب 

انجام شده است؟
 مبانی مدیریت کیفیت ابتدا در صنایع کشورهای غربی و به واسطه ارتباط ارگان های نظارتی و بخش های 
تجارتی به وجود آمد. کیفیت به عنوان بحثی تخصصی شناخته شد و شرکت ها و صنایع بزرگ مجبور به کارگیری 
میزان قابل توجهی نیرو و منابع برای بررسی کیفیت محصوالت خود شدند این نیروها موظف بودند تا تغییرات 
مورد نیاز را شناسایی کنند و بر اساس آن سیستم های کیفیت کارآمدی برای شرکت خود طراحی نمایند و هم 

چنین سطح کیفی مورد نیاز را تعیین و اِعمال نمایند.
1. Quality control
2. Quality assurance
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مدیریت کیفیت  در آزمایشگاه

 ایمونولوژي و سرولوژي

پس از چندی بخش سالمت نیز با این مبانی نوین آشنا شد. چرا که استفاده از مفاهیم کیفیت می تواند اِعمال 
بهترین روش مراقبت از بیمار را تضمین نماید. این مطلب در بخش آزمایشگاه ها نیز صادق است. برای رسیدن به 
استاندارد های مناسب و اعتبار بین المللی بایستی مفهوم کیفیت به خوبی درک شود، تمامی کارکنان آن را مدنظر 
داشـته باشـند و مدیریت آزمایشـگاه به آن توجه کافی داشـته باشد )مدیریت کیفیت تام(. مدیریت کیفیت تام 
برنامه ای است که برای حفظ کیفیت در سطحی ثابت و مناسب خط مشی تعیین می نماید. به عالوه در این سیستم 
برنامه هایی برای ارتقای مرحله به مرحله درجه کیفیت، مورد استفاده قرار می گیرد. برای نیل به این مقصود تمامی 

کارکنان آزمایشگاه باید نسبت به این امر آگاه باشند و برای اجرا و رعایت آن تالش کنند.
آزمایشگاهی که مدیریت کیفیت تام را برگزیده است بایستی منابع و آموزش کافی را فراهم نماید. زمانی 
که آزمایشـگاه بر اساس سیاست های جدید مدیریت کیفیت تام عمل می کند، بررسی عملکرد آزمایشگاه توسط 
نشانگرهای اصلی عملکردKPIs( 1( ضرورت دارد. نشانگرهای اصلی عملکرد یا KPIs تست هایی هستند که به 
منظور سنجش موفقیت مدیریت کیفیت تام انجام می شوند. نتایج این بررسی ها باید با تمامی پرسنل آزمایشگاه، 
کارکنان بخش تکنیکی )آنالیز نمونه ها و گزارش نتایج( و مدیران به بحث گذاشته شوند. نمونه هایی از نشانگرهای 
اصلی عملکرد عبارتند از: بررسی روش های انتقال نمونه، کشت بافت و محیط های کشت، کیت ها و مواد 

آزمایشگاهی، تجهیزات و رعایت نکات ایمنی توسط کارکنان.

2-2( نیازهای سیستم و نقاط تمرکز آن
در یک آزمایشگاه ایمونولوژي و سرولوژي که باید انواع سنجش های سرولوژی، کشت سلولی و تشخیص های 
مولکولی را به خوبی انجام دهد، کنترل کیفی این آزمایش ها امری ضروری است و کیفیت نتایج تست های 

آزمایشگاهی به این مسئله بستگی جدی دارد. 
هم چنین نتایج به میزان چشم گیری تحت تأثیر عوامل قبل و پس از آزمایش هستند که سیستم تضمین 
کیفیت با دامنه گسترده تری که دارد به این عوامل می پردازد. هدف یک برنامه مناسب تضمین کیفیت، توجه به 
کلیه عواملی است که ممکن است بر کیفیت تأثیر گذارند. به طور خالصه اهداف سیستم تضمین کیفیت عبارتند از: 
ارتقای کیفیت، تشخیص و تولید نتایج مطمئن، افزایش اعتبار آزمایشگاه در میان بیماران، پزشکان، دیگر موسسات 
و ارگان های نظارتی، تشویق کارکنان برای پیشرفت بیش تر و در نهایت جلوگیری از ایجاد نتایجی که می تواند 

منجر به عواقب قانونی گردد. 
حس مسئولیت پذیری، آموزش و تالش کارکنان آزمایشگاه بر کیفیت نتایج آزمایشگاهی تأثیرگذار است. در 
صورتی که تمام این موارد و دیگر مسایل مرتبط با ایمنی و مدیریت در نظر گرفته شود هدفی بزرگ تر مد نظر قرار 

می گیرد که تحت عنوان عملکرد آزمایشگاهی مطلوب )GLP(2 خوانده می شود. 
آزمایشگاهی با ساختار مناسب و کارآیی باال، بایستی دارای یک نظام هرم مانند باشد که از پایین کارکنان 

1. Key  performance indicators
2. Good laboratory practice
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پشتیبانی، همکاران اجرایی، کادر آموزش دیده و دارای مدرک کارشناسی در زمینه تکنولوژی آزمایشگاهی یا 
مباحث مربوطه، ناظر سطح دوم با مدرک کارشناسی ارشد در زمینه میکروب شناسی و در نهایت سرپرست 
آزمایشگاه با مدرک MD یا PhD با اطالعات کافی در زمینه میکروب شناسی و ایمونولوژي و سرولوژي، به ترتیب 

در این نظام هرمی قرار می گیرند. 
مدیریت کیفیت تام ملزم به تمرکز بر روی تمامی فعالیت هایی است که در آزمایشگاه ایمونولوژي و سرولوژي 
انجام می شود و باید بتواند در رابطه با چگونگی ارتباط اجزای مختلف سیستم و چگونگی تأثیر اجرای ناصحیح 
اعمال آزمایشگاهی بر روی کیفیت نتایج آزمایشگاهی، اظهار نظر نماید. در ادامه به بعضی از مباحث کلیدی که 

مدیریت کیفیت تام به آن ها می پردازد، اشاره می شود.

3-2( مدارک مکتوب
این مدارک موضـوعاتی مانند روش های عملیاتی اسـتانداردSOPs(1(، سـیاسـت ها، فرم ها و قالب ها را 
در برمی گیرند. تمامی فعالیت ها از گرفتن نمونه تا گزارش نتایج و از نکات ایمنی تا سیاست های خرید مواد 
آزمایشگاهی توسط این مدارک ثبت و آموزش داده می شوند. این مدارک باید در دسترس همه پرسنل باشند تا 

تمامی آزمایشگاه بر طبق پروسه ای یکسان عمل نمایند.

1-3-2( نمونه مورد آزمایش
انتخاب و جمع آوری نمونه مناسب و آماده سازی آن یکی از بخش های مهم سیستم تضمین کیفیت است که 
به برداشـت میزان کافی نمونه، نحوه صحیح انتقال آن و عمل آوری مناسـب نمونه پیش و پس از انجام تست 

می پردازد.

2-3-2( عوامل محیطی 
رعایت برخی نکات در مورد آزمایشگاه ایمونولوژي و سرولوژي اهمیت دارد. در این زمینه آزمایشگاه ایمونولوژي 
و سرولوژي باید از دیگر بخش های آزمایشگاه تشخیص طبی مجزا باشد و دمای محیط باید بین 22 تا 26 درجه 
سانتی گراد حفظ شود. یک آزمایشگاه ایمونولوژي و سرولوژي نیازمند امکانات خاص و هودهای ایمنی زیستی 
است. استفاده از هودهای ایمنی زیستی و وسایل حفاظت شخصی اجباری است. سطوح محیط کار باید از موادی 
ساخته شوند که نظافت مستمر را تسهیل نماید. بخش کشت سلولی و بخش تشخیص مولکولی باید از عواملی 
که موجب آلودگی می شود، مطلع باشند و اقدامات پیش گیرانه را انجام دهند. زباله های آزمایشگاه باید مطابق با 
سیاست های کنترل عفونت های بیمارستانی تفکیک، بی خطر و دفع یا بازیافت گردند. شرایط غیرایمن کار مانند 
کمبود فضا، تهویه نامناسب و امکانات ناکافی می توانند آثار نامطلوبی بر کیفیت بگذارند. عدم کنترل مناسب 

تجهیزات و عدم حفظ و نگه داری صحیح از آن ها نیز می تواند موجب کاهش کیفیت گردد. 

1. Standard operating procedures
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3-3-2( عوامل مؤثر در آزمایش
ظروف شیشه ای و پالستیکی، آنتی بادی های نشان دار، محیط های کشت و دیگر وسایل آزمایشگاهی بایستی 
از کیفیت مناسبی برخوردار باشند. نرم افزارهای مورد استفاده در آزمایشگاه جهت ثبت نتایج باید مطمئن و پر بازده 
باشند و با تنظیمات و تغییرات مختلف قابلیت تطابق داشته باشند. برای تضمین کیفیت در سطحی مناسب، باید 
برای تمامی موارد و دستگاه های موجود در آزمایشگاه، منابع و جایگزین هایی وجود داشته باشد. همه دستگاه ها و 

وسایل باید به طور مداوم از طرف ارگان های مسئول، سرویس دهی و کالیبره گردند.

4-3-2( عوامل مؤثر پس از آزمایش
خطاهای موجود در نتایج، نسخه برداری گزارش، وارد کردن نتایج در کامپیوتر، تفسیر نتایج و ... بر کیفیت نتایج 

حاصله اثرات نامطلوبی خواهند داشت. این مشکل ها زمانی بروز خواهد کرد که نظارت کافی وجود نداشته باشد.

5-3-2( نظارت
نظارت بر آزمایشگاه در داخل آزمایشگاه و برای کنترل عواملی انجام می گیرد که برکیفیت تأثیر می گذارند. از 
این بین نحوه اخذ نمونه و نگه داری آن، استفاده از برگه های درخواست مناسب به همراه جزئیات مورد نیاز، انجام 
بهترین آزمایش با مشورت پزشک درخواست کننده، زمان سپری شده از هنگام دریافت نمونه تا گزارش نتایج، 
استفاده از پرسنل ماهر و آموزش دیده، رعایت نکات ایمنی، استفاده از مواد آزمایشگاهی مرغوب، ارتباط بین بخشی 
و ترتیب اثر دادن به انتقادها و پیشنهادات و... از عمده ترین عوامل مؤثر هستند. همه موارد ذکر شده و بسیاری 
نکات دیگر بایستی توسط یک ناظر و در فواصل زمانی منظم در بخش های مختلف آزمایشگاه ایمونولوژي و 

سرولوژي بررسی گردد.
بدیهی است مدیریت کیفیت تام فرایندی است که مشارکت همه پرسنل آزمایشگاه برای انجام آن ضروری 

می باشد و لذا این امر نیازمند آموزش فرهنگی و تغییر رفتاری پرسنل آزمایشگاه است. 
به طورکلی برای نیل به مقصود اصلی که همان دست یابی به کیفیت ایده آل است، ترکیبی از مدیریت سازمانی، 
مدیریت نیروی انسانی و مدیریت کیفیت تام مورد نیاز است. اجرای مدیریت کیفیت تام پروسه ای تدریجی است 

که در آن از عوامل سنتی و تفکرات جدید به صورت توام استفاده می شود.

4-2( مستند سازی1
یکی از اجزای ضروری برای اجرای موفقیت آمیز مدیریت کیفیت تام، مستندسازی تمامی اطالعات به طریقه ای 
صحیح و کامل است. برای ارتقای مستمر کیفیت تهیه راهنمای کیفیت2 امری ضروری و الزم است. این راهنما، 
ضمانت کیفی و مدیریت کیفیت تام را مورد کنترل و بحث قرار می دهد. این سند باید به گونه ای باشد که به طور 
کامل اجرا شـود و همـواره مد نظر قرار گیرد. برای تهیه این سـند می توان از منابعی اسـتفاده کرد. به عنوان مثال 

1. documentation
2. Quality manual
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می توان به راهنمای1ISO شماره 15189و راهنمایNABL 2 شماره 160 اشاره کرد. موضوع اصلی این مراجع 
نیازها و روش هایی است که برای ضمانت کیفی و مدیریت کیفیت تام در آزمایشگاه پزشکی ضروری است و نیز 

بر موضوعاتی تأکید دارند که برای تایید اعتبار آزمایشگاه اهمیت دارند.
عالوه بر تهیه و استفاده از سندهای کیفیت، کنترل ها باید به گونه ای باشند که هماهنگی بین سیستم 
مستندسازی و سیستم مدیریت کیفیت را تضمین نماید. با استفاده از فاکتورها و توانایی های موجود می توان سیستم 
مستندسازی را کنترل نمود و خود این پروسه نیز باید در سیستم مستندسازی با جزئیات الزم شرح داده شود. ارتقا و 
تغییر در سندهای کیفیت بایستی طی پروسه ای انجام گیرد که در سیستم کیفیت طرح ریزی شده است. در چنین 
سیستمی تغییرات پیشنهاد شده پس از کارشناسی کامل و در صورت موافقت مدیریت آزمایشگاه اعمال می گردند.

)SOPs( روش های استاندارد عملیات )5-2
روش های استاندارد عملیات یا SOP  ابزارهایی هستند که کارکنان آزمایشگاه از آن به عنوان راهنمای کارآمد 
و ایمن برای انجام دقیق و صحیح آزمایشـات اسـتفاده می کنند. اسـتفاده صحیح از SOP موجب مرتبط شـدن 
روش های تضمین کیفیت و کنترل کیفی می گردد که به دنبال آن خطاها و متغیرهای مخدوش کننده نتایج کاهش 
می یابند و همه اعمال به صورت یکسان و استاندارد انجام می گیرند. تشخیص نادرست، نقصان کیفیت و از دست 
رفتن اعتبار آزمایشگاه به دنبال ارزیابی، از جمله عواقبی هستند که در صورت تهیه یک SOP ضعیف در آزمایشگاه 

رخ خواهد داد.
روش های استاندارد عملیات باید اختصاصی، عملی، قابل فهم و در عین حال خالصه باشد. این روش های 
استاندارد عملیات نباید محدود کننده باشد تا در موارد لزوم بتوان روش ها را با شرایط خاص موجود تطابق داد. 
استفاده از عباراتی که می تواند موجب دوگانگی یا سردرگمی گردد، جایز نیست. همه روش های استاندارد عملیات 
آزمایشگاه یا بخش میکروب شناسی، بایستی در یک مکان گردآوری و نگه داری شوند که به این مجموعه کتابچه 
روش های اسـتاندارد عملیاتSOPM( 3( می گویند. این کتابچه روش های اسـتاندارد عملیات یا SOPM باید 
به صورت منظم مرور و بازبینی شود و در صورت نیاز اصالح گردد. کارکنان آزمایشگاه باید از بخش هایی از این 
کتابچه روش های استاندارد که در مسئولیت خود به آن نیاز دارند، کاماًل مطلع باشند. مناسب ترین روش نگه داری 
کتابچه روش های استاندارد عملیات، نگه داری الکترونیکی آن است. در این صورت برای جلوگیری از ایجاد خطا، 
دسترسی و تغییر کتابچه روش های استاندارد عملیات بایستی محدود و کنترل شده باشد. تغییرات فقط درصورت 
موافقت مدیریت آزمایشگاه صورت می پذیرد. علی رغم این که وجود چنین موانعی برای تغییر در کتابچه روش های 
استاندارد عملیات، به روز رسانی این منبع اطالعاتی را مشکل می سازد، اما تدابیر گفته شده برای تضمین اعتبار 
SOPM بسیار ضروری است. از کتابچه روش های استاندارد عملیات اصلی باید کپی هایی تهیه شود تا در دسترس 
کارکنان آزمایشگاه قرار گیرد. درصورت تغییر در کتابچه روش های استاندارد عملیات اصلی، این نسخه ها نیز باید 

1. Medical laboratories - particular requirements for quality and competence.
2. Guide for preparing a quality manual.
3. SOP manual
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تغییر کنند و کارکنان بایستی از این تغییرات مطلع شوند.

6-2( مسئولیت کیفیت 
برای اجرا و حفظ مدیریت کیفیت سرمایه گذاری قابل توجهی مورد نیاز است. بنابراین گذاردن بار مسئولیت 
مدیریت کیفیت بر دوش فقط یک فرد، آن هم فردی که از قبل در آزمایشگاه عهده دار مسئولیتی بوده است، 
عاقالنه و ایده آل نیست. در صورتی که مسئول مدیریت کیفیت آزمایشگاه عهده دار مسئولیت دیگری نیز باشد، 
تضاد میان عالیق او امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. در حالت بهینه بایستی فرد یا گروهی که می تواند به صورت 
مستقل در رابطه با وضع کیفیت آزمایشگاه تصمیم گیری و اقدام نماید، به این وظیفه گماشته شود. این امر اجازه 
می دهد تا مدیریت کیـفیـت با تخصـص کافی انجام گیرد و عالوه بر آن در مواجـهه با ارگان های نظارتی نتایج 

مناسب تری حاصل خواهد شد. 
مسئول یا مسئولین تضمین و مدیریت کیفیت بایستی به باالترین سطوح مدیریت دسترسی داشته باشند. 
حمایت و پشتیبانی گروه مدیریتی در این ارتباط، امری اساسی در مفهوم مدیریت کیفیت تام و شرطی ضروری 

برای موفقیت سیستم تضمین کیفیت محسوب می گردد.
 به طور کلی متخصصان مدیریت کیفیت پارامترهای زیر را در آزمایشگاه ایمونولوژي و سرولوژي برای ارزیابی 

کیفیت مد نظر قرار می دهند:
- انتخاب، جمع آوری و کار با نمونه

- روش های عملیاتی استاندارد
- کارکنان 

- مستندات مربوط به کنترل کیفی
- کنترل کیفی خارجی1 

- عملکرد تجهیزات موجود در آزمایشگاه 
- محیط های کشت و انتقال

- ذخیره نمونه و مواد آزمایشگاهی 
- رعایت نکات ایمنی

7-2( کنترل کیفی و تضمین کیفیت
کنترل کیفی پایه و اساس هر برنامه صحیح ضمانت کیفیت است. در صورتی که کنترل کیفی کافی نباشد، 
تضمین کیفیت نیز به طور مؤثر انجام نخواهد شد. وجود کنترل کیفی نشان دهنده صحت عملکرد آزمایشگاه است 

و کارکنان می توانند با استفاده از کنترل کیفی اعمال خود را به خوبی انجام دهند.

1. external QA
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کنترل کیفی از جهاتی مشابه با مدیریت ایمنی است. شباهت این دو در آن است که هر دو تنها زمانی مهم 
شمرده می شوند که اتفاق ناگواری روی داده باشد اما درصورتی که شرایط بر وفق مراد باشد، به این دو مفهوم به 
اندازه کافی توجه نمی شود. کنترل کیفی مانند حسگر و نشانگر خطر عمل می کند. بسیاری از مردم با استفاده از 
حسگر خطر و دود موافق هستند. ولی بعضی تصور می کنند که استفاده از این حسگرها و کالیبره نمودن آن ها و 
کنترل کردن دوره ای آن ها به منزله هدر دادن زمان و منابع است )همانند کنترل کیفی(. اما با روی دادن یک آتش 
سوزی واقعی تمامی این سیستم ها و نقشه ها برای مقابله با آتش سوزی اهمیت می یابند. آموزش کنترل کیفی و 
تضمین کیفیت بایستی به عنوان یک جزء اساسی در مدیریت آزمایشگاهی ایفای نقش بنماید تا مدیریت کیفیت 
تام با استفاده از آن بتواند به بهترین نحو عمل کند، از اتفاقات ناگوار و پیش بینی نشده جلوگیری گردد، مشکالت 
به سرعت تشخیص داده شوند و بالفاصله پاسخ های مناسبی داده شود. روش های کنترل کیفی باید به نحوی 
طراحی گردند که از ایجاد هشدارهای کاذب جلوگیری شود. هم چنین در این زمینه بررسی دوره ای آزمایشگاه 

اهمیت فراوانی دارد.
در آزمایشگاه های ایمونولوژي و سرولوژي به صورت گسترده ای از آزمایش های تجاری برای سنجش های 
سرولوژی استفاده می شود. بر خالف آن بیش تر مراحل کشت سلول در درون آزمایشگاه انجام می گیرد و تنها 
در بعضی از مراحل آن از مواد تجاری استفاده می شود. تشخیص مولکولی نیز هم با آماده سازی در آزمایشگاه و 
هم با اسـتفاده از کیت های تجاری انجام می گیـرد. در سـنجش های سـرولوژی عالوه بر روش های کنـترل و 
کالیـبراتورهایی که توسـط خود تولید کنندگان برای بررسی اعتبار محصوالت در دسترس قرار می گیرند، استفاده 

از کیت های تجاری نیز می تواند مفید واقع شود.
 برای بررسی کشت های سلولی بایستی حساسیت کشت ها در برابر گونه های مشخصی از ویروس ها که منجر 
به ایجاد اثرات سایتوپاتیک، مداخله و یا همادزورپشن می شوند، کنترل گردند. در همه سنجش هایی که در آن ها 
از کشت سلولی استفاده می شود، کشت ها باید به دقت و بر طبق پروتکل های مربوطه کنترل شوند. استفاده از مواد 
شیمیایی کارآمد، ظروف پالستیکی، سیستم های استاندارد تشخیص نتایج و اجرای مناسب اعمال آزمایشگاهی 

برای تشخیص مولکولی ضروری هستند.

8-2( نحوه عمل )استراتژی(
مناسب ترین استراتژی برای ایجاد سیستمی که بتواند به معتبر شدن آزمایشگاه کمک نماید، چه خواهد بود؟ 
استراتژی بهینه برای هر آزمایشگاه با توجه به پارامترهای مورد نیاز برای معتبر شدن آن آزمایشگاه و شرایط فعلی 
آن متفاوت است. در شرایطی که منابع محدود هستند، باید از توجه بیش از حد به بعضی از بخش ها، آن هم در 
زمان نامناسب پرهیز نمود. برای مثال تهیه SOPs برای آزمایشگاه اقدامی مفید و مؤثر است اما بدون حمایت 

سیستم کیفیت و دیگر جوانب امر، برای رسیدن به اعتبار مورد نیاز کفایت نمی کند.
برای ایجاد سیستم کیفی مناسب و بهینه باید:

1. نیازها و احتیاجات برای رسیدن به اعتبار کافی و ایجاد سیستم مدیریت کیفیت تام پیش بینی و بررسی گردند.
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2. شرایط فعلی و مشکالت اجرای طرح بررسی شوند.
3. برای ادامه شرایط مطلوب نیازها و توانایی ها بررسی شوند.

4. آموزش و مستندسازی به نحوی صحیح انجام گیرد.
5. تغییرات مورد نیاز برای تطابق با سیستم ضمانت کیفی شناسایی و اجرا شوند.

6. پس از آماده شدن سیستم و شروع کار آن، بازرس های داخلی کار خود را برای بررسی تمامی جوانب امر در 
آزمایشگاه آغاز نمایند.

9-2( اهداف آموزشی در قالب سئواالت تشریحی
1. کنترل کیفیت در آزمایشگاه چه تعریفی دارد؟

2. تفاوت بین کنترل کیفیت و تضمین کیفیت در چیست و اهداف سیستم تضمین کیفیت را بیان کنید.
3. مدیریت کیفیت تام چیست؟

4. عملکرد آزمایشگاهی مطلوب )GLP( چه اهدافی را در پی دارد؟
5. نظارت بر آزمایشگاه در چه سطوحی انجام می پذیرد؟

6. کیفیت ایده آل چگونه حاصل می گردد؟
7. مستندسازی در آزمایشگاه به چه صورت انجام می پذیرد؟

SOP .8 چیست؟
9. مناسب ترین استراتژی برای ایجاد سیستمی که بتواند به معتبر شدن آزمایشگاه کمک نماید، چه خواهد بود؟

10. برای ایجاد سیستم کیفی مناسب و بهینه چه باید کرد؟
11. نشانگرهای اصلی عملکرد چه آزمایشاتی هستد؟ با ذکر مثال.  
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1. Chromogenic Substrates Yielding Water-Soluble Products
Absorbance peak

(in nm)
 Final
color

 Starting
color

AbbreviationSubstrateEnzyme

410
650

GreenClearABTS
 2,2’-Azinodi

]ethylbenzthiazoline] sulfonate
  Horseradish

Peroxidase

492BrownClearOPDO-Phenylene diamine

450YellowClearTMB3,3’,5,5’-Tetramethylbenzidine

405YellowClearPNPPp- Nitrophenol phosphate
  Alkaline
Phosphatase

410YellowClearONPG
 o-Nitrophenyl- β-d-

galactopyranoside
β-Galactosidase

2. Chromogenic Substrates Yielding Water-Insoluble Products
 Soluble in

alcohol
 Final
color

Starting colorAbbreviationSubstrateEnzyme

 Horseradish

NOBrownClearDABDiaminobenziaenePeroxidase

NOGrey/blackClearDAB/nickelDiaminobenziaene

 With nickel
enhancement

YesRedClearAEC
3-Amino-9-

ethylcarbazole

بخش دوم
پیوست 1



637 پیوست 1

3. Chromogenic Substrates Yielding Water-Insoluble Products

 Soluble in
alcohol

Final colorStarting colorAbbreviationSubstrateEnzyme

YesBlueClear---4-Chloro-1-naphthol

YesRedClearNABP/FR
Naphthol-AS-BI-

phosphate/fast red  TR
Alkaline

NORedClearNAMP/FR
Naphthol-AS-MX-

phosphate/fast red  TR
Phosphatase

NORedClearNABP/NF
Naphthol-AS-BI-
 phosphate/new

fuchsin

---PurpleClearBCIP/NBT
 Bromochloroindolyl
 phosphate/nitroblue

tetrazolium

4. Chromogenic Substrates Yielding Water-Insoluble Products
 Soluble
in alcohol

 Final
color

 Starting
color

AbbreviationSubstrateEnzyme

NOBlueClearBCIG
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-

β-d- galactopyranoside

β-Galactosidase

NORedClearNABG
 Naphthol AS-BI- β-d-

galactopyranoside

5. Commonly Used Buffers

Molecular weightpkSynonymsBuffer

98.0, free acid2.12Phosphate (pk1)

111.532.34Glycine-HCL

192.1, free acid3.14Citrate (pk1)

68.0, Na salt3.75Formate

106.03.76Carbonate (pk1)

118.1, free acid4.19Succinate (pk1)

82.0, Na salt4.75Acetate

214.1, Na salt4.76Citrate (pk2)

پیوست 1
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162.1, diNa salt5.57Succinate (pk2)

195.2, hydrate6.15MES

84.0, bicarbonate6.36BicarbonateCarbonate (pk2)

294.1, triNa salt, dihydrate6.39Citrate (pk3)

302.46.8PIPES

182.26.9ACES

209.77.2MOPS

6. Commonly Used Buffers

Molecular weightpkSynonymsBuffer

238.37.55HEPES

120.0, Na salt, monobasic7.21Phosphate (pk1)

229.27.7TES

128.1, barbituric asid7.78
 Barbitone

veronal
Barbital

149.27.8Triethanolamine

179.28.15TRICINE

121.18.3TRIS

163.28.35BICINE

132.18.4Glycylglycine

201.2, Na tetraborate9.24Borate

207.39.5CHES

61.19.5Ethanolamine

97.1, Na salt hydrate9.6Glycine-NAOH

221.310.4CAPS

101.210.7Triethylamine

141.9, Na salt, dibasic12.3Phosphate (pk3)
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7. Properties of Many Commonly Used Detergents

Comments
HLB

number

 Micelle
 Molecular

weight
CMCRelative purity

 Molecular
weight

Commercial
name

AbbrevDetergent

Anionic

 Excellent

 solubilization,

highly denturing

4018,0000.24Homogeneous288SDSSodium dodecylsulfat

 Excellent

 solubilization,

strong denturing

24.7Homogeneous293
Sodium dodecyl-N-

sarcosinate

 Keep PH above

 8.0, moderately

denaturing

181,8000.57Homogeneous431Sodium cholate

 Keep PH above

 8.0, avoid

 divalent cations

 moderately

 denaturing

1642000.2Homogeneous433DOCSodium deoxy cholate

Cationic

 Highly

denaturing
62,0000.033Homogeneous364CTAB

 Cetyltrimethylammonium

bromide

8. Properties of Many Commonly Used Detergents

Comments
HLB

number

 Micelle

 Molecular

weight

CMCRelative purity
 Molecular

weight

Commercial

name
AbbrevDetergent

Amphoteric

 Fair

 solubilization,

 weakly

 denturing,

 easily dialyzed

0.5Homogeneous651CHAPS

3-](cholamidopropyl)-

dimethy] ammonio]-1-

propanesulfonate

Nonionic

12.9130,0000.00014Heterogeneous683BRIJ 56
 Polioxyethylene (10)

cetyl alcohol

 Good

solubilization
15.782,0000.008Heterogeneous1120BRIJ 58

 Polioxyethylene (20)

cetyl alcohol

49,0000.58Heterogeneous1200BRIJ 35
 Polioxyethylene (23)

lauryl alcohol

 Selective

extraction
10.40.0044Heterogeneous405Triton X-45

 Polioxyethylene (4-5)

p-t-octyl phenol

 Selective

extraction
12.40.011Heterogeneous537

 Triton

X-114

 Polioxyethylene (7-8)

p-t-octyl phenol

 Good

solubilization
13.190,0000.017Heterogeneous603

 Nonidet

P-40

 Polioxyethylene (9)

p-t-octyl phenol



ایمونولوژی عملی/ پیوست ها640

9. Properties of Many Commonly Used Detergents

Comments
HLB

number

 Micelle
 Molecular

weight
CMCRelative purity

 Molecular
weight

Commercial
name

AbbrevDetergent

 Weakly
denaturing

13.590,0000.016Heterogeneous625Triton X-100
 Polioxyethylene
 (9-10) p-t-octyl

phenol

 Good
 solubilization

 Weakly
denaturing

13.466,0000.005Heterogeneous642Triton N-101
 Polioxyethylene

 (9-10)
nonylphenol

 Good
solubilization

16.70.006Heterogeneous1230Tween 20
 Polioxyethylene

 (20) Sorbitol
mololaurate

 Mildly
denaturing

15.60.003Heterogeneous1280Tween 40
 Polioxyethylene

 (20) Sorbitol
monopalmitate

Good washing15.60.0013Heterogeneous1310Tween 80
 Polioxyethylene

 (20) Sorbitol
mololaurate

 Fair
 solubilization,
easily dialyzed

0.7Homogeneous292
Octly-β-
glucoside

10. Concentrations of Commercial Liquids
PH of dilute solutions

MolarityMolecular weightC ompound
0.01 M0.1 M1 M

3.42.92.417.460.05Acetic Acid, Glacial

23.446.02Formic Acid

2.021.10.111.636.47
 Hydrochloric Acid,

38%

1.51663.02Nitric Acid, 70%

18.198.0Phosphoric Acid

1898.08Sulfuric Acid

14.835.0
 Ammonium

Hydroxide

16.561.08Ethanolamine, 99%

7.16101.19Triethylamine

12.230.0Formaldehyde, 37%

8.834.02
 Hydrogen Peroxide,

30%

14.478.13β-Mercaptoethanol
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11. Strains of Laboratory Mice

CommentsClass II haplotype*Coat ColorAbbreviationStrain

kWhiteAA/J

k WhiteAKAKR

  Isogenic for most
myeloma parents

dWhiteCBALB/c

kAgoutiCBCBA

kAgoutiC3C3H

12. Strains of Laboratory Mice

Comments
 Class II

haplotype*
Coat ColorAbbreviationStrain

 Common parent for
transgenic f2

bBlackB6C57BL/6

 Many H2 congenics this
background

bBlackB10C57BL/10

 Common parent for
transgenic f2

dDilute brownD2DBA/2

 Good for anti-’’self’’
antibodies

dBlackNZB

 Common parent for
transgenic f2

sWhiteSJL

 Parent of many
teratocarcinomas

b
 White or light

chinchilla
---129

13. Ammonium Sulfate Saturation Tables 

Final concentration
 Starting

concentration
80%75%70%65%60%55%50%45%40%35%30%25%20%10%

561516472430390351313277243209176144114560%

4944494063653262882512161831501188657-10%

424382340300262225189155123915929-20%

390348307267230193158125936130-25%

356314273235198162127946230-30%

319278238200164129946331-35%

285245205168132976331-40%

250210171134996531-45%

2141761371016633-50%

1791411036733-55%

1431056934-60%
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14. Proteins USED as Molecular Weight Standards

 Native molecular
weight/S value

 Calculated
 molecular

weight

 Relative
 molecular

weight
Protein

660,000/19S340,000Thyroglobulin

470,000205,000Myosin

21,000

19,000

17,000

820,000/19S160,798170,000α2 - Macroglobulin

540,000116,365116,000β-Galactosidase

94,000Phosphorylase-b

370,00092,500Phosphorylase-a

80,00075,19080,000Transferrin, Human

68,00066,32268,000Serum albumin, Bovine

230,00057,59560,000Catalase, Bovine Liver

220,00057,000Pyruvate Kinase, Muscle IgG

150,00055,000Heavy Chain

22,000Light Chain

55,56753,000Glutamate Dehydrogenase

300,00051,69853,000Leucine Aminopeptidase

200,00049,000Fumerase

42,75545,000ovalbumin
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15. Proteins USED as Molecular Weight Standards
 Native molecular

weight/Svalue
 Calculated

molecular weight
 Relative molecular

weight
Protein

80,00039,57241,000Alcohol Dehydrogenase, Liver
160,00039,21640,000Aldolase, Rabbit Muscle
80,00043,11740,000Creatine Kinase, Rabbit Muscle
140,00036,73536,000Alcohol Dehydrogenase,Yeast

35,88036,000
 Glyceraldehyde Phosphate

Dehydrogenase
140,00036,48136,000Lactate Dehydrogenase, pig
65,00032,84036,000Tropomyosin, Rabbit

39,53835,000Pepsinogen, pig
180,00029,34329,000Carbonic Anhydrase

25,66924,000Chymotrypsinogen a, Bovine
23,99624,000Trypsinogen, Bovine
20,09720,100Trypsin Inhibitor, soybean

440,00018,500Apoferritin
35,00018,28318,000β-Lactoglobulin, Bovine

17,08017,000Myoglobin
64,00016,000Hemoglobin

14,29614,300Lysozyme, Chicken
14,18814,200α-Lactalbumin, Bovine

12,400Cytochrome c
6,500Aprotinin

16. Proteases

Known inhibitorsCleavage siteClassProtease

 α2-Macroglobulin, TLCK, TLCK,
alkylation

No specificityThiolproteaseBromelain

Aprotinin, PMFS, TPCK, α2-
Macroglobulin

After F, T , or YSerine proteaseChmotrypsin

EDAT, reducing agentsAfter X in P-X-G-PMetalloproteaseCollagenase

EDATNo specificityMetalloproteaseDispase

α2-Macroglobulin, TLCKAfter RSerine proteaseEndoproteinase Arg-C

α2-MacroglobulinAfter E, or after D or ESerine protease
 Endoproteinase Glu-C (S.

aureus V8)

TLCK, aprotinin, leupeptinAfter kSerine proteaseEndoproteinase Lys-C

PMSFAfter RSerine proteaseFactor Xa

TPCK, TLCK, α2-MacroglobulinNo specificityThiolproteaseFicin
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17. Proteases

Known inhibitorsCleavage siteClassProtease

Leupeptin, aprotininAfter some RSerine proteaseKallikrein

 TPCK, TLCK, Leupeptin,
 α2-Macroglobulin, alkylating

agents

 On long incubation, broad
specificity

Thiolproteasepapain

Pepsstatinbroad specificityAcid proteasepepsin

PMSF, TLCK, aprotinin, α2-
Macroglobulin

After k or RSerine proteasePlasmin

None KnownNo specificityMixturePronase

PMSFbroad specificitySerine proteaseProteinase K

PMSF, α2-Macroglobulinbroad specificitySerine proteaseSubtilisin

 TLCK, PMSF, Leupeptin,
aprotinin, α2-Macroglobulin

After RSerine proteaseThrombin

TLCK, PMSF, aprotinin, α2-
Macroglobulin

After k or RSerine proteaseTrypsin

18. rotease Inhibitors*

CommentsStock solution
 Effective

concentrations
Protease targetInhibitor

 Avoid repeated
freezing

10 mg/ml in PBS0.1-2 µg/mlSerine proteasesAprotinin

500 Mm in H2O.
PH 8.0

0.5-2 mMMetalloproteasesEDTA

10 mg/ml in H2O0.5-2 µg/ml
 Serine and

thiolproteases
Leupeptin

 Avoid reducing
agents

100 unit/ml in PBS1 unit/mlBroad spectrumα-Macroglobulin

1 mg/ml in methonol1 µg/mlAsid ProteasesPepstatin

19. Protease Inhibitors*

CommentsStock solutionEffective concentrationsProtease targetInhibitor

Add fresh at each step
 10  mg/ml in
isopropanol

20-100 µg/mlSerine proteasesPMSF

 Chymotrypsin
unaffected

 1 mg/ml in 50 Mm
acetate, pH 5.0

50 µg/mlTrypsinTLCK

Trypsin  unaffected3 mg/ml in ethanol100 µg/mlChymotrypsinTPCK
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بخش دوم
پیوست 2

معرفی تعدادی از انواع DNA پلی مرازهای تجاری 

 DNA نام تجاری
پلی مراز

TaqAmplitaq

 Amplitaq

 )Stoffel

fragment(

Vent TM
 Deep vent

TM
PfuTthUIT ma TM

نوترکیبنوترکیبطبیعینوترکیبنوترکیبنوترکیبنوترکیبطبیعیطبیعی/ نوترکیب

منبع 
 Thermus
aquaticus

 Thermus
aquaticus

 Thermus
aquaticus

 Thermcoccus
Litorali

 Pyrococcus
GB.D

 Pyrococcus
Furiosu

 Thermus
Thermophilus

 Thermotoga
Maritima

نیمه عمر آنزیم در 
(min) 95°C

2050بیشتر از 4040804001380120 

فعالیت اگزونوکلئازی 
3 به 5َ داردنداردداردداردداردنداردنداردندارداز جهت́ 

فعالیت اگزونوکلئازی 
5 به 3َ  نداردداردنداردنداردنداردندارددارددارداز جهت́ 

مشخص 57-5010-5060-60میزان پردازش
مشخص نیست.30-40مشخص نیست.نیست.

سرعت عمل 
)نوکلئوتید در ثانیه(

مشخص بیشتر از 80بیشتر از 757550
نیست.

مشخص نیست.بیشتر از 6033

فعالیت نسخه برداری 
مشخص مشخص نیست.ضعیفضعیفضعیفمعکوس

مشخص نیست.داردمشخص نیست.نیست.

نوع انتهای تولید 
شده در محصول 

PCR
 A 3َ A 3َ A 3َ بالغ بر  %95ته

صاف
بالغ بر 95% 

ته صافAَ 3 مشخص نیست.ته صاف

وزن 
(kDa)مشخص مشخص نیست.949461مولکولی

929470نیست.
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لیست دستگاه های PCR Time-Real و رنگ های گزارشگر قابل استفاده در دستگاه ها

PCR Time-Real در ارتباط با بخش
لیست رنگ های گزارشگر و کوئنچر و دامنه تحریک آن ها

لیست دستگاه های RRRR-RRRR RRR و رنگ های گزارشگر قابل استفاده در دستگاه ها

 لیست رنگ های گزارشگر و دامنه تحریک آن ها
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 لیست رنگ های گزارشگر و دامنه تحریک آن ها
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 Real-Time PCRپروب ها و پرایمرهای مورد استفاده در تکنیک

Probes

اساس آن ها بهره گیري از خاصیت´5- اگزونوکلئازي آنزیم پلي مراز می باشد. این آنزیم 
3 وجود دارد.  5 و یک کوئنچر در انتهای́  پروب را تجزیه می کند. یک گزارشگر در انتهای́ 
آنزیم پس از نزدیک شدن به پروب با استفاده از خاصیت اگزونوکلئازي آن را لیز می کند. 
وقتی پروب لیز شد گزارشگر از تأثیر کوئنچر خارج می شود و نور فلورسانس ساطع می کند

 TaqMan
Probe

 Hydrolysis
Probe

 5 این پروب ها به صورت دو قطعه ي مختلف طراحی می شوند. رنگ فلورسانس در انتهای́ 
یکی و در انتهای ´3 دیگری قرار دارد. وقتی که این دو دقیقاً در محل مورد نظر خودشان 
بچسبند نزدیکی فاصله ي این دو ماده باعث واکنش FRET می شود. پس از چسبیدن دو 

پروب این رنگ ها به هم نزدیک شده و فلورسانس ساطع شده قابل اندازه گیری است.

FRET

 Hybridization
Probe

این پروب ها در واقع از دو پرایمر و یک توالی الیگونوکلئوتیدی اختصاصی تشکیل شده اند 
و حاوی یک مولکول گزارشگر در انتهای ´3 و یک کوئنچر در انتهای ´5 و یک قسمت 
متصل شونده به شیار کوچک DNA است. پروب هیبرید نشده دارای ساختاری است که 
منجر به نزدیکی مولکول های گزارشگر و کوئنچر به یک دیگر می شود و در نتیجه مولکول 
گزارشگر، خاموش می شود. در طی مرحله ی انلینگ، پروب با هدف، هیبرید می شود و در 
نتیجه مولکول های گزارشگر و کوئنچر از هم دور شده، پروب خطی می شود و گزارشگر از 

خود نور فلورسانس ساطع می کند.

Eclipse

این نوع از پروب ها شامل دو پرایمر اختصاصی توالی هدف و یک پرایمر همگانی به نام 
5 خود دارای توالی Z و در  "یونی پرایمر یک" می باشد. اولین پرایمر اختصاصی در انتهای́ 
3 یونی پرایمر نیز وجود دارد. یونی پرایمر یک ساختمان سنجاق سری درست می  انتهای́ 
3 ساختمان پایه قرار  5 و́  کند و مولکول های گزارشگر و کوئنچر نیز به ترتیب در انتهاهای́ 
دارند. در حالت سنجاق سر، فلورسانس گزارشگر با توجه به نزدیکی به کوئنچر، خاموش می 
شود. در طی اولین چرخه ی تکثیر، اولین پرایمر اختصاصی هدف با توالی Z به الگو هیبرید 
می شود و طویل می شود. در طی دومین چرخه ی تکثیر، پرایمر دوم اختصاصی هدف، برای 

ساخته شدن الگوی هدف جدید استفاده می شود که دارای توالی مکمل توالی Z می باشد.

Amplifluor
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5́ می باشند، اما تجزیه نمی شوند و در چرخه  این نوع پروب ها دارای رنگ در انتهای́ 3 و
های بعدی دوباره استفاده می شوند. این نوع پروب قبل از اتصال به DNA به صورت حلقه می 
باشد و در نتیجه به علت نزدیکی گزارشگر و کوئنچر نور ساطع شده از گزارشگر، توسط کوئنچر 
مهار می شـود. پس از اتصـال پروب به محل مورد نظر خود، ساختارحلقه اي باز شده در نتیجه 

رنگ ها از هم دور می شوند و تابش نور از گزارشگر انجام می گیرد.

Beacon

Hairpin Probes

توالی این پروب ها طوری طراحی شده که مکمل تعدادی از نوکلئوتیدها بعد از پرایمر پیشرونده 
است. دو طرف پروب شامل توالی شش نوکلئوتیدی است که در دمای محیط ایجاد دوپلکس 
3 به کوئنـچر متصـل می  5́ سـاقه به صورت کوواالن به گزارشـگر و انتهای́  می کند. انتهای 
باشد. هنگامی که پروب به صورت دوپلکس است، نور ساطع نمی شود. یک بالکر نیز از تکثیر 
پروب توسط پرایمر پس رونده در چرخه ي بعدی PCR جلوگیری می کند. در طول چرخه های 
PCR، لوپ پروب باز شده و به قسمت تکثیر شده از چرخه ي قبل متصل می شود و در نتیجه 

به علت جداشدن گزارشگر از کوئنچر نور ساطع می شود. 

Scorpion

این دسته از پروب ها مشابه نوع اسکورپیون هستند اما داراي یک نشانگر دوگانه هستند. لوپ 
سنجاق سري در انتهاي 5′ با انتهاي 3′ مانند پرایمر PCR عمل مي نماید. وقتي اتصالي صورت 
نمي گیرد سنجاق سر دست نخورده مي ماند و مانند مکانیسم FRET عمل مي کند. در نتیجه ي 
اتصال و ادغام به درون محصول PCR، گزارشگر و کوئنچر به قدر کافي از هم دور نگه داشته 

مي شوند و در نتیجه گزارشگر از خود تابش دارد.  

Sunrise

پرایمرهایي هستند که به یک رنگ فلورسانس منفرد متصل شده و شبیه پروب های سان 
رایز عمل مي کنند، اما به جاي استفاده ازکوئنچر، ساختمان ثانویه ي انتهاي3΄، فلورسانس 
اولیه را به حداقل ممکن کاهش مي دهد و به همین دلیل به رنگ کوئنچر نیازي ندارد و 

فقط به دو الیگونوکلئوتید براي اختصاصیت نیاز دارند.

LUXPrimers

این نوع پرایمرها، در واقع شامل یک پرایمر زایموژن اختصاصی توالی هدف، یک پرایمر 
معکوس اختصاصی با توالی هدف و یک الیگونوکلئوتید همگانی به عنوان زمینه هستند. 
الیگونوکلئوتید حاوی گزارشگر فلورسانس در انتهای 5′ و یک کوئنچر در انتهای 3′ است. 
وقتی ماده اولیه دست نخورده است، فلورسانس گزارشگر توسط کوئنچر به دلیل نزدیکی 
اطفا می شود. پرایمر زایموژن شامل توالی است که یک DNA کاتالیتیک را کد می کند. 
در طی اولین چرخه، پرایمر زایموژن، طویل می شود. در طی دومین چرخه، محصول اولین 
چرخه به عنوان الگو برای پرایمر معکوس اختصاصی عمل می کند که وقتی طویل می شود 
یک توالی هدف شامل یک DNA با ناحیه ی کاتالیتیک درست می کند. در مرحله ی انلینگ 
بعدی، الیگونوکلئوتید زمینه ای دارای نشان فلورسانس، با توالی DNA کاتالیتیک هیبرید 

شده و شکسته می شود و باعث جدایی گزارشگر از کوئنچر می شود.

BD QZyme

این دسته از پروب ها، در واقع نوکلئوتید RNA تغییر شکل یافته هستند که بخش ریبوز آن 
به واسطه ي یک پل متیلن به اکسیژن ׳2 و کربن ׳4 متصل شده است که به واسطه ي این 

تغییرات، به نوعي قفل شده و در دسترس نمي باشند.

 Locked
 Nucleic

Acid
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