
 خالصه

محصور شده با  دیشده با نوکلئوزاصالح mRNAفرم  پلت

و مؤثر در  منیا یهاواکسن دیتول یبرا (LNP )  یدیپینانوذرات ل

 .استفاده شده است COVID-19 هیزمان رکورد عل

 یمنیا یذات یسازباعث فعال mRNA یهارا که واکسن یروشاز  یما درک فعل نجا،یدر ا 

. ما در میکنیمرور م ،کندیکمک م یمحافظت یمنیا بهامر  نیچگونه ا نکهیو ا شوندیم

 میکنیبحث م یو درون سلول یدر سطوح سلول mRNA یهاواکسن یذات یمنیسنجش امورد 

 امیپ کی. میریگیآنها در نظر م ییزایمنیرا در ا LNP یو اجزا mRNAو سهم هر دو 

 کیبه عنوان  LNPحامل است که  نیدر حال ظهور است ا ریکه از مشاهدات اخ یدیکل

ما  نه،یزم نی. در اکند یعمل م دیپلت فرم واکسن جد نیا یکمک کننده قدرتمند برا

در مورد  دیجد نشیچگونه بکه  میکنیمهم در درک و بحث را برجسته م یهاشکاف

شود که  باعثممکن است  mRNA-LNP یهاواکسن یاثربخش ییربنایز یهاسمیمکان

mRNA یو عوارض جانب شتریب یبا اثربخش ییهاواکسن دیتول یراحامل ب یهاو مولکول 

 باشد. ریپذامکان ندهیدر آ ترفیخف

 مقدمه

 2019 روسیکروناو یماریدر برابر ب دیشده با نوکلئوزاصالح mRNA یهاواکسن

(COVID-19) ،یعنی BNT162b2 (Comirnaty)  ازPfizer/BioNTech  وmRNA-

1273 (Spikevax)  ازModerna، 

آژانس  ای (FDA. )اندشده دییهستند که از سازمان غذا و دارو تأ mRNAمحصوالت  نیاول 

 دیاصالح شده با نوکلئوز mRNA( 1واکسن ها ) نیا یدیدو جزء کل .(EMAاروپا ) ییدارو

(Karikó et al., 2005) نیمورد، پروتئ نیمورد نظر )در ا یژن یآنت نیهستند که پروتئ 

( 2[(، و )2-کند.  یرا کد م (SARS-CoV] 2 روسیکروناو دیحاد شد یسندرم تنفس کیاسپا

دست  mRNAکارآمد  لی، که تحو(iLNPs) ونیزاسیونیقابل  یدهایپیل یحاو یدیپینانوذرات ل

 یکدگذار نیپروتئ تواندیکه سپس م سازدیم ریپذها امکانسلول توپالسمینخورده را به س

 mRNA-iLNP یهاواکسن نی(. اCullis and Hope ،2017شده را ترجمه کند )

 ژهیدر انسان، به و هخاص سنبل یقیتطب یمنیا یهاپاسخ یدر القا دیشده با نوکلئوزاصالح

مؤثر  اریبس SARS-CoV-2در برابر عفونت  یمحافظت یمنیا یبرا هایبادیکردن آنت یخنث

(. ؛ پوالک و همکاران، 2022و همکاران،  لبرتی؛ گ2021هستند )بادن و همکاران، 



هومورال را  یمنیکه ا T یسلول ها یپاسخ ها نی( و همچن2022و همکاران،  ی؛ و2020

و  Bertolettiکمک کنند ) دیشد COVID-19از  یریشگیو ممکن است در پ کنند یم تیتقو

و  ی؛ ور2021 ،یو کروت Sette؛ Thomas ،2022و  Kedzierska؛ 2022همکاران، 

 یبرا یذات یمنیا یهاکدام جنبه نکهیدر مورد ا یحال، اطالعات کم نی(. با ا2022باروچ، 

استفاده هستند، شناخته شده  رقابلیغ کیو کدام  دهستن یاتیح یحفاظت یمنیا یهاپاسخ جادیا

 یقیتطب یمنیا یذات یمنیا یرهایمس لیتعد یاز چگونگ یقیدق یکیدرک مکان نیاست. همچن

توسط  یذات یمنیا کیما بر تحر ،یبررس نیوجود ندارد. در ا mRNAواکسن  یهادر پاسخ

 یفیاز مطالعات توص آمدهستدبه ریاخ یهانشیب م،یکنیتمرکز م mRNA-iLNP یهاواکسن

را مورد بحث قرار  یذات یمنیا یهاسلول یسازو فعال ییایمحور در مورد پو یو فرض

کمک  یمنیو کمک به ا ییزایمنیرا که به ا یاحتمال یمولکول یهاسمیو مکان م،یدهیم

 دیپلت فرم واکسن جد نیا یی. واکنش زامیکنیم یبررس کنند،یم

 دیشده با نوکلئوزاصالح iLNPو  mRNA یهایبر فناور یمرور

کنند تا تعادل  کیتحر یرا در سطح مناسب یذات یمنیا ستمیس دیو مؤثر با منیا یهاواکسن

و حفظ  جادیا یبرا ازیمورد ن یهاگنالیس یعنیشود.  جادیا ییزاو واکنش ییزایمنیا نیب

 ای یاز حد موضع شیحال از التهاب ب نیو در ع کنندیرا ارائه م یقیتطب یمنیا یهاپاسخ

استفاده از  یبرا یدیاز موانع کل یکی ،یخی. از نظر تارکنندیم یریوگجل کیستمیس

mRNA آن است  یالتهاب اریبس تی( ماهیدرمان ایروش واکسن ) کیبه عنوان  یمصنوع

درون  یهامتعدد در بخش یذات یتوسط حسگرها mRNA یهامولکول ییشناسا لیکه به دل

در پل  یاتیح ینقش RNAکه سنجش  یال(. در ح2022 زمن،یمتعدد است )عالمه و و یسلول

 تواندیم نیهمچن کند،یم فایا یروسیو یهاو سازگار به عفونت یذات یمنیا یهازدن پاسخ

 جادیو با ا شدهیکدگذار ژنیرا با سرکوب سنتز آنت mRNA یهاواکسن یدرمان لیپتانس

 .(Verbeke et al., 2019.)نامطلوب محدودکننده دوز، مختل کند  یهاواکنش

 

 نیبه چند mRNA یذات یمنیا صیاز تشخ یدور زدن مشکالت ناش یدرک چگونگ یبرا

 Karikó ،Weissmanمطالعات  قیبزرگ از طر شرفتیپ کیبود.  ازین یاساس قیدهه تحق

 یدهایبونوکلئوزیحضور ربه دست آمد، آنها کشف کردند که  2000و همکارانش در دهه 

کند که توسط  یعمل م یمولکول سمیمکان کی ناصالح شده در مقابل اصالح نشده به عنوا

 .Karikó et) کند یم زیمتما یخارج RNAرا از  RNAخود  ،یسلول RNA یآن حسگرها

)به  نیدیوری یعیبا مشتقات طب نیدیوری ینیگزی(. به طور خاص، جا2005همکاران، 



شده  ادهد صیدهد تا تشخ یاجازه م mRNAو مشتقات آن( به  [Ψ] نیدیعنوان مثال، پسودور

التهاب را کاهش دهد و ترجمه  جهیرا کاهش دهد و در نت یذات یمنیا یتوسط اکثر حسگرها

؛ 2011، اندرسون و همکاران، 2010بهبود بخشد )اندرسون و همکاران،  یادیرا تا حد ز

 mRNAشده  دییدو واکسن تا تیموفق یکشف برا نی(. ا2008و همکاران،  کویکار

COVID-19  ها با  نیدیوریکه در آن همهN1-methylpseudouridine (m1Ψ) 

 بود. ی، اساسشوند یم نیگزیجا

 

 mRNAناکارآمد  یتوزولیس لی، تحوmRNAدر توسعه واکسن  یاز موانع اصل گرید یکی

واکسن  لیتحو یبرا iLNP یبا استفاده از فناور 2010در دهه  نیدر داخل بدن بود. ا

mRNA ( غلبه کردBahl  ،؛ 2017و همکارانGeall  ،؛ لوتز و 2012و همکاران

ها  iLNP نی( . ا2017چنر و همکاران، ی؛ ر2017و همکاران،  ی؛ پارد2017همکاران، 

ً یتقر pKa" با ونیزاسیونی" یونیکات دیپیل نویآم کیمعموالً شامل چهار جزء هستند:  تا  6.0 با

 ،یدیکلوئ یداریبهبود پا یبرا (PEG) کولیگل لنیات یکونژوگه با پل دیپیل کی، 6.8

 سی؛ کول2017دو،  و)آنسل  نیفسفوکول- .-distearoyl-sn-3-glycero-1،2کلسترول، و 

به  یابیدست یبرا ونیزاسیونیقابل  دیپی(. ل2019؛ هاست و همکاران، 2017و هوپ، 

 یمتراکم حاو یهسته الکترون کی یبلکه دارا ست،ین یپوزومی، که لiLNPساختار 

است.  یاتیاست، ح ونیزاسیونیقابل  دیپیمرتبط با ل یبا بار منف mRNAاز  ییهاکمپلکس

بار  یاست که دارا یضرور یابه نانوذره یابیدست یبرا نیهمچن ونیزاسیونیقابل  دیپیل

بار مثبت  یدیدر آندوزوم اس یاست و پس از جذب سلول یکیولوژیزیف pHدر  یخنث یسطح

 توزولیبه داخل س mRNAاندوزوم و فرار  یدر اختالل غشا لیو باعث تسه شود،یم

 ونیزاسیونیقابل  یدهایپیاز ل COVID-19 mRNA-iLNPشده  دیی. هر دو واکسن تاشودیم

(SM-102  در واکسنModerna  وALC-0315  در واکسنPfizer/BioNTech)  استفاده

، mRNA لیتحو ییهستند و بر اساس کارا یدیپیدر دم ل یاستر یوندهایپ یکنند که دارا یم

؛ هاست و 2017)آنسل و دو،  یریانتخاب شده اند. و تحمل پذ یستیز یریپذ هیتجز

 (.2013و همکاران،  ری؛ ما2019 همکاران،

 

 یشده است، واکسن ها یطراح یالتهاب ریغ دیاصالح شده با نوکلئوز mRNAکه  یحال در

mRNA-iLNP همانطور که  ستند،یخاموش ن یمنیبه وضوح ا دیاصالح شده با نوکلئوز

 ,.Alameh et al., 2021; Li et alمشهود است ) یقو یذات یمنیا یتوسط فعال ساز



2022a; Tahtinen et al. . ،2022کیستمیو س یموضع یعوارض جانب یستندساز( و م 

 .در انسان  mRNA COVID-19 ونیناسیبه دنبال واکس

 یمنیا یپاسخ ها جادیا یاست که برا نیا mRNA-iLNPقابل توجه پلت فرم  تیدر واقع، مز

 یکی. ستین شتریبه افزودن ادجوانت ب یازیمختلف، ن یها در برابر پاتوژن یقو یمحافظت

 رایدر افراد مسن است، ز mRNA-iLNP یهاواکسن یقو ییزا یمنیاز نقاط قوت ا گرید

با  ییهاممکن است به فرمول تیجمع نیمستند شده است که ا یها به خوبواکسن ریسا یبرا

داشته باشند  ازین یبه حفاظت کاف دنیرس یواکسن باالتر برا یدوزها ایو/ تریقو یهاکمک

(Gartner et al., 2022). . یمورد بحث قرار خواهد گرفت، تصور م شتریهمانطور که ب 

باشد.  mRNA-iLNP یواکسن ها ییو واکنش زا یکمک یمحرک اصل iLNPشود که حامل 

و  هانیاز جمله کموکا شوند،یالقا م iLNPبه طور خاص توسط جزء  یمختلف یهاگنالیس

، C-C [CCL2] ،CCL3 ،CCL4 فیموت 2 نیکموکا گاندی)مانند ل یالتهابشیپ یهانیتوکیسا

 2 نیکموکا گاندیل -C-C، اگر [GM-X-CSFماکروفاژ ]-تیگرانولوس یفاکتور محرک کلن

[CXCL2] ،CXCL10نینترلوکی، ا [IL]-1β ،IL-6[ فاکتور نکروز تومور ،TNF]  و

و  γ) (Alameh et al., 2021; Li et al., 2022a; Ndeupen-[IFN] نترفرونیا

 لینه تنها تحو iLNP یفناور ن،ی(. بنابرا2022و همکاران،  Tahtinen؛ 2021 مکاران،ه

بلکه به  سازد،یواکسن ممکن م زیپس از تجو یذات یمنیا یهارا به سلول mRNAکارآمد 

پلت فرم  نیبه ا یقو یکمک تیفعال کیرا در ارائه  یدینقش کل نیکه دوم رسدینظر م

 .کندیم فایواکسن ا

 .است میپارادا رییتغ کیدهنده  اننش نیا 

iLNPون؛یزاسیونیقابل  یدیپی، نانوذرات ل RIG-Iدیاس کینوئیبا رت یی، ژن القا I. IFIT1 ،

. یدو رشته ا dsRNA ،RNA. دیکوپپتیبا تکرار تتراتر نترفرونیاز ا یناش نیپروتئ

ssRNA ،RNA یتک رشته ا .PRRپاتوژن.  صیتشخ رندهی، گTLRتلفن مانند.  رندهی، گ

MDA55مالنوما  زیمرتبط با تما نی، پروتئ .PKRنازیک نی، پروتئ R. OAS 5-'2، سنتتاز'-

oligoadenylate. Ψن؛یدی، سودور m1Ψ ،N1-methylpseudouridine. m5U ،5-

methyluridine. ILن؛ینترلوکی، ا PEGیکمک دیپیل. جزء کولیگل لنیات ی، پل iLNP لیبه دل 

در جدول ذکر  یذات یمنیا ستمیس یدر مورد نقش آن در فعال ساز یعدم وجود اطالعات کاف

 نشده است.

 

 



 یهاسلول ییایو پو دیشده با نوکلئوزاصالح mRNA-iLNP یهاواکسن کینتیفارماکوک

 یذات هیاول یمنیا

 شوندیدر بدن منتشر م زیتجو ریو مس iLNPبسته به فرمول  mRNA-iLNP یهاواکسن

(Bahl et al., 2017; Carrasco et al., 2021; Hassett et al., 2019; Liang et 

al., 2017a; Pardi et al.  ،یهاواکسن یداخل عضالن زی(. تجو2015همکاران mRNA 

COVID-19 ژنیآنت دیشده منجر به جذب واکسن و تول یحمشابه طرا یهاواکسن ریو سا 

اما گسترش محدود  شود،یم (LNs) یغدد لنفاو هیو تخل قیشده در محل تزر یکدگذار

mRNA /ها، طحال و  هیمانند کبد، ر گرید یاست. در بافت ها صیقابل تشخ زین دیپیل ایو

LN ؛ 2021اروپا،  یی، آژانس دارو2020اروپا،  یکننده )آژانس داروها هیتخل ریغ یها

 زیتجو نی(. بنابرا1الف( )شکل  2022ن، و همکارا ی؛ ل2019هاست و همکاران، 

 دیمنجر به تول ادیدر انسان به احتمال ز دیدر عضله دلتوئ mRNA COVID-19 یهاواکسن

 شودیو فوق ترقوه م کالیبغل، آپ ریز یهاLN هیو تخل قیدر محل تزر ژنیآنت شتریب

(Roltgen et al., 2022). مرسوم، مانند  یانواع واکسن ها یبرا یمشابه یستیز عیتوز

؛ اولس و 2017bو همکاران،  انگیشود )ل یم دهید یکمک نیپروتئ یواحدها ریز

از  یاست که مقدار کم نی(. نکته جالب توجه ا2015؛ سگال و همکاران، 2020همکاران، 

 افتیدر BNT162b2که واکسن  ییهاها و انسانموش یدر پالسما SARS-CoV-2 نیپروتئ

نشان  نی(. ا2022؛ رولتگن و همکاران، 2022aو همکاران،  ی)ل شودیم افتی کنندیم

 mRNA ای mRNA-iLNPآن )به عنوان  mRNA یالگو ای کیاسپا نیکه پروتئ دهدیم

 پخش شوند. کیستمیبه صورت س یعضالن قیپس از تزر توانندیمرتبط با سلول( م

 

شود،  یزود شروع م mRNA-iLNP قیپس از تزر نیپروتئ دیتول ،ینیبال شیدر مطالعات پ

 نی. اابدی یکاهش م جیرسد و سپس به تدر یساعت به اوج خود م 24-4به سرعت پس از 

 mRNA-iLNP زیتجو ریو مس iLNPشده، نوع  یکدگذار نی، پروتئmRNAبسته به دوز 

 Carrasco et al., 2021; Elia etطول بکشد ) تههف کیاز  شیب ایروز  نیچند تواندیم

al., 2021).  کیاسپا نی(. هم پروتئ2015و همکاران،  ی؛ پرد2019هاست و همکاران، ؛ 

در  mRNA-1273 ای BNT162b2روز پس از دوز دوم  60کدکننده سنبله تا  mRNAو هم 

 یابیدر حال رد لبغ ریز یهاLNدر  (GCs) نالیشده، در مراکز ژرم نهیواکس یهاانسان

شد )رولتگن و  دییباشد. تا شتریب دیبا ژنیآنت انیهستند، اگرچه طول مدت ب صیقابل تشخ

 یآنت یبا پاسخ ها داریژن باال و پا یکه در دسترس بودن آنت ی(. در حال2022همکاران، 



 دیتول اینشان داده شود که آ دی، هنوز با(Tam et al., 2016تر همراه است ) یقو یباد

پلت  ریبا سا سهیدر مقا یمنیا یپاسخ ها شیبه افزا mRNA ونیناسیاز واکس داریپا نیپروتئ

 .ریخ ایکند  یواکسن کمک م یفرم ها

 T یکولیفول یکمک یسلول یهاپاسخ ،دیشده با نوکلئوزاصالح mRNA-iLNP یهاواکسن

(Tfh) لیو تشک یقو GCیبیترک لیو با م داریپا یبادیآنت دیتول یکه برا کنند،یها را القا م 

(. در Lindgren et al., 2017; Pardi et al.  ،2018( )1است )شکل  ازیباال مورد ن

تا  Tfhو سلول  GC B ی، پاسخ سلول هاBNT162b2شده با  نهیواکس یانسان ها LN هیتخل

 ;Mudd et al., 2022ماند ) یم یباق کروگرمیم mRNA 30ماه پس از دوز دوم با  6

Roltgen et al., 2022; Turner et al. . ،2021یول هاسل دی( و در تول B  حافظه بالغ با

 یبه اوج خود م یبا عمر طوالن خوانساکن مغز است ییپالسما یو سلول ها یبیترک لیم

 Tfh یهاسلول mRNA COVID-19 یها(. در انسان، واکسن2022و همکاران،  میرسند )ک

 T helper 1 ونیزاسیرا با پالر CD4+ T یهاسلول نیخاص، و همچن ژنیدر گردش آنت

(Th1) یهاو سلول CD8+ T دکنندهیتول IFN-γ آن قابل  زماه پس ا 6که تا  کنندیرا القا م

؛ گوئررا و 2021)گوئل و همکاران،  ونیناسیواکس شی. افزامانندیم یباق ییشناسا

؛ ژانگ و 2021و همکاران،  نتری؛ پ2021؛ اوبرهارت و همکاران، 2021همکاران، 

 (.2022همکاران، 

 

 عیممکن است بر توز mRNAواکسن  لیتحو یمورد استفاده برا iLNPs یسطح راتییتغ

سطح  نی. تزئبگذارد ریتأث یذات یمنیا یهاتوسط سلول یو جذب سلول یانتقال لنفاو ،یستیز

از تجمع  یریجلوگ یبرا یاستراتژ کیبه عنوان  یبه طور گسترده ا PEGنانوذرات با 

 یندهایکه فرآ یشود، در حال یاستفاده م یلنفاو ستمیع در سیاز توز یبانینانومواد و پشت

 Sukدهد ) یرا کاهش م یتیفاگوس یسلول ها یدهد و پاکساز یرا کاهش م ونیزاسیاپسون

et al., 2016). حال،  نیبا اiLNPیهاها در واکسن mRNA COVID-19 یحاو یدهایپیبا ل 

PEG  یدهایپیل نیکه ا رودیظار مانت ن،یبرااند. بناشده یکوتاه مهندس زیلنگر آبگر کیبا 

PEG  به سرعت ازiLNP موجود  یدهایپیزا و لدرون یهانیها دفع شوند و متعاقباً به پروتئ

"تاج  کیمتصل شوند و  یتا به طور مؤثر دهندیاجازه م یخارج سلول یدر فضا

،  .Dilliard et al., 2021; Mok et alدهند ) لیتشک iLNP" در اطراف یومولکولیب

 ییهانیپروتئ نیتراز فراوان هانیپوپروتئیو ل هانیمونوگلوبولی(. قطعات کمپلمان، ا1999

متصل  mRNA-iLNPsمشتق از خون به  عاتیهستند که پس از قرار گرفتن در معرض ما



در مورد نقش برهمکنش  یاگرچه اطالعات کم .(Francia et al., 2020) شوندیم

 opsonizationوجود دارد، ممکن است که  یو سلول یدر انتقال لنفاو iLNP/نیپروتئ

mRNA-iLNPs کیرا تحر یذات یمنیا یهاتوسط سلول رندهیو جذب با واسطه گ ییشناسا 

 E نیپوپروتئی، آپولmRNA-iLNPs یدیداخل ور لیکند. به عنوان مثال، پس از تحو

(ApoE) کم  یبا چگال نیپوپروتئیل رندهیرا توسط گ رندهیاتصال و جذب ذرات با واسطه گ

(LDL-R) سازدیم ریپذامکان یکبد یهابه سلول (Akinc et al., 2010; Dilliard; 

انتقال  شیباعث افزا ApoEبا  iLNPs ونیانکوباس ن،ی(. مطابق با ا2021همکاران، 

mRNA کیتیدندر یهابه سلول (DCs) شودیم یکشت سلول یهاشیدر آزما (Pardi et 

al., 2015). و انتقال نانوذرات به  یجذب سلول نیذرات همچن اندازهLN یم نییها را تع 

 ,Maisel et al., 2017; Manolova et al., 2008; Oussoren and Stormکند )

2001; Reddy et al., 2006). نانوذرات  ،یبه طور کلPEGylated  200تا  100تا 

 قیپس از تزر قهیدق LNsه تا ب ددر لنف پخش شون رفعالیتوانند به طور غ ینانومتر م

 یسلول ها ریسا ایها DCکه ذرات بزرگتر ممکن است در عوض توسط  یبرسند، در حال

شوند  یکنند، درون یها مهاجرت م LNچند ساعت به  یکه در ط یدرون سلول یمنیا

(Manolova et al. . ،20082006و همکاران،  ی؛ رد.) 

 

 ی، ترجمه و برخmRNA-iLNPدر جذب  یذات یمنیا یدر مورد نقش سلول ها ییها نشیب

 قیدر محل تزر یوجود دارد. در مدل رزوس ماکاک، التهاب موضع ییزا یمنیا یجنبه ها

نوع سلول  نینشده، با نفوذ چنداصالح ای دیشده با نوکلئوزاصالح mRNA-iLNP یهاواکسن

؛ 2022مکاران، )لنارت و ه دهدیرخ م هاتیو مونوس DCs ها،لیمانند نوتروف یمنیا

 یکه به صورت داخل پوست mRNA-iLNPبه طور مشابه،  .(2017a(. و همکاران، انگیل

و  انگیشود )ل یم یشود منجر به التهاب موضع یم زیموش ها تجو ایدر ماکاک ها 

از سلول  یگها بخش بزر لی(. نوتروف2021و همکاران،  Ndeupen؛ 2017aهمکاران، 

کنند. جالب توجه است که  ینفوذ م قیتزر یدهند که به محل ها یم لیرا تشک یمنیا یها

 یشده با فلورسنت را درون یبرچسب گذار یها iLNPتوانند به طور موثر  یها م لینوتروف

و  انگیدهند )ل یشده را نشان م یگزارشگر کدگذار نیاز پروتئ یفیضع دیکنند اما تول

 یبرا یمنیا یسلول ها ریها بتوانند با سا لیممکن است نوتروف نیبنابرا .(2017aهمکاران، 

 یها رمجموعهیها و ز تیرقابت کنند. در مقابل، مونوس mRNA-iLNP یجذب واکسن ها

DC  به طور موثرmRNA-iLNPs ؛ 2022کنند )لنارت و همکاران،  یرا جذب و ترجمه م

 هیتخل یتک سلول RNA یتوال لیو تحل هیتجز ن،یمطابق با ا .(2017aو همکاران،  انگیل



LN شده با  نهیواکس یموش ها یهاBNT162b2 دهد که  ینشان مmRNA  سنبله عمدتاً در

 .(Li et al., 2022aشود ) یم افتیو ماکروفاژ  تی، مونوسDC دیلوئیم یسلول یخوشه ها

 یدیلوئیم DC یهامجموعه ریماکروفاژها و ز ایو/ هاتیمطالعات، فرکانس مونوس نیدر ا

مانند  کنندهکیتحر ینشانگرها شیافزا انگریو ب ابدییم شیافزا کنندههیتخل یهاLNدر 

CD80  وCD86 ها در با سلول سهیرا در مقاLNطرف مقابل نشان  کنندههیتخل ریغ یها

که به صورت  ییهادر موش GC Bو  Tfh یهاسلول یهاپاسخ یبرا هالی. نوتروفدهندیم

 نهیواکس (HAآنفوالنزا ) روسیو نینیکدکننده هماگلوت mRNA-iLNPبا واکسن  یداخل جلد

محافظت در  ای G[Igسرم ] HAضد  نیمونوگلوبولیدر ا یتوجهاند، بدون تفاوت قابلشده

و  Ndeupenمصرف هستند. ) رقابلیآنفوالنزا، غ روسیاز چالش و یبرابر عوارض ناش

 یهابه پاسخ یمعمول 1و النگرهانس نوع  DC یها(. در مقابل، سلول2022همکاران، 

که فاقد هر دو نوع سلول  ییهااگرچه موش کنند،یکمک م GC Bو  Tfh یهاسلول نهیبه

 .دهندیکاهش مرا به طور متوسط  یبادیآنت یهاهستند، پاسخ

 

 یانواع سلول نیتریاتیها از جمله حDCفعال، ماکروفاژها و  یهاتیدر مجموع، مونوس

و ارائه  شدهیکدگذار نی، سنتز پروتئmRNA-iLNP زیآمتیهستند که مسئول جذب موفق

وجود، هنوز جنبه  نیهستند. با ا یقیتطب یمنیپاسخ ا تیهدا یبرا یدر بافت لنفاو ژنیآنت

وجود دارد و  یمنیا یسلول ها نیتوسط ا mRNA-iLNPجذب  زا یادیناشناخته ز یها

ها  iLNP یسطح و مورفولوژ بیمانند اندازه، ترک ییایمیکوشیزیف یچگونه پارامترها نکهیا

 بگذارند. ریواکسن ها تأث نیا کینتیتوانند بر فارماکوک یم

 اصالح شده یدیاصالح نشده و نوکلئوز mRNA یمنیا صیتشخ

 :عبارتند از  یمصنوع mRNA یذات یمنیحس ا یدسته اصل سه

؛ ژانگ 2015و همکاران،  یتانج) RNAمختلف  یهاگونه نیدیوریوابسته به  صی( تشخ1)

 (، 2016و همکاران، 

 ;Alexopoulou et al., 2001) ( .(dsRNA) یادو رشته RNA صیتشخ (2)

Balachandran et al., 2000; Mitoma et al., 2013; Yoneyama et al., 2004, 

Yoneyama et al., 2005) و 

؛ 2017و همکاران، در صورت عدم پوشش مناسب )عباس  mRNA' 5 یشناخت انتها( 3) 

(. در حال حاضر، کمبود 2015واگنر و همکاران، -؛ شوبرث2016دوارکار و همکاران، 



پلت فرم  یربخشو اث ییزا یمنیا میاز مطالعات وجود دارد که به طور مستق یقابل توجه

در مقابل  دیاصالح شده با نوکلئوز mRNAبه عنوان مثال، ) mRNAمختلف واکسن  یها

mRNA یهاحال، واضح است که واکسن نیکند. با ا یم سهیده( را مقااصالح نش mRNA 

را تجربه  یترو گسترش گسترده ینیبال تیدر حال حاضر موفق دیشده با نوکلئوزاصالح

 (.2022 ،یاند )هوگان و پاردکرده

 

 یآن، به جا m1Ψمشتق  ای نیدیاصالح شده خاص، مانند پسودور یدهاینوکلئوز ینیگزیجا

 : مهم دارد تیحداقل دو مز یمصنوع mRNAدر  نیدیوری

 یاز حسگرها یرا توسط تعداد یمنیو حس ا دهدیم شیرا افزا mRNAاز  نیپروتئ دیتول

RNA دهدیکاهش م یداخل سلول (Karikó et.  ،2005همکاران ،Karikó  ،و همکاران

و  (ssRNAنشده )اصالح یاتک رشته RNA شدهفیحسگر توص نی(. بهتر2008

است که به طور همزمان به  Toll (TLR) 7شبه  رندهیآن گ کنندهبیمحصوالت تخر

 .TLR8و  (Zhang et al., 2016) شودیمتصل م یدیبونوکلئوتیسه ر UUUو  نیگوانوز

 UG دینوکلئوت یو د نیدیوری(، که به ستیفعال ن هاوشها فعال است اما در مدر انسان)

توانند  یم نیاصالح شده همچن یدهای(. نوکلئوز2015و همکاران،  ی)تانج شودیمتصل م

 I دیاس کینوئیبا رت یی، ژن القاTLR3مختلف از جمله  dsRNA یحسگرها یفعال ساز

(RIG-I)5مالنوم  زیمرتبط با تما نی، پروتئ (MDA5)نازیک نی، پروتئ R (PKR)  را  -'5-'2و

، اندرسون و 2010همکاران، اندرسون و ) (OASسنتتاز ) التیگوآدنیکاهش دهند. ال

 RNA یی(. شناسا2018؛ مو و همکاران، 2005و همکاران،  کویکار؛ 2011همکاران، 

مرتبط است  Iنوع  IFN ژهیبه و ،یالتهاب شیپ یها نیتوکیس انیب شیبا افزا نیدیوری یحاو

(Karikó et al., 2005, Karikó et al., 2011) یحسگرها انیکه ب RNA شتریب یرا حت 

و  PKR یها تیفعال قیاز طر mRNAژن از  یآنت انیتواند منجر به مهار ب یکند و م یم

OAS.. 

 

. به عنوان الزم است طیشرا یواکسن حداقل در برخ یباال یاثربخش یبرا دیاصالح نوکلئوز

 ،یقو Tfh یهاسلول کند،یرا کد م HAآنفوالنزا  روسیکه و mRNA-iLNPمثال، واکسن 

 mRNAکه  کندیم جادیا یها تنها زمانرا در موش یبادیآنت یهاو پاسخ GC B یهاسلول

ً یهنوز دق .(Pardi et al., 2018که اصالح نشده باشد ) یزماناصالح شده باشد و نه   قا

 یهاواکنش شیخود باعث افزا یبه خود یدیو چگونه اصالح نوکلئوز ایکه آ ستیمشخص ن



GC با  سهیدر مقاmRNA که  میکنیارائه م هینظر نیچند نجایاما در ا شود،یاصالح نشده م

شده عموماً در سطح اصالح mRNAحاصل از  نی( پروتئ1: )ستندیمتقابالً منحصر به فرد ن

کرم  فرازیلوس انیاصالح نشده. به عنوان مثال، ب mRNAتر از  یمدت طوالن یباالتر و برا

داخل  قیروز پس از تزر 8ت توان به مد یاصالح نشده را م mRNA-iLNPشب تاب از 

 m1Ψبا  دهاصالح ش mRNA-iLNPاز  فرازیکه لوس یداد، در حال صیدر موش تشخ یجلد

، . .Pardi et alاست ) صیبرابر قابل تشخ 10روز و در سطوح کل حدود  13 یبرا

کند،  یفراهم م GC یواکنش ها تیهدا یرا برا یمطلوب تر یها کینتیس ی(. دوم2018

 (2) .(Tam et al., 2016)شود  یم جیژن ترو یمدت آنت یکه با در دسترس بودن طوالن

 انیاصالح شده و اصالح نشده )تنها( ب mRNA نیب یاساس اوتامکان وجود دارد که تف نیا

ژن، مانند  یارائه دهنده آنت یدیکل یمتفاوت در انواع سلول ها انینباشد، بلکه ب یکل نیپروتئ

و همکاران،  ی؛ ل2022ها باشد )لنارت و همکاران. ، DCها، ماکروفاژها و  تیمونوس

2022a2017و همکاران،  انگی؛ لa). به اثرات  ژهیوممکن است به هاسلولنوع  نیا

مانند ) RNA یباالتر حسگرها انیب لینشده به دلاصالح mRNAبازدارنده ترجمه 

TLR7/8) سلول  نگیمیپرا یدیکل ریمس کیز حساس باشند، که به طور بالقوه مانع اT 

و  لریم) T یسلول ها .+CD8و  +CD4ترجمه شده به  یهاژنیآنت می: ارائه مستقشوندیم

شده توسط  دیتول نیتوکیس طی( مح3(. )2001و همکاران،  نی؛ اوکسنب2015همکاران، 

mRNA-iLNP مورد بحث قرار گرفته است(  شتریب اتیاصالح شده )که در ادامه با جزئ

 mRNA-iLNPالقا شده توسط  طیمطلوب تر از مح GC یواکنش ها یممکن است برا

 اصالح نشده باشد.

 

 انیتواند به ب یم نیاصالح نشده همچن mRNAاصالح شده،  یدهاینوکلئوز یایمزا رغمیعل

 Lutz) ابدیکننده دست  یخنث یباد یآنت یو پاسخ ها (Thess et al., 2015) یقو نیپروتئ

et al., 2017). CureVac توسط  صیکاهش تشخ یبرا یتوال یمهندس یاستراتژ کی

کرد که  جادیمترادف ا راتییر استفاده از کدون با تغییالگو با تغ صیتشخ یهارندهیگ

 یقو ژنیآنت انیب نیبنابرا دهد،یم شیرا افزا GC یو محتوا رساندیرا به حداقل م نیدیوری

را پس  نیدیوریاز  یالتهاب ناش تواندیمطمئناً م کردیرو نی. ادهدیرا ارتقا م ییزایمنیاو 

 رایکند ز جادیا یمنیا یمنیا mRNA کیکه  تاس دیکاهش دهد، اما بع mRNA لیاز تحو

( تفاوت ی)حداقل تا حد نیا دیحذف کرد. شا mRNA یاز توال توانیرا نم هانیدیوریهمه 

در مقابل واکسن  CureVac 19-دیکوو mRNAواکسن  ییزا یمنیو ا ییدر واکنش زا



Moderna  وPfizer/BioNTech و  نر؛ کرمس2021دهد )بادن و همکاران،  حیرا توض

 (.2020؛ پوالک و همکاران، 2022همکاران، 

 

مضر  ییبه شناسا یتواند به طور قابل توجه یکه م mRNAواکسن  یاز اجزا گرید یکی

 T7توسط  (IVT) یشگاهیآزما طیدر شرا یسی. رونواست dsRNAکمک کند  یذات یمنیا

RNA نه تنها به  مرازیپلmRNA یهامورد نظر، بلکه انواع گونه RNA  ناخواسته، از جمله

شده از  یسیضد حس رونو یهاRNA نیو همچن صمدت ناقمختلف کوتاه یهارونوشت

مو و ؛ 2011و همکاران،  کویدارد. کار لیتما زین DNA یبدون پروموتر الگو یانتها

 ییشناسا قیشود که از طر dsRNA لیمنجر به تشک تواندیم نی(. ا2018همکاران، 

، و OAS ،PKR ،RIG-I ،MDA5 ،TLR3 ،DHX33مختلف ) یدرون سلول یهارندهیگ

)اندرسون و همکاران، ( کندیو محاصره ترجمه را القا م یقو یپاسخ التهاب کی ره،یغ

و همکاران،  کوی؛ کار2016و همکاران،  نیدورب؛ 2011(. ، اندرسون و همکاران، 2010

 (. 2013و همکاران،  تومایم؛ 2011

شوند.  لیشکت mRNA یتوانند بر اساس توال یم زین یو سوم دو رشته ا هیثانو یساختارها

با  ییالقا یتوزولیس یبا توجه به محاصره ترجمه، سنسورها dsRNA یحسگرها نیمهم تر

IFN OAS  وPKR که  یهستند. هنگامOAS  بهdsRNA شود،  یمتصل مRNase L  را

هر گونه  نیشکند، بنابرا یرا در سلول م ssRNAکند، که به نوبه خود تمام  یفعال م

mRNA که  یهنگام ن،ی. عالوه بر ابرد یم نیرا از ب یدرمانPKR  توسطdsRNA ریسا ای 

 eIF2α، فاکتور شروع ترجمه (Anderson et al., 2010شود ) یفعال م RNA یگاندهایل

 یپاسخ ها نیکند. ا یرا متوقف م نیسنتز پروتئ نیکند، بنابرا یم رفعالیو غ لهیرا فسفر

. اول، همانطور که در باال ذکر ادتوان حداقل با دو روش کاهش د یمضر را م یذات یمنیا

را کاهش دهد  OASو  PKRند فعال شدن توا یاصالح شده م یدهایشد، گنجاندن نوکلئوز

(Anderson et al., 2010, Anderson et al., 2011).  ،دومdsRNA توان از  یرا م

mRNA  ژنIVT که  یحذف کرد. در حال یخاص یخالص ساز یبا روش هاdsRNA  با

با  عیما یآن را با کروماتوگراف توانیم شود،یحذف نم یرسوب الکل جیار یهاروش

سلولز  یتر مانند جذب روساده یهاروش ای (Karikó et al., 2011) (HPLCباال ) ییکارا

(Baiersdorfer et al., 2019) ای RNase کاهش داد.  یقابل توجه زانیبه م 

 

 



به سطح  یابیدست یاصالح نشده برا mRNA IVTاز  dsRNAکاهش  رسد یبه نظر م

باشد، اما ممکن  یاتیدر موش ح in vivo ای یشگاهیآزما طیدر شرا نیپروتئ دیاز تول ییباال

 .باشد  یاتیح m1Ψاصالح شده با  mRNA IVT یاست برا

 

 یدیداخل ور زیرا پس از تجو Iنوع  IFN یهاپاسخ تواندیم dsRNAو حذف  m1Ψادغام 

 یدهای. جالب توجه است، ادغام نوکلئوز.در موش کاهش دهد mRNA-iLNPمحصوالت 

 تمحصوال لیتواند تشک یم نیهمچن نیدیتیس لیمت-5، و Ψ، m1Ψاصالح شده خاص مانند 

 ,.Mu et alکاهش دهد ) T7شده با  یسیرونو mRNA یرا در آماده ساز dsRNA یجانب

 IVT( در مخلوط واکنش موالریلیم 5به  موالریلیم 30از ) +Mg2کاهش غلظت  .(2018

( با گرادیدرجه سانت 37در مقابل  گرادیدرجه سانت 55-50باالتر ) یدر دما IVTو انجام 

. دهدیکاهش م زیرا ن dsRNA یهاندهیدر برابر حرارت، آال داریپا مرازیپل T7 RNA کی

 مرازیپل RNA کیبا  ای افتهیجهش  T7 میممکن است که آنز یو از نظر تئور  IVTواکنش 

امر  نیا نیکند، بنابرا ینم دیاصالً تول ایکند  یم دیتول یکمتر dsRNAشود که  نیگزیجا

 .(GMP.) دیباال و عملکرد خوب تول تیفیبا ک mRNAکند. ساخت  یم لیرا تسه یاقتصاد

 

( یمنیا یسازو فعال یریپذبر عملکرد )ترجمه زین capping-’5 یاستراتژ ت،یدر نها

mRNA IVT پوشاننده  میتوسط آنز یتواند به راحت ی' که م5کالهک  کیدارد.  ریتأث

 RIG-Iتوسط  نیاست، اما ا cap0 (m7GpppN)اضافه شود، ساختار  اینیواکس روسیو

القا  نی( و توسط پروتئ2015و همکاران،  گنروا-؛ شوبرث2016دوارکار و همکاران، )

کند، که با رقابت با  یرا تکرار م (IFIT1) 1 نیپروتئ دیکوپپتیبا تتراتر یانسان IFNشده با 

کند )عباس و همکاران،  یفاکتور شروع اتصال کالهک، ترجمه را مهار م eIF4Fکمپلکس 

 cap1 اختاراست که از س جیرا mRNA یهادرمان یبرا ن،ی(. بنابرا2017

(m7GpppNm) مالیکالهک پروگز دینوکلئوت نیدر اول ونیالسیمت یاستفاده کنند، که دارا 

-'2توان با درمان  یرا م Cap1ت. باالتر اس یهاوتیوکاریدر « خود»از  یااست و نشانه

O-methyltransferase cap0-mRNA (Pardi et al., 2013) همزمان  یسیبا رونو ای

 ( به دست آورد.2021هندرسون و همکاران، ) CleanCapبا روش 

 یهاواکسن یاثربخش یدیشده جنبه کلاصالح یهانیدیوری، استفاده از طور خالصه به

mRNA COVID-19 یالتهاب تیترجمه و هم ظرف تیاگرچه هم قابل شود،یدر نظر گرفته م 



قرار داد. متأسفانه، اطالعات  یگریعوامل متعدد د ریتحت تأث توانیرا م mRNAجزء 

و  ،یدربند ،یسیرونو) RNA یسازآماده قیدق یهادر مورد روش یکم یعموم

 یهاشرکت ریو سا Moderna ،Pfizer/BioNTech( مورد استفاده توسط یسازخالص

mRNA کندیم دهیچیرا پ نهیزم نیدر ا یاساس قاتیدر دسترس است که تحق. 

 دهند یرا ارائه م یقو یکمک تیفعال ونیزاسیونیقابل  یدیپیل نانوذرات

iLNP کنند. در واقع، هم  یکار م لیاز عوامل تحو شتریها بiLNP و هم کمپلکس  یخال یها

با  یخال یها iLNPکنند.  یموثر عمل م اریبس یبه عنوان کمک ها mRNA-iLNP یها

 روسیو نیپروتئ یژن ها یآنت ای B تیهپات روسیو یحاو یکمک یواکسن ها یبرا تیموفق

و  (Swaminathan et al., 2016a, Swaminathan et al., 2016bاستفاده شد ) یدنگ

mRNA-iLNP یقو فرازیلوس نیاصالح شده که کد کننده پروتئ یها ً بودند  HA نیوافلوان ا

 یخال یها iLNPنشان داده شده است که  راً ی(. اخ2018و همکاران،  یاستفاده شد. )پرد

 SARS-CoV-2 ای HA والنزاآنف (RBD) خچهیم رندهیدامنه اتصال گ یها نیمخلوط با پروتئ

با  یکمک نیپروتئ ینسبت به واکسن ها یتر یقو اریبس یمنیا یپاسخ ها جادیباعث ا

AddaVax یم ( شوندAlameh et al., 2021). نیپروتئ یهاذکر است، واکسن انیشا 

از جمله  یو هومورال مشابه یسلول یمنیا یهاپاسخ mRNA-iLNPو  iLNP یکمک

 یبرا ونیزاسیونیقابل  یدیپی. جزء لکنندیرا القا م GC Bو  Tfh یهاسلول یقو یهاپاسخ

 یباد یپاسخ آنت ونیزاسیونیقابل  دیپیبدون ل یخال یهاLNP رایاست، ز یاتیح یاثر کمک نیا

 یکمک تیفعال یبرا یکیدرک مکان کی .(Alameh et al., 2021کنند ) یرا القا نم یقو

کنند، تازه شروع به ظهور کرده است.  یم کیتحر اکه آنه یالتهاب طیها و مح iLNP یقو

اصالح  یها mRNA-iLNPو هم  یخال یها iLNPشده، هم  منیا یموش ها LN هیدر تخل

، CXCL1 ،CXCL2 ،CXCL5)از جمله  نیکموکا نیچند دیباعث تول دیشده با نوکلئوز

CXCL10 ،CCL3 ،CCL4) یها نیتوکیو س IL-6bit ،IL-6b یم ( شوند. فاکتورLIF)  و

GM-CSF نیاز پروتئ شتریب اریدر سطوح بس HA  به اضافهAddaVax (Alameh et 

al., 2021). iLNP ای یخال یها iLNP یحاو یها RNA همان  یقو دیکدکننده، تول ریغ

و  یشده داخل جلد نهیواکس یرا در پوست موش ها یمنیا یاز واسطه ها یمجموعه ا

کنند  یم کیشده را تحر قیتزر یها بافتدر  یقو یمنیا ینفوذ سلول ها نیهمچن

(Ndeupen et al., 2021). یو قو عیسر دیتول IL-6 ،یولوژیب یدیکننده کل میتنظ کی 

 Tfh یکارآمد سلول ها ی(، ممکن است القا2013و همکاران،  یدر موش )چو Tfh یسلول

اصالح شده را  mRNAو  iLNPادجوانت با  یخال نیتوسط پروتئ GC B یو سلول ها

 IL-6 (II6-/-)کمبود  یدارا یهادر موش یکیمطالعات مکان iLNP یدهد. واکسن ها حیتوض



القا شده با  IL-6به  ازی، نIL-6مسدودکننده ضد  یهایبادیبا استفاده از آنت ییهاشیو آزما

iLNP یهاسلول نهیبه یهاپاسخ ختنیرا در برانگ Tfh یهاو سلول GC  در موش نشان

 (.2021)عالمه و همکارانش(. همکاران،  دهندیم

 

 

در سرم  IFN-γ، و CCL4/ ،CXCL10 ،IL-6 ،IFN-αمشابه شامل  یعالمت التهاب کی

در  .(Li et al., 2022aشود ) یمشاهده م BNT162b2با  ونیناسیموش ها پس از واکس

 یدر انواع مختلف سلول IFN (ISG)با  شدهکیو ژن تحر Iنوع  IFN یها، امضاهاموش

 لیکه توسط پروفا [NK] یعیکشنده طب یاه، سلولDCs ها،تی)ماکروفاژها، مونوس

 7. و تا روز رسدیشدند( به اوج خود م لیو تحل هیتجز LN هیدر تخل یسلولتک یسیرونو

 یمستمر شیافزا T یو سلول ها NK یکه سلول ها یگردند، در حال یباز م هیبه حالت اول

 ,.Li et alدهند ) ینشان م یسیو رونو یمرتبط با چرخه سلول یژن ها انیرا در ب

2022a). ذکر است،  انیشاIFN-γ  شتریدوز واکسن، ب نیدوم زیاز تجو ساعت پس 6سرم 

ساعت  6با  سهیدر مقا د،یآیم +CD8و  +T CD4 یهابرابر( است که عمدتاً از سلول 8.6)

 مات،یتنظ نیدر ا NK ی. از سلول هاشودیمشتق م IFN-γ شتریدوز که ب نیپس از اول

کند، اما در کمال تعجب  یژن را فعال م یارائه دهنده آنت یسلول ها IFN-γ یده گنالیس

 IFN یدهگنالی. سستیالزم ن یباد یآنت یپاسخ ها ای CD8+ Tو  +CD4 یسلول ها یبرا

 یهاپاسخ یبرا شتریاست، اما ب ازیمورد ن CD8+ T یهاسلول یقو یهاپاسخ یبرا Iنوع 

و  GC Bو  Tfh یهاسلول یهااگرچه پاسخ ت،استفاده اس رقابلیغ یاتصال قو یبادیآنت

که کدام  ستیمشخص ن .(Li et al., 2022aنشدند ) یریگاندازه کنندهیخنث یبادیسطوح آنت

 یها DCاست، اما  Iنوع  یها IFN یمسئول القا mRNA-iLNPجزء از واکسن 

 IFN-α ،یخال یها iLNPو نه  mRNA-iLNPsکه در معرض  یتنها زمان دیتویپالسماس

مهم باشد. القاء  Iنوع  IFN یممکن است برا mRNAدهد جزء  یکنند، که نشان م یم دیتول

 (a.2017و همکاران،  انگی)ل

 ونیناسیدر انسان به دنبال واکس یذات یمنیا یدر مورد فعال ساز یمحدودتر یها داده

mRNA-iLNP یوانیبا مطالعات ح یادیدر دسترس است، اما مطالعات تا به امروز تا حد ز 

 کی یدر خون داوطلبان انسان یبه طور قابل توجه IFN-γو  CXCL10فوق موافق است. 

 ابدی یم شیدوم، افزا یساز منیپس از ا ژهی، به وBNT162b2واکسن  افتیروز پس از در

(Arunachalam et al., 2021). از  یقابل توجه یمطالعه القا نیجالب است که اIFN-α 



 نیبا ا توانینکرد، که م یی( را در انسان شناساقیروز پس از تزر 1≤شده  یریگاندازه)

گذرا است )کمتر  اریشده بس قیتزر یهادر گردش در موش IFN-αداد که  حیتوض تیواقع

گونه ها  نیب IFN-αبا تفاوت در پاسخ  نیروز(. با همان واکسن و به طور بالقوه همچن 1از 

(Li et al., 2022a).  موش یهاافتهیمطابق با( هاLi et al., 2022a) غلظت ،IFN-γ  پس

 یهاسلول یسازفعال شیهمزمان با افزا نیاست و ا شتریدوز دوم واکسن ب زیاز تجو

 یمنیا ستمیس یکل یسازسطح باالتر فعال .(Arunachalam et al., 2021است ) یدیلوئیم

دوز دوم هر  زیپس از تجو یمشاهدات مطابقت دارد که عوارض جانب نیبا ا تیپس از تقو

است  شتریب ک،یستمیس یهاواکنش یبرا ژهیوشده، به دییتأ mRNA COVID-19دو واکسن 

 (. 2022(. ؛ روزنبلوم و همکاران، 2021همکاران،  وباردالز -نی)چاپ

 یهافعال شدن سلول شیاست که افزا نیو همکاران فرض بر ا یآروناچالم و همکاران و ل

تداخل  کیکننده دوز دوم واکسن ممکن است منعکس زیپس از تجو T یهاو سلول دیلوئیم

 یهادر سلول یکیژنت یاپ راتییباشد که شامل تغ یدیلوئیم یهاو سلول هاتیلنفوس نیب

 دهدیم شیواکسن را افزا یبعد یها به برخوردهاآن یدهاست که پاسخ یدیلوئیم

(Arunachalam et al., 2021). 2022و همکاران،  ی؛ لa). سوال را  نیا نیهمچن نیا

در  مدتیطوالن کنندهتیاثرات تقو توانندیم mRNA-iLNP یهاواکسن ایکه آ کندیمطرح م

کنند که ممکن است بر محافظت در برابر  جادی( ادهیدآموزش یمنی)ا یدیلوئیم یهالسلو

COVID-19 و  ی؛ ل2022 ،یشیو ا امایبگذارد )کوب ریتأث یعفون یهایماریب ریسا ای

 (.Netea ،2020و  Mantovani؛ 2022bن .، همکارا

 

با  یشگاهیآزما طیدر شرا (PBMCsانسان ) یطیخون مح یتک هسته ا یسلول ها

mRNA-iLNP اصالح شده با  یهاm1Ψ  فرموله شده باIL-1β ،IL-6 ،TNF ،CCL5 ،

فرموله  SM-102 یعروق الی، اندوتل(G-CSF) تیگرانولوس یکننده کلون کیفاکتور تحر

 IL-1β .(Tahtinen et al., 2022) هامولکول  ریو سا A (VEGF-A)شده اند. فاکتور رشد 

 تیشود از اهم یدر نظر گرفته م یذات یمنیا یواسطه مرکز کیبه عنوان  نکهیبا توجه به ا

و تب، و باعث  یی(، از جمله واکنش زا2020برخوردار است )چان و شرودر،  یخاص

، mRNA-iLNPشده توسط  کیتحر گرید یالتهاب یها نیتوکیاز سا یاریبس دیتول کیتحر

 ,.Mantovani et alمختلف ) یها نی، و کموکاIL-6 ،IFN-γ ،TNFمانند به عنوان 

 ستیاز آنتاگون یتر نییپا هیسطوح پا یانسان یها PBMCکه  نجاستیجالب ا .(2019

است،  IL-1α/β نگیگنالیس یکننده منف میتنظ کیکنند که  یترشح م IL-1 (IL-1ra) رندهیگ

دهد که چرا سلول  حیممکن است توض نی. ایانسان ریغ دارانبا موش ها و پستان سهیدر مقا



-mRNAاصالح شده  یرا در واکنش به واکسن ها IL-1β یقو یپاسخ ها نیچن یانسان یها

iLNP به گونه در مهم وابسته  یدهد که ممکن است تفاوت ها یکنند و نشان م یم جادیا

 یوانیح یواکسن ها در مدل ها شیهنگام آزما دیوجود داشته باشد که با IL-1β یپاسخ ها

 است. ازیموضوع مورد ن نیدر مورد ا یشتریب قاتیدر نظر گرفته شود، اما به وضوح تحق

 ونیزاسیونیقابل  یدیپینانوذرات ل یذات یمنیا صیتشخ

( واکسن که باعث پاسخ یشوند؟ جزء)ها یحس م یذات یمنیا ستمیها توسط س iLNP چگونه

( 2) ،یچند مولکول یساختارها ریسا ای( کل نانوذره 1تواند شامل ) یشود م یم یذات یمنیا

 ;Alameh et al., 2021( باشد )ونیزاسیونیقابل  دیپیمنفرد )به عنوان مثال، ل یدهایپیل

Ndeupen et al.  ،2021( کلسترول ،)Anand ،2020 ،)رییتغ یدیپی( محصوالت ل3) ای 

 ونیزاسیونیقابل  دیپیل ویداتیاکس یها یشده )به عنوان مثال، ناخالص زهیمتابول ایو/ افتهی

[Packer et al., 2021] شده  دیاکس یدهایپیفسفول ای[Weismann and Binder, 

مکمل( که  یهانیپروتئ ای ApoEزا )مانند درون یهاممکن است مولکول نیهمچن .([2012

 رندهینه تنها در جذب با واسطه گ شوند،یمتصل م iLNPsبه  mRNAواکسن  لیپس از تحو

. کنندیکمک م زین یحس یهاسمینقش داشته باشند، بلکه به مکان یذات یمنیا یهاتوسط سلول

که به طور خاص  باشدوجود داشته  TLRمانند  یسلول رندهیگ کیاست که  نیا گریاحتمال د

iLNP خاص و  یونیکات یها پوزومیل رایدهد، ز یم صیرا تشخ هاLNP  ها توسطTLR4 

(Tanaka et al., 2008) ،TLR2 (Lonez et al., 2014)شوند. دامنه  یحس م دی، نوکلئوت

 ,.Lonez et al) (NLRP3) 3 نیاز لوس یغن نیریپ یتکرار حاو یحاو نیاتصال و پروتئ

 .(Miao et al., 2019) (STING) نترفرونیا یژن ها حرک، و م(2014

 یواکسن ها یمنیوجود دارد که حس ا یده گنالیس یرهایدر مورد مس یدیجد نشیب

mRNA-iLNP یکمک تیکند. فعال یرا منتقل م دیاصالح شده با نوکلئوز iLNPs  در

ندارد، همانطور که با استفاده  یبستگ MAVS ای MyD88به  نیپروتئ رواحدیز ونیناسیواکس

 یهاحال، موش نیداده شده است. با ا نشان -/-Mavsو  -/-Myd88موش  یهاهیاز سو

Myd88-/- یهاسلول یمنیپاسخ ا Tfh  وGC B رنگ به واکسن کم یتا حدmRNA-iLNP 

امکان  نیا ن،یبنابرا .(Alameh et al., 2021) دهندیشده نشان مشده و خالصاصالح

 بیتخرمحصوالت  ای (dsRNAشده از  یو ته m1Ψشده با  رییتغ) mRNAوجود دارد که 

دهند، مانند  یم گنالیس MyD88 قیکه از طر ییتوسط حسگرها یکننده آن هنوز به نوع

TLR7واکسن  ییزا یمنیشوند. ا یی، شناساBNT162b2 (و پاسخ سلول  یباد یآنتT 

CD8+) ابیدر غ TLR2 ،TLR4 ،TLR5 ،TLR7که  لکه مانند مرتبط با آپوپتوز نی، پروتئ



-GMP کیکلیس ابد،ی ی، کاهش نمNLRP3، (ASC) [CARD]دامنه جذب کاسپاز  یحاو

AMP ( سنتازcGAS) ،ای STINGکینوکلئ یدهایمهم اس یحسگرها نیکه ا دهدی، نشان م 

واکسن  نیبه ا یقو یمنیپاسخ ا یبرا ،یالتهاب یهااز جمله واسطه ،یکروبیم یدهایپیو ل

( یبرابر 2.4)منجر به کاهش متوسط  TLR3کمبود  .(Li et al., 2022a) ستندین ازیمورد ن

حسگر  نیا دهدیمتصل به سنبله، که نشان م IgGشد، اما نه  کنندهیخنث یبادیآنت تریدر ت

 نیاز ا ینکته مهم است که برخ نیداشته باشد. توجه به ا یدر کمک یممکن است نقش کوچک

 یفرد یصورت حذف ژن ها نیکنند، در ا فایا یاضاف یتوانند عملکردها یحسگرها م

ها و iLNP نیکه ا دهندینشان م نیها همچنداده نیرا نشان ندهد. ا یاست اثر ممکن

 یهاسمیکه در باال به آنها اشاره شد، با مکان TLR2/4حساس به  یونیکات یهاپوزومیل

 یکاهش گسترده ا -/-Ifnar1و موش  -/-Mda5. قابل توجه، موش شوندیحس م یمختلف

بر  یفیدهند، اما تنها اثر خف یژن نشان م یآنت یتصاصاخ CD8+ T یدر فرکانس سلول ها

 ریکه مس دهدینشان م نیدارند. ا BNT162b2 ونیناسیپس از واکس ،یباد یآنت یپاسخ ها

 یهابه واکسن یمنیاز پاسخ ا یخاص یهاممکن است به جنبه MDA5-IFN-α نگیگنالیس

mRNA-iLNP یهاسلول خمرتبط باشد، مانند پاس دیشده با نوکلئوزاصالح CD8+ T که  یقو

در  یدیکمک کننده کل کیذکر شده است، اما ممکن است  BNT162b2واکسن  یبرا

 ایبلند  dsRNA یهامعموالً با حس کردن مولکول MDA5. یباد یحفاظت با واسطه آنت

ssRNA هیثانو یبا ساختارها ( مرتبط استPichlmair et al., 2009). احتمال را  نیا

 دیاز تول ی( خاصیجنبه)ها ایو سوم  هیثانو mRNA یکه ساختارها دده یم شیافزا

mRNA ( به عنوان مثال، حذف ناقصdsRNA) نیا یذات یمنیممکن است در سنجش ا 

 نقش داشته باشد. mRNAواکسن 

 

 

ً یمستق تواندیکه م یعالوه بر حسگر ها( را حس آن کنندهبیمحصوالت تخر ایها )iLNP ما

در  ایحس کرد  میرمستقیطور غبه توانیها را مiLNPوجود دارد که  یمختلف یهاکند، راه

 یپل کیکمک کرد. به عنوان مثال،  یذات یمنیا ستمیس یسازصورت به فعال نیا ریغ

 کیبا نکروپتوز را تحر مجموعه ژن مرتبط کی انیب RNA-iLNP( هکد کنند ری)غ نیدیتیس

 بیمرتبط با آس یمولکول یتواند باعث آزاد شدن الگوها یدهد م یکند، که نشان م یم

 دهیا . .(Ndeupen et al., 2021در حال مرگ شود ) یاز سلول ها (DAMPs) یالتهاب

 یغشا یتکه ها ،یمنحن ی)غشاها ییتواند اختالالت غشا یاست که م یزمیمکان گریجالب د

را حس کند.  ییپالسما ای یاندوزوم یبا غشا iLNPs یاز همجوش ی( ناشرهیو غ یونیکات



از  یانواع مختلف نکهیشد. پس از مشاهده ا شنهادیتوسط هولم و همکاران پ یریمس نیچن

، IFN-β دیتول یها براDC یقادر به القا یونیکات یها پوزومیمانند و ل روسیذرات و

CXCL10 وابسته به  یبه روش یمنیا یواسطه ها ریو ساSTING بودند  ییغشا یو همجوش

(Holm et al., 2012). مکمل ) یسازممکن است از فعال یاضاف یهاکمکSzebeni et 

al., 2022)نکهیاحتمال ا ای ژن،ی، اثرات انبار آنت iLNPs  بتواندmRNA  را به انواع

را  ژنیآنت شیو نما یمنیمنتقل کند که حس ا یسلول درون یهابخش ایخاص  یهاسلول

 باشد. کنند،یم تیحما

 یکه به شدت در اثر کمک یذات یمنیا نگیگنالیس ریمس کیکه قبال ذکر شد،  همانطور

iLNP ریاست، مس لیدخ IL-1β است که به طور مداوم در انسان ها،  ینیتوکیاست، س

 ییهستند شناسا یخال یها iLNP ای mRNA-iLNPsکه در معرض  ییها PBMCو  واناتیح

توسط سلول حسگر ترشح  گنالیفعال پس از ادغام دو س IL-1βشود. به طور معمول،  یم

-pro یسیشود، منجر به رونو یها ارائه م TLR قی، که معموالً از طر1 گنالیشود: س یم

IL-1β یمولکول یتوپالسمیسنجش س قی، معموالً از طر2 گنالیکه س یشود، در حال یم 

شدن  فعال، منجر به DAMPsو  (PAMPs) یشود. الگوها یمرتبط با پاتوژن ارائه م

معموالً با  2 گنالیشکافد. س یفعال م IL-1βرا به  pro-IL-1βشود که سپس  یم 1-کاسپاز

 گاندیل ییدر پاسخ به شناسا توپالسمیکه در س یگومریساختار ال کیفعال شدن التهاب زا، 

. رسدیبه اوج خود م 1-کاسپاز کیتیپروتئول یسازو در فعال دیآیبه دست م شود،یجمع م

آداپتور باشند و  یهانیالگو و پروتئ صیتشخ یهارندهیشامل انواع گ توانندیم هابالتها

-ILفعال کردن  یخطر پاسخ دهند. برا یهاگنالیاز س یعیوس فیبه ط توانندیم نیبنابرا

1β ،iLNP گنالیارائه س ی( برامیرمستقیغ ایو/ میحداقل به دو روش جداگانه )مستق دیها با 

 mRNA یشده برا فیتوص یالتهاب یاجزا نیاز بهتر ی. اما برخشوندحس  2 گنالیو س 1

که به طور گسترده  ASCو مولکول آداپتور  NLRP3 یعنی، iLNP- یرسد. کمک یبه نظر نم

ممکن است توسط  IL-1β ن،یبنابرا .(Li et al., 2022a) ردیگ یمورد استفاده قرار م

iLNPs  مستقل از  یالتهاب التهاب کیتوسطASC شود ) کیرتحBall et al., 2020; 

Hanamsagar et al., 2011) /زند، که  یالتهابات را دور م یکه به طور کل یریمس ایو

و  پیلی؛ ف2012ران، همکا .Bossaller et alمورد از آنها شرح داده شده است ) نیچند

 ی(. ماکروفاژها2014؛ ونگ و همکاران، 2014؛ شندروف و همکاران، 2014همکاران، 

نبودند که در  IL-1β دیقادر به تول گرید 11-و کاسپاز 1-کمبود هر دو کاسپاز یدارا وشم

دهد که  یشواهد را تا به امروز نشان م نیقرار گرفتند، و بهتر یخال یها iLNPمعرض 

 یبرا یسابقه ا نیهمچن . .(Ndeupen et al., 2022مهم است ) رهایمس نیاز ا یکیحداقل 



 یالتهاب یاجزا ریو سا 1-وجود دارد که کامالً مستقل از کاسپاز IL-1βفعال کننده  یرهایمس

ً یتوان مستق یرا م pro-IL-1β یتوزولیهستند. به عنوان مثال، س  نیسر لیتوسط نوتروف ما

 یمشابه یویسنار .(Joosten et al., 2009فعال شکافت ) IL-1βبه  3 نازیپروتئاز، پروتئ

تواند منجر به آزاد شدن  یکه م د،یبه دست آ یزوزومیل یپارگ طیممکن است در شرا

را  یالتهاب شیپ نگیگنالیکه آنها اثرات س ییشود، جا توزولیدر س نیکاتپس یپروتئازها

 یها طور iLNPکه  یی(. در واقع، از آنجا2008کنند )هورنونگ و همکاران،  یاعمال م

باشند، کامالً  وندهش یدیدر اندوزوم اس یبار مثبت و همجوش یشده اند که دارا یطراح

 یبرا iLNPs ییتوانا ن،یرا سوراخ کنند. بنابرا یزوزومیاندول یمحتمل است که بتوانند غشا

آنها در انتقال  ییممکن است ذاتاً با توانا یزوزومیاندول یدر سراسر غشا mRNAانتقال 

به طور  نیمرتبط باشد. ا توزولیبه داخل س یزوزومیاندول یمولکول ها ریسا ایها  نیکاتپس

 کی زوزوم،یاندول یهمجوش یبرا یپروکس کیو  DAMP کیتواند به عنوان  یبالقوه م

مدل در حال حاضر کامالً  نیا حال، نیباشد. با ا یروسیو یمشترک عفونت ها یژگیو

 حدس و گمان است.

 فهیوظ کیآن  یدیپیو حامل ل یمصنوع mRNA یذات یمنیحسگر ا یهاسمیمکان ییشناسا

که  یمولکول یهاسمیمکان قی(. درک دق2است )شکل  mRNAواکسن  نهیدر زم یاصل

 .بخشدیبهبود م ندهیواکسن را در آ یطراح شوند،یآن حس م یاجزا ای iLNPتوسط آنها 

 

 mRNA-iLNP یهاواکسن یبه نسل بعد دنیرس ریمس

 mRNA-iLNP یهاواکسن iLNPبه جزء  یذات یمنیا یسازفعال شتریب رسدینظر م به

از  هانیتوکایانواع سا توانندیم یخال یهاiLNP رایاست، ز یمتک دیشده با نوکلئوزاصالح

را استخراج کنند. همکاران،  هانیاز کموکا یاریو بس IL-1β ،IL-6 ،GM-CSFجمله 

(. با توجه به جزء 2022و همکاران،  Tahtinen؛ 2021و همکاران،  Ndeupen؛ 2021

mRNAدیرسد اصالح نوکلئوز ی، به نظر م m1Ψ یتحمل واکسن ها mRNA-iLNP  را با

بهبود  ،یقیتطب یمنیترجمه و ا ییکارا یبرا یاحتمال یایبا مزا ،یذات یمنیا صیکاهش تشخ

 mRNA-iLNP یهاکه واکسن دهدیمطالعه نشان م نیبخشد. مشاهدات از چند یم

هنوز هم قادر  (SARS-CoV-2مجاز  mRNA یها)از جمله واکسن دیشده با نوکلئوزاصالح

 یذات ییهم افزا دیشا ایهستند که احتمال وجود مکمل  Iنوع  IFNپاسخ گذرا به  کی یبه القا

 ;mRNA (Alameh et al., 2021توسط جزء  یمنیا ستمیس یفعال ساز. دهدیرا نشان م

Arunachalam et al., 2021; Li et al., 2022a; Liang et al., 2017a).  جالب توجه



 BNT162b2به  +T CD8پاسخ سلول  یبرا MDA5-IFN-α نگیگنالیس ریاست که مس نیا

 یزیمشخص شود که چه چ دیباکه هنوز  یدر حال .(Li et al., 2022aدر موش مهم است )

 ریسا ای IVTکه  میحدس بزن کهاست  زیکند، وسوسه انگ یرا فعال م MDA5 ریمس

امر نقش داشته باشند )آژانس  نیممکن است در ا دیتول ندیمربوط به فرآ یها یناخالص

 تیامر نقش دارند. به ظرف نیدر ا نی، بنابرا(Mu et al., 2018؛ 2020اروپا،  یدارو

مشاهدات  نیا .+T CD8 یهاپاسخ سلول ختنیبرانگ یبرا mRNA COVID-19 یهاواکسن

و  یعفون یهایماریب ریسا یبرا mRNAتوسعه واکسن  یبرا ییامدهایاست پ مکنم

 هستند. یاتیمؤثر ح یمنیا یبرا CD8+ T یهاکه سلول ییسرطان داشته باشد، جا

از  یناش یمحافظت یمنیبه ا یذات یمنیا یرهایکه کدام مس ستیحال حاضر، مشخص ن در

mRNA-iLNP یحال برا نیو در ع کنندیها کمک مآن ییدر مقابل که به واکنش زا 

 توانیرا م یمنیدو جنبه از پاسخ ا نیا ایآ نکهیا ای کنند،یهستند، کمک م یضرور یاثربخش

 BNT162b2 ونیناسیگزارش شده پس از واکس یعوارض جانب شتریباصالً از هم جدا کرد. 

بود که معموالً شامل درد محل تا متوسط  فیاز نظر شدت و مدت خف mRNA-1273و 

؛ 2020؛ پوالک و همکاران، 2021سردرد و لرز بود )بادن و همکاران،  ،یخستگ ق،یتزر

که تنها  دهدینشان م ینی(. تاکنون، مطالعات بال2022روزنبلوم و همکاران. همکاران، 

وجود دارد، در  یبادیآنت یهاپاسخ زانیو م یعوارض جانب نیشدت ا نیب یفیارتباط ضع

 ,.Bauernfeind et alوجود دارد ) ییزاو واکنش Tپاسخ سلول  نیب یکه ارتباط کم یحال

2021; Held)  ،تر  قیتوسط مطالعات بزرگتر و دق دیداده ها با نی(. ا2021و همکاران

 جینامطلوب را یدهد که واکنش ها یم شیرا افزا دیام نیا جینتا نیحال، ا نیشوند. با ا دییتأ

 یمنیاز ا یکیبه طور مکان دیاصالح شده با نوکلئوز mRNA-iLNP ونیناسیبه واکس

نسل  یممکن است طراح ییزااز منبع واکنش ترقیشود. درک عم یجدا نم یقو یمحافظت

و  تریقو یقیتطب یمنیا یهاکند که پاسخ ریپذرا امکان mRNA-iLNP یهاواکسن یبعد

را که توسط  یدیو شدمتوسط  یجانب یهاحال واکنش نیکند و در ع کیرا تحر یتربادوام

و حاد را کاهش  یالکسیاز جمله تظاهرات نادر آناف شود،یواکسن تجربه م کنندگانافتیدر

 (.2022و همکاران،  ی؛ ِسبن2022 مکاران،)روزنبلوم و ه تیکاردیپر/تیوکاردیدهد. م

 mRNA یطراح یدیاز مالحظات کل یکی، mRNA-iLNP یهاواکسن یبا توجه به اثربخش

 نیکدکننده پروتئ ریکدکننده و غ یاحتمال وجود دارد که توال نیاست. ا ژنیکدکننده آنت

mRNA یهاژن و پاسخ یآنت انیبه حداکثر رساندن ب یبرا ه،یساختار ثانو لیتشک نیو همچن 

 GSKو  CureVacمثال،  یشود. برا نهیبه شتریدوز واکسن، ب شیزابدون اف یقیتطب یمنیا

اند که در را آغاز کرده (CV2CoVنشده )اصالح mRNAنسل دوم واکسن  ینیتوسعه بال



 نیپروتئ انیبهبود ب یبرا تریمیقد CVnCoVاز  (A) ی' و دم پل3و  -'5نشده ترجمه ینواح

تا  CV2CoV 10 ،یقیدر مطالعات تطب (.2022متفاوت است. )گبر و همکاران،  کیاسپا

 SARS-CoV-2 ریدر برابر تکث شتریباالتر و محافظت ب کنندهیخنث یهایبادیبرابر آنت 100

سطوح  نیهمچن CV2CoV. کندیم جادیا یانسان ریدر پستانداران غ CvnCoVنسبت به 

 یابیارز نیاالقا کرد، بنابر CvnCoVرا نسبت به  CCL3، و IFNα2a ،CXCL10از  یباالتر

سر به سر با  سهیدر مقا آلدهیطور اواکسن در انسان، به نیا ییو کارا یریپذتحمل

. 19مهم خواهد بود.  -COVID یشده برا دییتا دیشده با نوکلئوزاصالح mRNA یهاواکسن

ممکن  زین RNA(sa)شونده  تیمانند خودتقو RNA یاز ساختارها یگریانواع د نده،یدر آ

 ینیبال جی(، اما نتاFuller and Berglund ،2020باشند ) دیمف ینیبالاست از نظر 

و به نظر  ARCT-021 یعنی، saRNAبر  یمبتن COVID-19دو واکسن  یبرا دکنندهیناام

 نیا یساز نهیبه یبرا یشتریب یدهد که تالش ها ینشان م LNP-nCoVsaRNAرسد  یم

 Low etاست ) ازی( مورد نیذات یمنیپلت فرم )به عنوان مثال، به حداقل رساندن پاسخ ا

al., 2021; Pollock et al., 2022). 

وجود دارد.  iLNPبهبود فرمول  یبرا یادیز ی، فرصت هاmRNA یموازات طراح به

متمرکز بوده اند، همانطور که با  ونیزاسیونیقابل  دیپیل یساز نهیاکثر مطالعات تاکنون بر به

 یریژن و تحمل پذ یآنت انیبهبود ب یبرا یتجرب یبا غربالگر SM-102 دیپینحوه انتخاب ل

ژن  یآنت انینکته مهم، ب .(Hassett et al., 2019داده شده است ) شانن ینیبال یدر مدل ها

 ینیب شیرا پ mRNA-iLNP یواکسن ها ییزا یمنیا قیممکن است به طور دق ییبه تنها

بر نحوه تعامل  ونیزاسیونیقابل  دیپیل یمیش ریدرک تأث .(Hassett et al., 2019نکند )

 نشیب تواندیآنها م یسازو شروع فعال یذات یمنیا یهابا سلول mRNA-iLNPفرمول 

 ای یکمک دیپیل یاجزا ریپلت فرم ارائه دهد. اصالح سا نیا یسازنهیدر مورد به یشتریب

 یم زین (mRNAبه  دیپیو نسبت ل دیپیل یبه عنوان مثال، نسبت مول) mRNA-iLNPsساختار 

به  نیسارکوز یبا پل وگهکونژ یدهایپیفرموله شده با ل یها iLNPتواند در نظر گرفته شود. 

خون کامل انسان در  شیدر آزما یالتهاب شیپ یها نیتوکیس تیباعث کاهش فعال PEG یجا

را پس از  یکبد تیسم یاز نشانگرها یتر نییشود و سطوح پا یم یشگاهیآزما طیشرا

هم  .(Nogueira et al., 2020کند ) یم جادیدر موش ها ا یدیچندگانه داخل ور زیتجو

 یتوان برا یرا م iLNPدر  mRNAبه  دیپیو هم نسبت ل ونیزاسیونیقابل  دیپیلانتخاب 

کرد،  نهیبه یداخل عضالن زیها پس از تجو mRNA-iLNP کیستمیس عیاز توز یریجلوگ

 کیستمیس یبه حداقل رساندن عوارض جانب یبرا یاستراتژ کیکه ممکن است به عنوان 

از  BNT162b2 زیتجو ریمس رییتغ ن،یبر ا هعالو .(Carrasco et al., 2021باشد ) دیمف



را بدون به خطر انداختن  یالتهاب شیدر مدل موش، پاسخ پ یجلد ریبه ز یداخل عضالن

 یه فاز اول برامطالع کیدر  .(Syenina et al., 2022) دهدیواکسن کاهش م ییکارا

 یپوست داخل ریآنفوالنزا، مس روسیو هیعل دیاصالح شده با نوکلئوز mRNA-iLNPواکسن 

 .(Feldman et al., 2019خاص همراه بود ) یاز عوارض جانب یبا نرخ باالتر

 ییزایمنیو ا ییزابر واکنش توانندیوجود دارند که م یادیز یرهایکه متغ ییآنجا از

کاوش به سمت توسعه  یبرا یمتعدد یرهایبگذارند، مس ریتأث mRNA یهاواکسن

با گسترش دانش ما در  ندیفرآ نیکمتر و مؤثرتر وجود دارد. ا ییزابا واکنش ییهاواکسن

 کند. یم یادیکمک ز یذات یمنیا یها سمیبا مکان mRNA-iLNP یمورد تعامالت اجزا

 که اظهار شده یجینتا

در توسعه  ریجهش چشمگ کینشان دهنده  دیاصالح شده با نوکلئوز mRNA-iLNPفرم  پلت

ثابت  COVID-19 یریدر طول همه گ یواکسن است که ارزش خود را در مدت کوتاه

روش  نیعمل ا یها سمیدر مورد مکان ییها نشیبه ب یابیبه دست ریکرده است. مطالعات اخ

ً یواکسن کمک کرده است، و تقر دیجد حسگر  یرهایدر مس ندهیآ قاتیمطمئن است که تحق با

 یفناور نیدر ا شرفتیواکسن باعث پ نیفعال شده توسط ا یمنیا گنالیو س یذات یمنیا

-mRNAمنجر به نسل دوم  هاشرفتیپ نیا نده،یآ یهاکه در سال میخواهد شد. ما انتظار دار

iLNP با  سهیدر مقا یریپذو تحمل یمنیا ،ییبا کاراBNT162b2  وmRNA-1273  .شود

 رایممکن شود ز تیممکن است در نها ندهیآ mRNA یدرمان یهااز روش یاگسترده فیط

ً یفعال کردن ترج یحامل را برا یهاو مولکول mRNAکه چگونه  میریگیم ادیما  پاسخ  حا

مزمن و  یهاعفونت یمثالً برا) Tحاد( در مقابل پاسخ سلول  یهامرتبط با عفونت) Bسلول 

کامالً خاموش شوند )به عنوان  نکهیا ی، برا(Sahin et al., 2020. )میسرطان( فعال کن

خود  یها یماریدرمان ب یبرا یمنیتحمل ا یالقا یبرا ی(، و حتیژن درمان یمثال، برا

 .(Krienke et al., 2021) یمنیا

 ها یقدردان

N.P. یعفون یها یماریو ب یآلرژ یتوسط موسسه مل (R01AI146101, 

R01AI153064, P01AI158571) یلیتحص نهیو صندوق کمک هز Katalin Karikó  در

همکار فوق دکترا است که  کی .R.Vشود.  یم یبانی( پشتایلوانیتوسعه واکسن )دانشگاه پنس

شود،  یم یمال نیتأم کیبلژ الندر،از دانشگاه گنت، ف (BOF) ژهیو قاتیتوسط صندوق تحق

 یتوسط شورا .K.Lکند.  یم تیتوسط دانشگاه گنت حما BOF21/GOA/033 تیو از حما

-2021والنبرگ ) سیکنات و آل ادی( و بن05829-2020، 01036-2019سوئد ) قاتیتحق



 Katalin Karikó(، ایلوانیدانشگاه پنس) Sunny Shinشود. ما از  یم یبانی( پشت0018

لس  ا،یفرنیدانشگاه کال) Caius G. Radu، و (Szegedو دانشگاه  ایلوانیپنس نشگاهدا)

از  سندگانی. نومیکنیتشکر م سینودست یو خواندن انتقاد یبازخورد علم یآنجلس( برا

به مطالعات بزرگشان اشاره کرد  توانیفضا نم یهاتیمحدود لیکه به دل یهمه همکاران

 .کنندیم یعذرخواه

 منافع اعالم

N.P. که استفاده از  یدر حق ثبت اختراعmRNA در نانوذرات  دیاصالح شده با نوکلئوز

 ینامگذار (WO2016176330A1کند ) یم فیرا به عنوان پلت فرم واکسن توص یدیپیل

اصالح شده با  mRNAواکسن  کیکه  یو م.ج.ح. در حق ثبت اختراع .N.Pشده است. 

شده  ینامگذار (WO2018132537A1کند ) یم فیتوص کایز روسیو هیرا عل دینوکلئوز

اعالم  ایالدلفیکودکان ف مارستانیو ب ایلوانیمنافع را به طور کامل به دانشگاه پنس نیاست. ما ا

از صدور مجوز  یناش یهرگونه تضاد احتمال تیریمد یشده برا دییطرح تأ کیو  م،یاکرده

 یاختراع مربوط به طراح ثبتمخترع به نام در حق  کی .R.V. میدار مانیهاپتنت یبرا

 است. mRNA (WO2020058239A1) واکسن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 1Features of mRNA-iLNP vaccines that may impact innate immune activation 



 

 Component Sensing mechanisms Comments References 

IVT 
 mRNA 

5’ cap structure 
Cap0 or ppp at the 5’ end of the mRNA are 
recognized by IFIT1 in ssRNA and by RIG-I in 
dsRNA. 

Cap1 is added enzymatically or co-
transcriptionally to reduce immune sensing 
and increase translation. 

( 
Abbas et al., 2017 
;  
Devarkar et al., 2016 
;  
Schuberth-Wagner et al., 2015 
) 

Uridine Uridine-containing RNA is recognized by TLR7/8. 
Modified uridines (for example Ψ, m1Ψ, 
m5U) or uridine depletion reduce sensing 
and improve translation. 

( 
Andries et al., 2015 
;  
Karikó et al., 2005 
,  
Karikó et al., 2008 
;  
Lutz et al., 2017 
;  
Tanji et al., 2015 
;  
Zhang et al., 2016 
) 

dsRNA 
byproducts 

dsRNA is recognized by various intracellular 
receptors, e.g., TLR3, RIG-I, MDA5, PKR, OAS. 

dsRNA can be removed by stringent 
purification or RNase III digestion. 

( 
Baiersdorfer et al., 2019 
;  
Foster et al., 2019 
;  
Karikó et al., 2011 
;  
Mu et al., 2018 
;  
Nelson et al., 2020 
) 

 Component Proposed sensing mechanisms Comments References 

iLNP Ionizable aminolipid 
Specific PRRs, inflammasome, or other IL-1β 
activating pathways or indirect sensing 
mechanisms? 

The ionizable lipid is critical for the adjuvant 
activity of iLNPs to induce strong antibody 
responses, but the mechanism is unknown. 

( 
Alameh et al., 2021 
;  
Hassett et al., 2019 
;  
Li et al., 2022a 
;  
Tahtinen et al., 2022 
) 

 Cholesterol 
Cholesterol accumulation in myeloid cells can 
play a role in the activation of various 
inflammatory responses. 

Not known whether cholesterol in iLNPs 
can cause or contribute to innate immune 
effects. 

( 
Anand, 2020 
) 

 
PEG-conjugated 
lipid 

Anti-PEG antibodies could contribute to allergic 
reactions. 

Hypothesized to lead to adverse reactions 
such as anaphylaxis. 

( 
Ju et al., 2022 
;  
Szebeni et al., 2022 
) 
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Figure 1Biodistribution and innate immune cell dynamics upon administration of mRNA-iLNP vaccines 

 

Figure 2Working model of the innate immune mechanisms that contribute to the immunogenicity and 

reactogenicity of mRNA-iLNP vaccines 
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