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 آلوده به  BALB/cهاي هاي لنفي موش  در گرهTh2 و Th1هاي   سايتوكاينmRNAگيري بيان  شكل
  ليشمانيا ماژور

وحيد  ،5 جواديغالمرضا  ،4 عدالتروزيتا  ،3رياضي راد فرهاد  ،*، 2 محمديان عليمحمدحسين  ،1 سدپورا طيهع 
  6 خاضع شاهگلي

 
 تهران ، واحد علوم و تحقيقات،ه آزاد اسالميدانشگاگروه زيست شناسي، ، كارشناس ارشد ژنتيك .1
 ، تهرانانستيتو پاستور ايرانگروه ايمونولوژي، ، استاد ايمونولوژي .2
 ، تهران واحد علوم و تحقيقات،دانشگاه آزاد اسالمي ،فوق ليسانس زيست شناسي .3
 ، تهرانانستيتو پاستور ايرانگروه ويروس شناسي، ، ليسانس زيست شناسي .4
  ، تهراندانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقاتنساني، گروه زيست شناسي،  ژنتيك ادانشيار .5
 ، تهرانانستيتو پاستور ايرانگروه ايمونولوژي،  ،ليسانس زيست شناسي .6

كد .  خيابان پاستور تهران،انستيتو پاستور ايرانگروه ايمونولوژي،  ، علي محمديانمحمدحسين:  مكاتباتولؤ مس*
  : آدرس الكترونيكي،66968857: شماره تلفكس، 1316943551: پستي

 mhalimohammadian@yahoo.com 
  24/5/88:تاريخ پذيرش              4/3/88:تاريخ دريافت

  
  يده  چك

 كه اندنشان دادهمحققان . رودشمار ميه پوستي ب  پروتوزوآيي است و عامل بيماري ليشمانيوزهايانگلاز ليشمانيا ماژور 
 موش به آن حساس هستند در  خالص برخي نژادهاي،مين دليل ه ميزبان دارد، بهيپا بستگي به ژنوتپاسخ ايمني ضد ليشماني

 با ترشح  هستند كه)Th1 (1 نوعاز  T helperهاي مقاومت سلولكننده ءعامل القا .ديگر مقاومندبرخي كه حالي
در . شوندونيت و مقاومت در برابر ليشمانيا ميموجب مص  (IL-12) 12 و اينترلوكين (IFN-γ)  اينترفرون گاماهاي نسايتوكاي

-IL وIL-4،  IL-5 با توليدشود كه گري ميميانجي Th2نوع  T helper هايسلولبه عفونت از طريق كه حساسيت حالي
ند ك ماكروفاژها را فعال مي IFN-γنشان داده كههاي به عمل آمده بررسي. شوندباعث بروز حساسيت و تشديد بيماري مي 10

 ،كه در حالي. شودمصونيت در برابر بيماري ايجاد مي ، كه در اين حالترا از بين ببرندليشمانيا هاي بين سلولي تا آماستيگوت
شود و ها مي شدن ماكروفاژير فعالمحدود كرده و باعث غ IL-10  و IL-4از طريق ترشح  راTh1 عملكرد Th2پاسخ ايمني 

گيري و زمان پي بردن به نحوه شكل اين تحقيق هدف. ندكمي و بيماري پيشرفت يابندميرشد بين سلولي هاي انگل ،در نتيجه
سوش  ،در اين بررسي. ودليشمانيا ماژور باستاندارد سوش  القا شده توسط Th2 و Th1هاي  سايتوكاينmRNAبيان 

 سوم و ،اولهاي  ساعت و هفته40 ،16 ،3(هاي معين  در زمانسپس.  تزريق شدBALB/C هايبه موشليشمانيا ماژور 
ها استخراج  تام آنRNAهاي مولكولي با استفاده از روش وشد از هر گروه جداسازي ها  موشهر يك ازهاي لنفي گره) پنجم

هاي  ميزان بيان ژن،طراحي شدهاختصاصي سپس با استفاده از پرايمرهاي .  ساخته شدcDNA هانآ از و براي هر نمونه
 مورد بررسي و مقايسه قرار Real Time PCR  با استفاده از روشIL-12 و  IFN-γ ، IL-2،IL-4 ،IL-10ايهسايتوكاين

ي القا هاسايتوكاين mRNAبيان دفعات   افزايش فوق با ترسيم نمودارهاي مربوط بههايهاي حاصل از آزمايشداده. ندگرفت
 Th1هاي عمده  سايتوكاينmRNA كه بيان داللت دارند هايافته .شدند نشان داده ليشمانيا ماژور انگل توسط شده
 در حالي).  ساعت پس از عفونت40در IFN-γ  به جز(چندان باال نيست  ، در دوره زودرس و ديررسIL-12و   IFN-γيعني
بعد  ساعت 40شود و در  ساعت بعد از عفونت به ميزان باال بيان مي3 از IL-4 يعني Th2 سايتوكاين مهم پاسخ mRNAكه 

  .شود ميTh2گيري پاسخ از عفونت به اوج خود رسيده و در دوره ديررس نيز استمرار دارد كه منجر به شكل
  
-IFN-γ ، IL-2 ،ILهاي، سايتوكاينTh2 وTh1 هاي  پاسخ،پوستي  ليشمانيوز،ليشمانيا ماژور : كليديهايواژه

4،  IL-10، IL-12  
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  مقدمه

اي هستند ختههاي تك ياها جزو انگلليشمانيا
خوار به هاي بيگانهكه در مهره داران در درون سلول

شكل به نام يا بيضيهاي گرد صورت ياخته
انتقال بيماري از طريق . كنندندگي ميآماستيگوت ز

ها در انگل. گيردگزش ناقل پشه خاكي صورت مي
دار به نام درون معده پشه خاكي به شكل تاژك

كنند و ك زندگي ميهاي پروسيكليپروماستيگوت
پس از طي مراحل تكاملي به شكل 

آيند كه هاي متاسيكليك در مي پروماستيگوت
دار را آلوده توانند ميزبان مهرهد و ميهستنزا عفونت
طيفي از ي در انسان يهاي ليشمانياعفونت. نمايند
دهند كه از يك زخم ساده ها را تشكيل ميبيماري

تا  برابر آلودگي مجدد  مصونيت دريخود شفا با القا
 (non-healing) هاي پوستي شديد و مزمنعفونت

هاي ي در پاسخيهاييكه با نارسا )كاالآزار(يا احشائي 
 ايمني همراهند دامنه دارند و تظاهرات باليني

هاي ي منعكس كننده پاسخيبيماري در حد باال
  .)1( استايمني ميزبان به انگل 

تگي عامل مهم بسبيماري در ليشمانيوز به دو 
هاي ايمني خسنوع پا: ب وگونه و نژاد انگل : الف: دارد

قش بسيار حياتي در سرنوشت بيمار ن كه ميزبان
بدن  برابر اين بيماري در كه در در صورتي .دارد

گيري  شكل هاي ايمني سلولي باميزبان پاسخ
 ، همراه باشد Th1 از نوعCD4+ Tهاي  سلول

ايجاد مصونيت پيش بيماري به طرف بهبودي و 
حالت مقاومت در برابر عفونت  ، در ميزبانو رود مي

هاي  سلولي كهصورتدر  اما. يردگ مجدد شكل مي
CD4+ T از نوع Th2بيماري ، توسعه پيدا كنند 

به صورت تشديد يافته و  پيدا نكرده و يبهبود
  .آيدغيربهبود يابنده در مي

ها نشان هاي متعدد تجربي در موشبررسي
 در (in bred)هاي  نژاد خالص موشدهد كه  يم

 به دو دسته مهم گونه ليشمانيا ماژوربرابر آلودگي با 
ها در برابر انگل اي از آندسته. شوندتقسيم مي

هاي مانند موش ،دهستنليشمانيا ماژور مقاوم 
CBA، C57BL/6 و C3H . در اين دسته از

يا ماژور هاي آلوده كننده ليشمان تلقيح انگل،ها موش
هاي  منجر به ظاهر شدن زخم،به صورت زير پوستي
 بهبود  كنترل عفونت وشود كه باپوستي كوچك مي

وز ي ليشمانييزابعدي همراه است و شبيه بيماري
كه برخي از  در حالي. استدر انسان ) سالك (پوستي
 در BALB/cهاي نژاد خالص مانند موش موش

كه تلقيح  طوريه ب ،هستندبرابر آن به شدت حساس 
 به  ليشمانيا ماژورهاي آلوده كنندهانگلزير پوستي 

هاي شديد با گسترش ها منجر به بروز زخماين موش
ها شده و در مدت كمي تبديل به سريع به ساير اندام

شود كه مي) در انسان شبيه كاالآزار(ي يبيماري احشا
  .)3 ،2 (مرگ حيوان را به دنبال دارد

هاي اخير نشان داده است سالهاي وسيع يافته
 داراي استعداد (Naive) بكر Tاي كه اغلب سلول

 T سلولزير گروه مهم  كافي براي تمايز به يكي از دو
هاي هاي توليد شده توسط سلوليتوكيناس هستند و

سازان ايمني درزمان تحريك عامل اصلي بلوغ پيش
(Precursor)هاي  سلولTها به  و تمايز آن

 به هايپژوهش. هستند Th2و Th1 هاي گروهزير
 +CD4هاي سلولعمل آمده در زمينه آناليز زيرگروه

T  در طي دوره آلودگي با ليشمانيا ماژور نشان
  نخستين روزهايها دريتوكينادهد كه توليد س مي

 ي نقش بسيار حياتي در القا،بعد از آلودگي به انگل
 Th2 مصونيت بخش يا Th1 هايزير گروه

معموال در مدل موشي به .  بيماري دارددكنندهتشدي
 ،هاي النگرهانسها به درون سلولهنگام ورود انگل

هايي اي از سيتوكيندر چند روز اول عفونت مجموعه
طور   بهIFN-γ و IL-2، IL-4، IL-13 مانند
هاي مقاوم و حساس زمان در اغلب نژادهاي موش هم

اس حس نقش بدين ترتيب .)4(شوند توليد مي
در  ،هاي مصونيت بخش پاسخيها در القاسايتوكاين

در اين بررسي  .ها ثابت شده استانبوهي از بررسي
سعي شده است در فواصل زماني مختلف بيان 

mRNAهاي ي مهم پاسخها سايتوكاينTh1 و 
Th2مورد هاي حساس  پس از تلقيح انگل به موش

و ن  ميزان بيا،گيريبررسي قرار گيرد تا نحوه شكل
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هاي مصونيت بخش سايتوكاين mRNAيان زمان ب
 هاي حساس  كننده بيماري در موشيا تشديد

BALB/c به روشني مشخص شود.  
  
   هاروشو مواد 
سوش استاندارد  ليشمانيا ماژور :سوش انگلي-1

 سازمان بهداشت جهاني يديو مورد تا
)MRHO/IR/75/ER( ) كه واكسن كشته شده

براي اين مطالعه انتخاب  )استايران نيز از اين سوش 
  . شد

سوش انگلي از ازت مايع خارج  :كشت انگل -2
  در محيطدر مرحله اول  و هشد

NNN (Nicole-Navy-McNeal)  كشت داده
 تا به محيط مايع تك اليه منتقل شدندها انگل. شد

محيط تك اليه از محيط . به خوبي تكثير پيدا نمايند
  وه استتشكيل شدRPMI-1640 كشت مايع 

بيوتيك  آنتي،(mM 2)گلوتامين  –الحاوي 
 100 واحد و استرپتومايسين 100سيلين  پني(

 سرم جنين در صد 10و  )ليترگرم در ميليوميكر
  .استگوساله 

هاي آزمايشگاهي و تلقيح انگل به موش -3
كه اي  هفته4-6 ماده BALB/c هاياز موش: هاآن

 كرج پرورش داده پاستور در در مجتمع توليد انستيتو
تعداد   وبراي اين بررسي استفاده شد ،شودمي

پاي  كف به در فاز ايستا  انگل پروماستيگوت1×106
  .تزريق شدها  هر يك از موشچپ

 :هاي لنفاويگرهها از جداسازي سلول -4
 16 ،3فواصل زماني در ها انگل به موشتلقيح  پس از

هاي ره گ،هفته 5 و 1،3  نيز پس از ساعت و40 و
تلقيح شده خارج پاي كشاله ران   Poplitealلنفي
هاي  از مش،) موش سر6فاصله زماني براي هر (شده 

 به RPMIسيمي گذرانده شده و در محيط كشت 
  از سانتريفيوژ در دورس پ.دمدن آرصورت يكنواخت د

آن  RNA جدا و ،ييمايع رو ، دقيقه5 براي 2000
  .استخراج شد

اخت زنجيره اوليه سو  RNAاستخراج  -5
معرف  از RNAبراي استخراج  :cDNAاز 

TRIZOL  استفاده شد وRNA تام مطابق 

مجزا Fermentase) شركت (دستورالعمل سازنده 
با  RNAها بعد از ليز سلول ،طور خالصه به. شد

 70با الكل اتيليك ايزوپروپانول رسوب داده شد و 
   .ب مقطر حل شدو در آ شسته شده درصد

 سـه  روي حـدود  First-strand cDNAسنتز 
ــرم ــت  RNA  ازميكروگــ ــتفاده از كيــ ــا اســ  بــ

RevertAid M-MuLV  شـركت Fermentase 
به طور خالصه    .سازنده انجام شد  هاي  و مطابق توصيه  

ــديل  ــراي تبـ ــه total RNAبـ     ازcDNA بـ
Random hexamerاستفاده شد   به عنوان پرايمر

 كمـك   بـا  RNAو پس از اتصال پرايمرها بـه رشـته          
ــزيم  ــسخهReverse transcriptaseآن ــرداري  ن ب

 . انجام شدRNA معكوس از روي 
 xبـافر  حاوي Stockمحلول براي اين منظور از 

10، dNTP، RNase inhibitorو Reverse 
transcriptase   و DEPC-water اساس ميزان    بر

طبق سيكل دمـايي     شد و استفاده  كيت   ذكر شده در  
كيـــت در دســـتگاه دســـتورالعمل بيـــان شـــده در 
thermocycler بــراي ســاخت cDNA قــرار داده 

  .شد
 Real Timeانجـام    طراحـي پرايمرهـا و  -6

PCR : ــا ــي پرايمره ــراي طراح ــدد   ،ب ــاالت متع مق
. مورد مطالعه و بررسـي قـرار گرفـت    ،آوري شده  جمع
هاي ذكر شده براي پرايمرها در اين مقـاالت بـا           توالي

 طراحـي شـد      مطابقـت داده و    NCBI/Blastبرنامه  
و ســپس ســاخت پرايمرهــا بــه شــركت  ) 1 جــدول(

  . مربوطه سفارش داده شد
ــايتوكاينبيـــــان ژن ــا بـــــاهـــــاي ســـ   هـــ

Relative quantitationبراي بررسـي  .  آناليز شد
 با توجـه بـه مقـادير    Real Time PCRها با نمونه

ــده در  ــر ش ــت  ذك ــه   Takaraكي ــر نمون ــراي ه  ب
cDNA،master mix ــه شــد ــايش.  تهي ر  دآزم

 انجـام شـد و در كنـار هـر            ميكروليتري 10هاي   لوله
هـاي   رفته با پرايمر مربوط به سـايتوكاين       كار نمونه به 

 ,IL-2, IL-4, IL-10, IL-12( مـورد آزمـايش  
IFN-γ ( ه نيز با پرايمر     نيك نموβ-Actin  به عنوان   

house keeping geneپـس  . استفاده شد  تهيه و
 برنامه مورد نظـر   Corbetteاز قرار دادن در دستگاه
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Rotor-Geneو هــا  را بــا توجــه بــه تعــداد ســيكل 
دماهــاي مــوردنظر در كــامپيوتر متــصل بــه دســتگاه 

ها در حين كار    تنظيم كرده و نمودار مربوط به سيكل      
  .دستگاه در مانيتور ترسيم شد

  
  .ها  سايتوكاينcDNAمشخصات توالي پرايمرهاي طراحي شده براي استفاده در بسط  -1 جدول

Primers Amplified  
product     

CCT   GAG   CAG   GAT   GGA   GAA   TTA   CA  
TCC   AGA   ACA   TGC   CGC   AGA   G 

IL- 2        F 
                R 

GGA   GCC   ATA   TCC   ACG   G 
AAG   CCC   TAC   AGA   CGA   G 

IL- 4        F 
                R 

GGT   TGC   CAA   GCC   TTA   TCG   GA 
ACC   TGC   TCC   ACT   GCC   TTG   CT 

IL- 10      F 
                R 

GGA   AGC   ACG   GCA   GCA   GAA   TA 
AAC   TTG   AGG   GAG   AAG   TAG   GAA   TGG 

IL- 12      F 
                R 

CTT   CTT   CAG   CAA   CAG    CAA  GG 
TGA   GCT   CAT   TGA   ATG   CTT   GG 

IFN- γ    F 
                R 

GAT   GGT   GGG   AAT   GGG   TCA   GA 
GGG   TCA   TCT   TTT   CAC   GGT   TGG 

β-Actin-  F 
                R 

  
 Real Timeدر زمان انجام : ها آناليز داده-7

PCRشده توسط نرم افزار هاي انجام نمودار سيكل 
Rotor-Geneچون در كنار هر نمونه .  ترسيم شد

  با پرايمر سايتوكاين مورد نظر يك نمونه با پرايمر
β-Actin به عنوان شاهد گذاشته شده بود براي هر 

نمونه دو نمودار توسط دستگاه رسم شد كه يكي به 
   سايتوكاين مورد نظر و ديگري به mRNAنمونه 

β-Actin  در برنامه . بودمربوطRotor-gene براي 
 Thresholdخط  ،PCRهاي نمودارهاي سيكل

داده ها را  نرم افزار مزبور ترسيم شد و )خط آستانه(
 Ct مبناي خط آستانه ترسيم شده به صورت اعداد بر
 (Cycling Threshold) مشخص نمود. Ct 

منحني  Threshold آن اي است كه در نقطه
 قطع Rotor-Geneر برنامه در نمودا فلورسانس را

كار  ه منتقل و با بExcel به برنامه Ctاعداد  .كند مي
  ). 5( ندهاي زير آناليز شد بردن فرمول

 Ct  مقايـسه  ازسـازي بـا شـاهد         نرمـال  به منظور 
   مربـوط بـه    Ctهـا بـا     سايتوكاين دام از كمربوط به هر  

 β-Actin شداستفاده 1رابطه  از به عنوان شاهد :  
(1)   ∆Ct1 = Ct target –Ct β-Actin 

ها با ژن نمونه تزريق نشده نرمال سازي داده
 شاخص Ct0 ( صورت پذيرفت2 در فرمول )كنترل(

 كنترل  موشهاي موش تزريق نشده يعني نمونه
  .)است

 (2)  ∆Ct calibrator = Ct target –Ct 0  
 نشان دهنده تفاوت Ct calibrator∆در اين معادله 
  .با كنترل است) Ct target(ه در ميزان هر نمون

هاي محاسبه شده بر اساس  تفاوت بين داده
      :3هاي رابطه   و داده2فرمول 

   
(3)  ∆∆  Ct = ∆Ct1 -   ∆Ct calibrator 
(4)   2 -∆∆ct = سايتوكاين مورد نظر ميزان افزايش بيان ژن  

  
ها براي هر كدام از جداول مربوط به داده

داد به دست آمده از فرمول  با توجه به اعهاسايتوكاين
ها دست آمده از دادهه طبق جداول ب. ترسيم شدند 4

  هرmRNA نمودارهاي مربوط به ،Excelدر برنامه 
طور جداگانه ترسيم و مورد ه بها يك از سايتوكاين
  . بررسي قرار گرفت

  
  نتايج
   Th1هاي سايتوكاين mRNAبيان -1
توكاين  دو ساي12رفرون گاما و اينترلوكين تاين

در برابر  مصونيت يعمده هستند كه موجب القا
 1 نمودار كه در گونههمان . شوندميليشمانيا ماژور 
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 در IFN-γ  مربوط به mRNAبيان ،شودديده مي
 40در فاصله زماني مرحله زودرس عفونت فقط 

افزايش زيادي را نشان  ،ساعت پس از تلقيح انگل
 ناچيز ،انيدهد و ميزان آن در ساير فواصل زممي

آن در بيان  ميزان نيزدر مرحله ديررس عفونت . است
 در هفته سوم افزايش سپس ،هفته اول ناچيز بوده

 آن از بعد و درسبرابر مي 93حدود ابد و به يمي
 برابر 41ين آمده و در هفته پنجم به كمتر از يپا

  . رسد مي

 در مرحله IL-12مربوط به mRNA همچنين 
 ولي ،دنشبيان در تمام فواصل زماني زودرس عفونت 

با مقادير كم  بيان آن ،در مرحله ديررس عفونت
به تدريج شروع شده و ) در هفته اول( برابر 12حدود 

 و در هفته )ه سومت برابر در هف36حدود  (باال رفته
  .دي برابر رس80پنجم به نزديك 

  

IFN-g and IL-12 mRNA expression

0

100

200

300

400

500

600

3 hr 16 hr 40 hr W 1 W 3 W 5

Time post-infection

Fo
ld

 in
cr

ea
se

 in
 m

R
N

A

IFN-g
IL-12

  
تزريق شده با انگل ليشمانيا  BALB/cهاي   در موش IL-12 وIFN-γهاي   مربوط به سايتوكاينmRNA بيان -1 نمودار
  .ماژور

  
  Th2هاي سايتوكاين  بيان-2

عبارتند  Th2هاي هاي پاسخترين سايتوكاينمهم
 )2 نمودار(سي رهاي اين بريافته. IL-10 و Il-4از 

 از IL-4  مربوط بهmRNA  بياندهد كهنشان مي
له زماني در فاصهمان ابتداي مرحله زودرس يعني 

 ساعت پس از تلقيح انگل به ميزان نسبتا باال 3فقط 
 ساعت پس 16 سپس. شودبيان مي)  برابر70حدود (

  برابر بوده و در50از عفونت ميزان آن در حدود 
 خود اوج ساعت پس از عفونت به 40 فاصله زماني

در مرحله ديررس ).  برابر300نزديك به (رسد مي
هاي ن سايتوكاين در هفتهميزان بيان اينيز عفونت 

 تا 86اول تا پنجم پس از تلقيح انگل در فاصله بين 
 اين سايتوكاين در هر يالقا. ماند برابر باقي مي100

 نشان دهنده فعال بودن اين ،دو مرحله عفونت
در  Th2هاي سايتوكاين و تثبيت نمودن پاسخ

  .استهاي حساس شمو

  در مرحله زودرسIL-10بيان سايتوكاين 
 ساعت 40گير نيست، اما در عفونت چندان چشم

رسد و در ابتداي  برابر مي30پس از عفونت به حدود 
 3اما  مرحله ديررس نيز ميزان بيان آن ناچيز است،

رسد  برابر مي100هفته پس از تلقيح انگل به نزديك 
به . آيد برابر پايين مي25و در هفته پنجم تا ميزان 

هاي  پاسختوقفاين در ر حال نقش اين سايتوكه
قابل   هفته پس از تلقيح انگل،3 به ويژه Th1ايمني 

  .توجه است
  

  IL-2 بيان سايتوكاين -3
ميزان  شود، ديده مي3طور كه در نمودار همان

 اين سايتوكاين در مرحله زودرس در mRNAبيان 
 ساعت پس از عفونت به نقطه اوج 16فاصله زماني 

سد و در مرحله ديررس ر برابر مي370يعني  خود،
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  .  آيدرسد و سپس پايين مي مي330 و 220نيز در هفته اول و سوم به ترتيب به حدود 
IL-4 and IL-10 mRNA expression
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تزريق شده با انگل ليشمانيا BALB/c هاي   در موش IL-10 وIL-4هاي   مربوط به سايتوكاينmRNA بيان -2ر نمودا
  .ماژور

IL-2 mRNA expressiom
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  .تزريق شده با انگل ليشمانيا ماژور BALB/cهاي   در موشIL-2  مربوط به سايتوكاينmRNA بيان - 3 نمودار
  

  بحث
-و مهماولين  ،اشاره شد طور كه در مقدمه همان

هاي  مصونيت بر عليه بيمارييالقاعامل در ترين 
 يوضعيت ايمني ميزبان است كه عامل ،ليشمانيوز

دومين  .استتعيين كننده در سير بيماري ليشمانيوز 
گونه و نژاد خاص  ، بيماريعامل مهم در سرانجام

در سرنوشت عفونت را انگل است كه نقش اساسي 
 .  )9 ،8(كند ايفا مي

 از نظر زمان و ايمنيخصوصيات  ،در اين بررسي
هاي هاي لنفي موشدر گره گيريميزان شكل

BALB/c از طريق انگل ليشمانيا ماژور  بر عليه
 ،IFN-γهاي  ي سايتوكاينmRNAبيان  يالقا

IL-2، IL-4 ، IL-10و IL-12 مراحل زودرس  در
 ، اولهايدر هفته( و ديررس ) ساعت40 و 16 ،3 در(

مورد انگل ليشمانيا ماژور پس از تلقيح ) سوم و پنجم
  .ه استتبررسي قرار گرف

 mRNAدست آمده در مورد بيان نتايج به
 يعني Th1هاي كننده پاسخسايتوكاين القاترين  مهم

بيان   اگرچهكه) 1 نمودار(ن داد اينترفرون گاما نشا
باالترين  ،پس از تلقيح انگل ساعت 40سايتوكاين در 
اما اين ميزان در ساعات ديگر  ،دهدميميزان را نشان 

مرحله زودرس و نيز در هفته اول پس از عفونت 
بسيار ناچيز است و در هفته سوم و پنجم نيز ميزان 

 يك يالقا و Th2خنثي كردن پاسخ بيان آن براي 
در واقع با توجه به افزايش . نيست كافي Th1پاسخ 
عرض سه ساعت پس از تلقيح انگل و  در IL-4بيان 

تمام فواصل زماني در دوره زودرس و استمرار آن در 
  بيانشود كه باال رفتن مشخص مي،ديررس عفونت

IFN-γ ساعت پس از عفونت40 در فاصله زماني ، 
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 نتوانسته است از ه وخنثي شد ،IL-4احتماال با بيان 
  . جلوگيري نمايد Th2هاي پاسخگيري شكل

IL-12 هاي سايتوكاين ديگر پاسخTh1 نيز 
در مرحله شود  ديده مي1همان طوري كه در نمودار 

نشده و يا بيان اصوال  ،زودرس عفونت و هفته اول
تدريج باال بهفته سوم از و ميزان بيان آن ناچيز است 

. شود برابر نزديك مي80جم به  و در هفته پنرودمي
عدم بيان اين سايتوكاين در هفته اول با گزارش راينر 

طبق دهد و در واقع همخواني نشان مي ،و همكاران
عدم توليد اين سايتوكاين در هفته  ،نظريه اين مولفان

در محل ها انگلكه كند فراهم مي را رصتاول اين ف
مني را به  و سيستم ايدنو تكثير ياب رشد ،تلقيح

  .)10 ( سوق دهندTh2هاي سمت پاسخ
هاي  سايتوكاين پاسخن بارزتري4اينترلوكين 

Th2 مشاهده  2 در نمودار همان طوري كه است و
عد ببالفاصله  IL-4 ژن mRNAميزان بيان د وشمي

در  ميزان بيان آنگيرد و از تلقيح انگل شكل مي
تا  ،3 ساعت در برابر بيان 70از  ،دوره زودرس عفونت

- رود كه نشان باال مي40اعت  برابر در س280حدود 
 در دوره زودرس Th2هاي گيري پاسخدهنده شكل
 ،لواهاي تههف(ره ديررس عفونت ودر د. بيماري است
 mRNAتوجهي از نيز مقادير قابل) سوم و پنجم

استمرار شود كه نشان دهنده اين سايتوكاين بيان مي
 BALB/cهاي موش در Th2هاي تثبيت پاسخو 

ها با يافتهاين . استتلقيح شده با انگل ليشمانيا ماژور 
 و همكارانش Gumyهاي مولفان ديگر از جمله يافته

 در IL-4دهد كه تاكيد دارند همخواني نشان مي
 به طور زودرس القا ،هاي آلوده به انگل فوقموش

  ). 7(شود يم
 mRNA در مورد بيان هانتايج آزمايش

ميزان بيان  كه) 3نمودار(  نشان داد10وكين اينترل
اين سايتوكاين در دوره زودرس عفونت چندان باال 

 به حدود  پس از تلقيح انگل40نيست و در ساعت 
 ميزان بيان آن ،اما در دوره ديررس. رسد برابر مي30

به . رسددر هفته سوم عفونت به حدود صد برابر مي
نقش فته سوم اين افزايش بيان در ه آيدنظر مي

و اينترفرون  12مهمي در بازداري بيان اينترلوكين 
و در واقع بيان اين سايتوكاين ) 1نمودار (دارد گاما 

 ،Th1هاي پاسخگيري شكلاز  ، IL-4به همراه بيان
- را تقويت و تثبيت ميTh2هاي پاسخجلوگيري و 

جا كه يكي از منابع مهم توليد   همچنين از آن.كند
IL-10هاي  سلولTتنظيمي   

(regulatory Tcells) ،يان باحتمال دارد  است
در دوره  IL-10 سايتوكاين mRNAنسبتا باالي 

مهاجرت و ناشي از  ،ديررس پس از تلقيح انگل
هاي لنفي باشد  در گرهTregهاي  سلولفعاليت

)11، 12.(  
 در مورد ميزان بيانسي رهاي اين بريافته

mRNA  مربوط بهIL-2 3نمودار (هد دنشان مي (
يعني در  ،نيز به طور زودرساين سايتوكاين  كه

مانند افزايش جهش ،د از تلقيح انگلع ب16ساعت 
. رسد برابر مي370دارد و ميزان بيان آن به باالتر از 

حدود (ي از بيان آن يدر دوره ديررس نيز مقادير باال
هاي اول و سوم ديده در هفته)  برابر330 الي 220
 تكثير ياين سايتوكاين از عوامل مهم القا. شودمي

 ،هاي اخير اما در سال،شود محسوب ميTهاي سلول
هاي انجام شده بيان نسخه برداري آن را در بررسي

ابتداي عفونت با ليشمانيا ماژور و ضرورت وجودي آن 
گيري شكلو   IL-4 مربوط بهmRNA را براي بيان

  ).7( به اثبات رسانده است Th2هاي پاسخ
توان الزم به يادآوري است كه در اين بررسي نمي

 را در توليد اينترفرون +T CD8هاي نقش سلول
هاي كه سلول  اينهاما با توجه ب. گاما ناديده گرفت

TCD4+هاي ي از سلوليصد باال درTرا در گره  -
دهند و درصد تشكيل مي %) 70 ~(هاي لنفي 

ك است هاي لنفي اند در گره+T CD8هاي سلول
 به mRNA IFN-γ در اين بررسي بيان ،)13(

تيپ ند چ هره است؛ نسبت داده شدTh1هاي سلول
ست در توليد  ا نيز ممكن+TCD8هاي سلوليك 

  . اين سايتوكاين نقش داشته باشند
دهد نشان ميهاي اين بررسي  يافته،در مجموع

انگل ليشمانيا ماژور  كه با BALB/cهاي در موش
هاي ايمني با بيان باالي  پاسخ،دشونآلوده مي
mRNAهاي  سايتوكاينIL-4 و IL-10  در هر دو

همراه است و دوره زودرس و ديررس پس از عفونت 
- جهتTh2هاي لذا سيستم ايمني به سمت پاسخ
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- سايتوكاين mRNA  چرا كه بيان،كندگيري مي
 در هر دو دوره عفونت IL-12هاي اينترفرون گاما و 

 ،هاي مختلف پس از تلقيح انگلفتهدر ساعات و ه
براي كفايت الزم را حضور مستمري ندارد و بنابراين 

 و به راحتي كند القا نميTh1هاي گيري پاسخشكل
هاي  سايتوكاينmRNA  و مستمراز طريق بيان باال

 IL-4 وIL-10به طوري كه ،شود بازداري مي 
 پس از 40ه جز در ساعت  بIFN-γ/IL-4نسبت 
 1هاي پس از عفونت زير عدد در ساير دورهعفونت 

 Th2هاي ايمني به سمت  پاسخ،بدين ترتيب و است
 وها تشديد يابد و بيماري در اين موش گرايش مي

   .شودها مير به مرگ موشجمن
  

  تشكر و سپاسگزاري
از همكاران بخش ايمونولوژي انستيتو پاستور 
 ايران به خصوص سركار خانم وزيري كه در اين

  . شوداند تشكر و قدرداني ميبررسي همكاري نموده
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