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مروری بر نقش سلول های Th17 در پاسخ های ایمنی بر علیه 
پاتوژن های قارچی

الهه محمودی1

 )IFNγ )Th1  که+T- CD4 مقدمه: ایمنی اکتسابی در برابر قارچها به صورت محدود بررسی شده است. هرچند به نظر می رسد که سلولهای
و Th17( 17-IL( تولید می کنند بهترین پاسخ ایمنی را در برابر عفونت های قارچی دارند. این سلولها به فعالیت کشندگی سلول های ایمنی ذاتی 
مانند نوتروفیل ها و ماکروفاژها کمک می کنند. هدف از مطالعه حاضر، مرور نظام مندی بر مطالعات گذشته در بررسی نقش سلولهای   Th17در 

پاسخها ی ایمنی بر علیه پاتوژن های قارچی بود. 
روش کار: مقاالت مرتبط با موضوع در پایگاه هایScience Direct ، Google Scholar و Pub med به زبان انگلیسی جستجو و 
کارآزمایی های بالینی و مقاالت مروری سیستماتیک که نقش سلولهای  Th17 را در پاسخ های ایمنی علیه عفونتهای قارچی بررسی کرده بودند، 

وارد مطالعه شدند. 
یافته ها : عملکرد اصلی سلولهای Th17حفاظت بدن در برابر عفونتهای قارچی است. نقش طبیعی سلولهای Th17 ارائه ایمنی ضد میکروبی 
در سطوح اپیتلیال و مخاطی می باشد. این سلولها سایتوکاینهایی )مانند اینترلوکین 22( تولید می کنند که سلولهای اپیتلیال را به تولید پروتئین های 
ضد میکروبی به منظور حذف انواع مختلفی از قارچها مانند کاندیدا ها تحریک می کنند. هر چند سلولهای Th17 در ایمنی ضد قارچ نقش دارند، 
دیده شده که عملکرد این سلولها به قسمتهای خاص با اثرات مشخص محدود می شود. سلول های Th17 می توانند برنامه های خود را به سمت 
 TGF-β 6 و-IL حفاظتی و غیر پاتوژن توسط سایتوکین های Th17 تمایز به سلول های پاتوژن التهابی یا حفاظتی تغییر دهند. سلول های
القاء می شوند  و به عنوان سلول های  Treg 17 خوانده می شوند. پاسخ های سلول Th17 نقش مهمی در دفاع مخاطی میزبان بر علیه کاندیدا 
با تولید اینترلوکین IL( 17-17( دارد که نوتروفیل ها را خوانده و فعال می نماید و همچنین IL-22 که ترشح β-defensins را القاء می نماید. 
سلول های Th17پاتوژن  توسط سایتوکین های IL-23 و 1β-IL القا می شوند.  IL-21، تولید شده توسط خود سلولهای Th17، شروع 
کننده مسیر الترناتیو برای فعال شدن جمعیت TH17 می باشد.  بررسی ها نشان می دهد که هر دو اینترفرون گاما )IFNγ( و IL-4، به ترتیب 

سایتوکین های اصلی تمایز Th1 و Th2 ، می توانند تمایز Th17 را مهار نمایند. 
بحث ونتیجه گیری: با وجود شواهد قابل قبول در مورد نقش سلولهای   Th17در ایمنی ضد قارچی، مطالعات در مورد انسان محدود است. 
بنابراین به برنامه ریزی هایی برای مطالعات بالینی دقیق در مورد انسان نیاز می باشد تا بتوان از اطالعات به دست آمده جهت طرح ریزی تولید داروهای 
جدید برای درمان استفاده نمود. همچنین نتایج به دست آمده نشان داد که بیشتر تحقیقات بر روی گونه های کاندیدا بوده و تعمیم این نتایج به سایر 

پاتوژنهای قارچی مانند ماالسزیا ها و درماتوفیتها نیازمند تحقیقات بیشتر است.  
کلمات کلیدی : سلولهای IL17 ،Th17، پاتوژن های قارچی، پاسخ های ایمنی
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