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سهیال اخزری ،1حسین رضوان ،1علیرضا نوریان ،*2مسعود ذوالحواریه ،3مرتضی شمسی

 )1گروه انگل شناسی ،دانشکده پیرا دام پزشکی ،دانشگاه بوعلی سینا همدان ،همدان ،ایران
 )2گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده پیرا دام پزشکی ،دانشگاه بوعلی سینا همدان ،همدان ،ایران
 )3گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده پیرا دام پزشکی ،دانشگاه بوعلی سینا همدان ،همدان ،ایران
 )4مرکز تحقیقات بیماری های مشترک انسان و حیوان ،دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،ایالم ،ایران

تاريخ دريافت95/10/20 :

چکیده
مقدمه :لیشمانیا ماژور از انگل های تک یاخته ای و عامل بیماری لیشمانیوز پوستی می باشد .تحقیقات نشان داده است كه پاسخ ایمنی ایجاد
شده علیه این انگل با ژنوتیپ میزبان مرتبط می باشد .اگر چه تا كنون در بسیاری از مطالعات انجام شده ویژگی های پاسخ ایمنی میزبان در بیماری
لیشمانیوز و امکان پیشگیری آن از طریق واكسن مورد بحث قرار گرفته است ،اما تا كنون كم تر به چگونگی ایجاد زخم و نقش پاسخ های التهابی با
میانجی گری سلول های سیستم ایمنی ذاتی در ایجاد و ترمیم زخم ناشی از لیشمانیوز پوستی توجه گردیده است .هدف از انجام این تحقیق بررسی هم
زمان الگوی بیان ژن های پیش التهابی در زخم و طحال در موش های  BALB/cمبتال به لیشمانیوز جلدی بود.
مواد و روش ها :در این بررسی ،تعداد  1×107فرم پروماستیگوت انگل لیشمانیا ماژور به صورت داخل جلدی در دو گروه موش  BALB/cدر
قسمت انتهای دم تزریق و سپس در فواصل زمانی یک هفته بیان ژن های سایتوكاین های ،TNF-α ،IL-12p40 ،CCL4 ،CCL3،IL-12p35
 IFN-γ ،IL-1β ،IL -1α ،CCL5و  CCR5در بافت زخم و طحال مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته های پژوهش :نتایج نشان داد كه انگل لیشمانیا در بیماری لیشمانیوز جلدی باعث كاهش شدید در بیان ژن های پیش التهابی در زخم و
طحال موش های درمان شده با  PBSگردید در حالی كه در موش های درمان شده با گلوكانتیم این موضوع مشاهده نشد.
بحث و نتیجه گیری :بر اساس نتایج سایتوكاین های  IFN-γ, IL-12, TNF-αاز فاكتورهای مهم و تاثیرگذار در پاسخ ایمنی علیه لیشمانیا
می باشند زیرا كاهش بیان این ژن ها باعث ایجاد زخم های پیشرفته لیشمانیا در موش های آلوده گردید.

واژه های کلیدی :لیشمانیازیس ،زخم ،طحال ،ژن های پیش التهابی

* نویسنده مسئول :گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده پیرا دام پزشکی ،دانشگاه بوعلی سینا همدان ،همدان ،ایران
Email: nourian.ar@gmail.com
Copyright © 2018 Journal of Ilam University of Medical Science. This is an open-access article distributed
under the terms of the Creative Commons Attribution international 4.0 International License
(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) which permits copy and redistribute the material, in any medium or
format, provided the original work is properly cited.
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تاريخ پذيرش96/2/20 :

] [ DOI: 10.29252/sjimu.26.2.77

ارزیابی بیان ژن های پیش التهابی در زخم و طحال موش های  BALB/cآلوده به لیشمانیا ماژور

ارزیابی بیان ژن های پیش التهابی در زخم و طحال موش های  BALB/cآلوده-...علیرضا نوریان و همکاران

IL-12p40, IL-12p35, IL-1β, IL-1α, CCR5,
CCL5/RANTES, CCL4/MIP-1β,
CCL3/MIP-1α, IFN-γ, TNF-α.
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مقدمه
بیـــماری لیشمـــانیوز جلـــدی(سالک) یکــی از
بیماری های مشترك بین انسان و دام است و بعد از
ماالریا به عنوان یک معضل بهداشتی در جهان مطرح
می باشد .عامل آن تک یاخته ای از گروه تاژكداران
خانواده تریپانوزوماتیده و جنس لیشمانیا می باشد كه به
وسیله نیش پشه های ناقل گونه های فلبوتوموس به
انسان منتقل می شود .عالیم این بیماری به صورت
زخم هایی خشک یا مرطوب كه بعضاً ممکن است تا
یک سال روی نقاطی از بدن مانند دست ،پا و صورت
باقی بمانند ،ظاهر می شود .در جهان تعداد افراد مبتال
به این بیماری بیش از  12میلیون مورد است كه این
تعداد با وقوع بیماری هایی مانند ایدز و بحران های
اجتماعی در مناطق آلوده در دهه های اخیر در حال
افزایش بوده به طوری كه موارد جدید بیماری در جهان
ساالنه بیش از  1/5میلیون نفر می باشد( .)1در ایران
حدود  15000نفر ساالنه به سالک مبتال می شوند و بر
اساس تحقیقات موجود ،میزان واقعی موارد آن  4تا 5
برابر میزانی است كه گزارش می شود .میزان بروز
بیماری در ایران  0/28در هر هزار نفر جمعیت تخمین
زده می شود( .)2درمان های رایج این بیماری استفاده
از تركیبات پنــج ظــرفیتی آنتـــی موان(پنتوستام و
گلوكانتیم) می باشد و علی رغم تالش های فراوان تا
كنون كنترل بیماری چندان موفقیت آمیز نبوده و درمان
آن نیز در عمل با مشکالت متعددی از جمله عدم پاسخ
به درمان به علت مقاومت دارویی مواجه بوده است .به
همین دلیل در سال های اخیر سازمان جهانی بهداشت
بیماری لیشمانیوز را به عنوان یک بیماری گرمسیری
غفلت شده یا فراموش شده مــطرح كــرده است(.)3
یافته های ایمنی شــناسی در لیــشمانیازیس عمدتاً از
طریق مطالعه بر روی مدل های حیوانی با استفاده از
نژادهای خالص موش به دست آمده است .این یافته ها
نشان داده اند كه مقاومت به عفونت لیشمانیا به طور
مشخصی با فعالیت لنفوسیت های  Th1ارتباط دارد(.)4
ژن های پیش التهابی نقش مهمی در چگونگی فعال
شدن سیستم ایمنی و در نهایت از بین بردن عفونت
لیشمانیا به عهده دارند .فعال شدن ماكروفاژها توسط
سایتوكاین  IFN-γصورت می گیرد .مکانیسم اصلی
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برای از بین بردن انگل در ایـــن ســلول ها ،تولید
رادیکال های آزاد اكسیژن و نیتریک اكسید می باشد.
به عالوه IFN-γ ،كه از لنفوسیت های  Tآزاد می شود،
تولید  TNF-αرا در ماكروفاژها تحریک می كند .بنا بر
این  TNF-αواسطه شیمیایی در هر دو نوع پاسخ
ایمنی ذاتی و اكتسابی و عـــامل ارتبـــاطی مهم بین
پاسخ های ایمنی اكتسابی و التهاب حاد می باشد(.)5
كموكاین  CCL5در واكنش های التهابی نقش مهمی
در جلب لنفوسیت های  ،Tنوتــروفیــل هـــا و سایر
سلول های لنفاوی دارد .كموكاین  CCL4كه به عنوان
پروتئین التــهابی ماكروفاژها نیز شناخته می شــود به
همراه  CCL3نقش مهمی در جلب سلول های كشنده
طبیعی و مونوسیت ها دارد .كموكاین  CCR5نیز به
عــنوان یـــکـــی از رسپتورهای مهــم بـــرای این
سایتوكاین های  CCL3و  CCL4مطرح می باشد كه
هیچ كدام در عفونت های ناشـــی از لیشـمانیوز جلدی
مورد توجه جدی قرار نگرفتـــه اند .هـــم چنین بیان
ژن های پیش التهابی در طحال و هماهنگی در بیان
این ژن هــا در زخــــم لیـــشمــانیا و طـــحال
موضـــوعی است كه تا كنون مطالعه نشده است.
هدف از انجـــام این تحقیق بررسی هم زمان الگوی
بیان ژن هــــای پیش التهابی در زخم و طحال در
مـــوش هـــای  BALB/cمبتال به لیشـمانیوز جلدی
می باشد.
مواد و روش ها
انگل لیشمانیا :سوش وحشی و بدون دستکاری
ژنتیکی انگل لیشمانیا ماژور  ،MHOM/76/IRاز مركز
تحقیقات بیوتکنولوژی انستیتو پاستور ایران تهیه و در
محـــیـــط  ،)5 Ml( RPMIحـــاوی ســرم جنین
گــوساله( )100 µLدر دمای  25درجه سانتی گراد
كشت داده شد و در پاســاژهـــای  2-4به حــیوانات
آزمایشگاهی تزریق گردید.
طراحی پرایمر :ژن هـــای مــورد مطالعه در این
تحقیق عبارت بودند از:
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پس از یافتن توالی ژن ها در بانک ژنی ،با استفاده
از نرم افزار طراحی پرایمر در سایت  NCBIپرایمر
مناسب برای هر ژن طــــراحی گـــردید .توالـــی

جدول شماره  .1توالی پرایمرهای مورد استفاده جهت تشخیص ژن های پیش التهابی

تلقیح انگل :موش های بالغ ماده  BALB/cبا سن
 8تا  12هفته از بخش پرورش حیوانات آزمایشگاهی
انستیتو پاستور ایران ،تهران خریداری و به صورت
كامالً تصادفی به دو گروه چهار تایی تقسیم شدند.
انگل در پاساژ های  2-4به تعداد  10میــلیـــون در
 100 µLدر هر موش به صورت داخل جلدی در ناحیه
قاعده دم تلقیح گردید( .)6هیچ درمانی در موش های
گروه اول انجام نشد .موش های گروه دوم تحت درمان
 0/2میلی لیتر در هر  100میکرو لیتر داروی مگلومین
آنتی موان(گلوكانتیم )30 mg/100 µL ،به صورت
تزریق در محل زخم قرار گرفتند.
نمونه گیری :پس از ایجاد زخم لیشـــمانیا در
موش های آلـــوده ،به منظور بررسی ژن های پیش
التهابی ،نمونه گیری از طحال و زخم در چهار مرحله
انجام شد .اولین نمونه گیری ،قبل از شروع درمان و
بقیه نمونه ها به فاصله یک هفته اخذ شدند .نمونه ها تا

100

CCL4/MIP-1β

100

CCL5/R
ANTES

100

CCR5

100

Ll-1α

100

IL-1β

100

IL-12p35

100

IL-12p40

100

TNF-α

100

IFN-γ

زمان انجام آزمایش در دمای  -80درجه سانتی گراد
نگهداری شدند.
استخراج  :RNAاستخراج  RNAبا استفاده از كیت
تجاری و طبق دستورالعمل شركت سازنده كیت(دنا
زیست) انجام شد .برای این منظور ،مقدار  100 mgاز
بافت هــای پوســت و طــحال به طــور جداگانه به
ظرف های حاوی محلول  PBSاستریل منتقل شدند.
برای جدا سازی  RNAاز بافت ،پس از انتقال 50 mg
از بافت به میکرو تیوب ،نمونه در حمام اولترا سونیک،
هموژنیزه و  1 mlاز محلول  G1موجود در كیت به آن
اضافه و به وسیله ورتکس و پیپت مخلوط گردید .بافت
هموژنیزه با قرار گرفتن در دمای اتاق به مدت  5ثانیه،
دوباره هموژنیزه گردید .سپس میکرو تیوب ها به مدت
 5دقیقه در دمای اتاق انکوبه و با دور  265 gبه مدت
 15دقیقه سانتریفوژ شدند .سپــس مایــع رویـــی به
میکرو تیوب جدید منتقل و  20 µLكلروفروم به آن
79
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دمای ذوب پرایمر()°C
62
62
62
62
62
62
60
60
60
60
60
60
62
62
62
62
62
62
60
60

توالی()sequence
'F: 5'-TCTGCGCTGACTCCAAAGAG-3
'R: 5'-GTGGCTATCTGGCAGCAAAC-3
'F:5'-CAGCCCTGATGCTTCTCACT-3
'R: 5'-GGGAGACACGCGTCCTATAAC-3
'F: 5'-GTGCTCCAATCTTGCAGTCG-3
'R: 5'-AGAGCAAGCAATGACAGGGA-3
'F: 5'-ATTCTCCACACCCTGTTTCG-3
'R: 5'-GAATTCCTGGAAGGTGGTCA-3
'F: 5'-CAGTTCTGCCATTGACCATC-3
'R: 5'-TCTCACTGAAACTCAGCCGT-3
'F: 5'-TTGACGGACCCCAAAAGATG-3
'R: 5'AGAAGGTGCTCATGTCCTCA-3
'F: 5'-ATGATGACCCTGTGCCTTGG-3
'R: 5'-CACCCTGTTGATGGTCACGA-3
'F: 5'-CTGCTGCTCCACAAGAAGGA-3
'R: 5'-ACGCCATTCCACATGTCACT-3
'F: 5'-TATAAAGCGGCCGTCTGCAC-3
'R: 5'-TCTTCTGCCAGTTCCACGTC-3
'F: 5'-GCTCTGAGACAATGAACGCT-3
'R: 5'-AAAGAGATAATCTGGCTCTGC-3

طول باند()bp
100

نام ژن پیش التهابی
CCL3/MIP-1α
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كلـــیــه پرایــــمرهای مـــورد اســـتفــــاده در
جـــــدول شــــمـــاره  1نـــشـــان داده شــــده
اســت.

ارزیابی بیان ژن های پیش التهابی در زخم و طحال موش های  BALB/cآلوده-...علیرضا نوریان و همکاران

نمودار شماره  .1مقایسه اندازه زخم لیشمانیوز :جهت ایجاد لیشمانیوز تعداد  10میلیون انگل لیشمانیا ماژور به صورت داخل جلدی
به  2گروه  4تایی موش  BALB/cتزریق شد .در گروه تحت درمان ،گلوکانتیم به میزان  30 mg/kgمیلی لیتر به صورت داخل
ضایعه در ساعات  6 ،3و  12تزریق شد .اندازه زخم به فاصله هر  3روز مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج اختالف معنی داری را بین گروه تست و کنترل نشان می دهد.
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اضافه و به مدت  3دقیقه در دمای اتاق انکوباسیون
انجام شد .در مرحله بعد میکرو تیوب ها به مدت 15
دقیقه با دور  265 gسانتــریفـــوژ و الیه رویـــی به
میکرو تیوب جدید منتقل و پس از اضافه شدن همان
میزان ایزو پرونانول و محلول  G2و انجام پپیتنگ ،به
مدت  10دقیقه در دمای اتاق نگهداری گردید .سپس
میکرو تیوب به مدت  10دقیقه با دور 18500 g
سانتریفوژ و پس از حذف مایع رویی ،مقدار  1 mlاتانول
 70درصد به قسمت رسوب اضافه گردید و پس از
مخلوط كردن ،به مدت  5دقیقه با دور 18500 g
سانتریفوژ شد .مایع رویی كامالً تخلیه و میکرو تیوب تا
خشک شدن محتویات در دمای آزمایشگاه قرار گرفت.
در مرحله آخـــر  100 µLآب مقـــطر دیـــونیزه به
میکرو تیوب اضافه شد.
سنتز  :cDNAتبدیل  RNAبه  cDNAبا استفاده
از كیت تجاری شركت سینا كلون و به روش زیر انجام
شد:
در یک میکرو تیوب به ترتیب  1 µLپرایمر
 1 µL ،Oligo-Dtمخلوط  dNTPsو  10 µLاز
 RNAاستخراجی اضافه و پس از قرار گرفتن در دمای
 65درجه سانتی گراد به مدت  5دقیقه و سپس
سانتریفوژ با دور  265 gبه مدت  2دقیقه ،در كنار یخ
قرار گرفت .در یک میکرو تیوب جدید 2 µL ،بافـــر
 10 Xو  100واحد Reverse Transcriptase M-
 MuLVاضافه شد .حجم مخلـــوط با آب مقــطر به
 10 µLرسانده شد و به میکرو تیوب اول اضافه گردید.
پس از قرار گرفتن در دمای  42درجه سانتی گراد به
مدت  60دقیقه و سپس در دمای  85درجه سانتی گراد
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به مدت  5دقیقه ،میکرو تیوب در كنار یخ قرار گرفته و
 cDNAاستخراج شده به فریزر منتقل گردید.
 :PCRجهت انجام واكنش  37/5 µL ،PCRآب
مقطر دیونیزه دو بار تقطیر 5 µL ،بافر ،PCR X10
 0/25 µL ،dNTP 0/8 µL ،MgCl2 1/5 µLتگ
پلیمراز 2 µL ،cDNA1 µL ،از هر یک از پرایمرهای
 Forwardو  Reverseبرای ژن های التهابی(به
صورت جداگانه) و  1 µLاز  RNAاستخراجی به هر
میکرو تیوب اضافه شد .سپس میکرو تیوب ها به
دستگاه ترموسایکلر منتقل شدند و ابتدا به مدت 10
دقیقه با دمای  95درجه سانتی گراد ،سپس  45ثانیه با
دمای  56درجه سانتی گراد و  45ثانیه با دمای 72
درجه سانتی گراد مجموعاً  42سیکل و در نهایت 10
دقیقه با دمای  72درجه سانتی گراد آنکوبه شدند.
سپس محصول نهایی  PCRبه همراه  DNAاستاندارد
به عنوان ماركر روی ژل آگارز  1/5درصد به مدت 1
ساعت الکتروفورز و با اتیدیوم بروماید رنگ آمیزی و از
باندهای به دست آمده توسط دستگاه ترانس لومیناتور
عکس برداری شد.
یافته های پژوهش
زخم :پس از گذشت  1هفته زخم ناشی از لیشمانیا
در ناحیه تزریق انگل(قاعده دم) مشاهده شد .در گروهی
كه تحت درمان با گلوكانتیم بودند به مرور زمان 21
روز زخم ها جمع شده و هیچ گونه ندول یا زخم ناشی
از لیشمانیوز باقی نماند در حالی كه در گروه كنترل در
مدت زمان مشابه زخم های پوستی گسترش یافته كه
در نهایت منجر به مــرگ حـــیوان گـــردیدند(نمودار
شماره .)1
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مرحله نمونه گیری

جدول شماره  .2نحوه بیان ژن بافت پوست و طحال در زخم لیشمانیوز

بافت سالم
قبل از درمان

گروه درمان
شده با PBS

هفته اول
هفته دوم
قبل از درمان
هفته اول
هفته دوم

گروه درمان
شده با
گلوكانتیم
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در پوست و طحال در موش های سالم(گروه كنترل)
هیچ یک از ژن های پیش التهابی مورد آزمایش بیان
نگردیدند .در گروه كنترل ،در تمام طول دوره آزمایش
تنها ژن  IFN-γدر پوست و طحال بیان شد و از این
جهت در بیان ژن های پیش التهابی فوق بین زخم و
طحال مشابهت كامل وجود داشت(شکل شماره  .)1در
گروه تست(گروه درمان شده با گلوكانتیم) ،قبل از
شروع درمان ،بیان ژن ها مشابه گروه كنترل بوده و
فقط ژن  IFN-γبیان گردید .در این گروه در هفته اول
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بیان ژن های پیش التهــابی در زخم پوستی و
طحال :نتایج به دست آمده از آزمایشات نشان داد كه

بـــعد از درمــــان ،ژن های ،IL-12P35 ،IFN-γ
 CCL3/MIP-1α ،TNF-α ،CCL5 ،IL-12P40و
 ccl4/MIP-1βدر زخم بیان گردیدند .در این گروه و
به طور هم زمان ،ژن های ،IL-12P40 ،IL-12P35
 CCL4/MIP-1β ،TNF-α ،CCR5 ،CCL5و Ll-
 1αدر طحال بیان گردیدند(شکل شماره  .)2در ادامه
آزمایش در هفتــه دوم در گـــروه تســـت ،ژن های
،IL-12P40 ،IL-12P35،CCL3 ،CCL4 ،TNF-α
 CCL5 ،CCR5و  IFN-γدر زخـــم و ژن هــــای
CCR5 ،CCL5 ،IL-12P40 ،IL-12P35 ،TNF-α
و  IFN-γدر طحال بیان شدند(جدول شماره .)2
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ماژور به فرم پرو ماستیگوت کشت شده در پاساژهای  2-4به صورت داخل جلدی به هر موش  BALB/cتزریق گردید.
در گروه تحت درمان مقدار  30 mg/kgگلوکانتیم و در گروه کنترل  PBSبه داخل زخم تزریق گردید .نمونه ها به
ترتیب از سمت چپ به راست ،IL-12p35 .5 ،Ll-1α .4 ،TNF-α .3 ،CCL3 .2 ،CCL4 .1
،IFN-γ .10 ،IL-1β .9،CCR5 .8 ،CCL-5 .7 ،IL-12p40 .6
 .11کنترل منفی و  DNA .12استاندارد
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شکل شماره  .2بیان ژن در زخم ناشی از لیشمانیازیس جلدی و درمان شده با گلوکانتیم در هفته اول :دو گروه موش BALB/c
ابتدا با تعداد  1×107انگل لیشمانیا ماژور به صورت داخل جلدی تزریق شده و سپس گروه اول با مقدار  30 mg/kgگلوکانتیم
مورد درمان قرار گرفت .در گروه کنترل  PBSبه داخل زخم تزریق گردید .بیان ژن های پیش التهابی در زخم و طحال
در هر دو گروه مورد بررسی قرار گرفت .نمونه ها به ترتیب از چپ به راست سمت راست،CCL4 .1 :
،CCL-5 .7 ،IL-12p40 .6 ،IL-12p35 .5 ،Ll-1α .4 ،TNF-α .3 ،CCL3 .2
 .11 ،IFN-γ .10 ،IL-1β .9 ،CCR5 .8کنترل منفی و  DNA .12استاندارد
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شکل شماره  .1بیان ژن در زخم ناشی از لیشمانیازیس جلدی و درمان شده با  PBSدر هفته اول :تعداد  1×107انگل لیشمانیا
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بحث و نتیجه گیری
اگر چه در بسیاری از مطالعات نقش پاسخ ایمنی در
درمان و پیشگیری بیماری لیشمانیوز و طراحی انواع
واكسن بر علیه انگل لیشمانیا مورد بحث قرار گرفته
است ،اما چگونگی ایجاد زخم و نقش پاسخ های
التهابی با میانجی گــری سلول های سیستم ایمنی و
سایتوكاین ها كم تر مورد توجه قرار گرفته است .هدف
از انجام این تحقیق ،بررسی و درك بهتر الگوی بیان
ژن های پیش التــهابی در مــراحل مختلف ایجاد و
پیشرفت بیماری لیشــمانیوز جلدی برای ارائه یک
چارچوب استاندارد جهت تشــخیص مراحل مختلف
بیماری از نظر روند بهبود بیماری بود .در این مطالعه
همان طور كه قابل انتظار بود در گروه مـوش هـای
 BALB/cتحـت درمـان بـا گلوكانتیــم در طی سه
هفته بهبودی مشاهده شد و در گروه كنترل نیز عفونت
پیشرفت كرده و منجر به مرگ تمامی موش ها گردید.
علت بهبود در گروه درمان شده را می توان به عـدم
انتـشار انگـل در سایر اندام های موش نسبت داد كه
این ویژگی یکی از شاخص های تاثیر دارو در درمان
لیشمانیــوز جــلـدی در موش هـــای حـساس مانند
 BALB/cاست( .)7با دقت در الگوی بیان ژن های
پیش التهابی در موش های گروه كنترل می توان
نتیجه گرفت كه در این گروه ،انگل لیشمانیا در طحال
و زخم باعث كاهش شدید ژن های پیش التهابی شده
است به نحوی كه از بین همه ژن های مورد آزمایش
فقط ژن  IFN-γدر طحال و زخم بیان شد كه البته
بیان این ژن در اواخر دوره بیماری نیز متوقف گردید.
بیان ژن های پیش التهابی در موش های درمان شده
با گلوكانتیم و عدم بیان آن ها در گروه كنترل بیان
كننده اثر فعالیت انگل در جهت كاهش بیان این ژن ها
در سیستم ایمنی بوده و نشان می دهد كه بعد از درمان
در موش های مبتال به لیشمانیوز جلدی ژن های پیش
التهابی در زخم و طحال بیان می شوند .از سوی دیگر
در هر دو گروه تست و كنترل ،هماهنگی نسبتاً باالیی
در بیان ژن های پیش التهــابی در طحال و زخم
مشاهده گردید كه نشان دهنده اثر سیستمیک انگل بر
روی سیستم ایمنی در همه مراحل بیماری می باشد .در
مطالعه ای كه توسط الپارا و همکاران انجام شد نقش
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بعضی از تركیبات باكتریایی مانند  LPSدر كاهش بیان
ژن های پیش التــهابی در ماكروفاژها گزارش شده
است( .)8احتماالً انگل لیشمانیا نیز با مکانیسم های
مشابه قادر به كنترل بیان ژن های پیش التهابی در
ماكروفاژها بوده كه می تواند باعث پایداری بیشتر انگل
در داخل این ســلول گردد .تفاوت در بیان بعضی از
ژن های پیش التهابی در زخم و طحال مبین تفاوت در
نوع و حتی میزان سیتوكین های ترشح شده در این دو
عضو می باشد و نشان می دهد كه احتماال نوع پاسخ و
یا نوع سلول های لنفوسیت شركت كننده در پاسخ
ایمنی در طحال و زخم متفاوت می باشند .در مطالعات
قبل ،تفاوت در بیان ژن های پــیش الـــتهـابی بین
سلول های طــحال با سایر ســـلول ها در لیشمانیوز
احشایی نیز نشان داده شده است( .)9به نظر می رسد
كه انگل لیشمانیا در طــحال و سایر بافت ها تعامل
متفاوتی با سیستم ایمنی بر قرار می نماید كه البته این
موضوع ،مستلزم تحقیقات بیشتری در آینده است .در
مطالعه ملبی كه روی بیماران مبتال به لیشمانیوز جلدی
انجام شد ،سایتوكاین های  Ll-1αو  TNF-αافزایش
نشان دادند اما در مطالــعه حاضــــر ،میـــزان این
سایتوكاین ها در گروه بدون درمان به شدت كاهش
یافتند كه نشان دهنده شرایط متفاوت بیماری در انسان
و موش  BALB/cاست( .)10نقش  TNF-αبه همراه
 IL-12و  IFN-γدر ایجاد پاسخ ایــمنـــی سـلولی
لـنفوســیت های  (Th1) CD4+ Tو كنترل عفونت
لیشمانیا در موش گزارش شده است .در مطالعه اولیویرا
و همکاران در بیماران لیشمانیوز جلدی میزان  IFN-γو
 TNF-αبا یکدیگر ارتباط مستقیمی داشته به طوری
كه كاهش یکی كاهش دیگری را سبب می شود كه با
نتایج تحقیق حاضر هم خوانی دارد( .)11افزایش میزان
 TNF-αدر گروه مورد در طحال ،حاكی از آن است
كه میزان  TNF-αدر سیر بیماری لیشمانیوز جلدی ،از
مرحله فعال تا بهبودی قابل ردیابی است .این واسطه
التهابی از سایتوكاین های اصلی فعال كننده ماكروفاژ
برای تولید نیتریک اكســاید اســـت كه در نابــودی
انگل های درون سلولی موثر است و در عفونت ناشی از
عامل بیماری زای درون سلولی لیشمانیا ماژور اهمیت
دارد( .)12،13میزان و نوع ژن های التهابی بیان شده
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جهت سركوب عامل پاتوژن در مراحل اولیه تا بهبود
زخم لیشمانیا متفاوت است .معموالً كموكاین های
التهابی مانند  CCL3و  CCL4در اثر پاسخ های
التهابی القاء می شوند كه در اثر تماس با انگل لیشمانیا
یا در اثر فعالیت سایتوكاین های التهابی مثل TNF-α
عرضه این كموكاین های التهابی افزایش می یابد(.)14
كموكاین  CCL4و دیگر كموكاین ها دارای نقش
پیش التهابی هستند و در هنگام التهاب ،باعث فراخوان
سلول های ایمــنی شده و به طور كلی چســبندگی،
كموتاكسی و فعــال ســازی بسیاری از جمعیت های
لکوسیتی را كنترل می كنند و تنظیم كننده اصلی عبور
و مرور لکوسیتی می باشند .خانواده كمــوكــاین ها در
رگ زایی و بهبود زخم نیز نقش تنظیمی دارد(.)15
تصور بر این است كه در ایمنی با واسطه سلولی در
موش های  BALB/cآلوده به لیشمانیا ،پاسخ Th2
نسبت به  Th1دارای شدت بیشتری است و در نتیجه
ترشح  IFN-γكه در بهبودی لیشمانیوز جلدی نقش
موثری دارد ،كاهش چشم گیری می یابد .نقش مهم
محور  IFN-γو  IL-12در تحریک پاسخ های  Th1و
ایجاد مقاومت علیه انگل لیشمانیا ثابت شده است .نتایج
مطالعه حاضر نشان داد كه در گروه كنترلIFN-γ ،
فقط در هفته های اول بیماری بیان شده و در اواخر
بیماری بیان این سیتوكین متوقف می گردد .هم چنین
 IL-12در هیچ یک از مراحل بیماری در گروه كنترل
بیان نشد اما در گروه مورد تحت درمان با گلوكانتیم،
این دو سیتوكین بیان شدند كه نشان دهنده فعال بودن
این محور می باشد .باال بودن میزان  IFN-γو IL-12
نشان دهنده بهبودی موش های  BALB/cآلوده به
لیشمانیا ماژور است .لذا می توان نتیجه گرفت كه این
محور نقش مهمی در درمان لیشمانیازیس حتی هنگام
درمان دارویی نیز دارد و احتماالً بدون فعال شدن
سیستم ایمنی ،درمان دارویی تاثیر چندانی ندارد .این
موضوع در مطالعات اخیر با بررسی فعــالیت محور
 IFN-γو  IL-12در بیماران مبتال به نقص سیتم
ایمنی و یا افرادی كه به داروهــای ســركوب كننده
سیستم ایمنی دریافت می كنـــند كه دارای حساسیت
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بیشتری نسبت به عفونت های لیشمــانیایی می باشند،
به اثبــات رسیــده اســت زیرا در این بیــمـــاران،
سایتوكاین های  IFN-γ, IL-12به شــدت كاهش و
سایتوكاین های پاسخ های  Th2مانند  IL-4 ،IL-5و
 TGF-βافزایش می یابد( .)16این موضــوع نشــان
می دهد كه علی رغم ظهور عالئم بالینی بیماری كه به
صورت زخم جلدی ظهور می یابد ،نوع تعامل انگل با
سیستم ایمنی همواره به صورت سیستمیک بوده و تنها
به واكنش های موضعی بافتی محدود نمی گردد .لذا
مطالعات بیشتر در مورد الگوی بیان سایتوكاین ها به
خصوص در بیماران لیشمانیوز مبتال به نقص یا سركوب
سیستم ایمنی می تواند در جهت یافتن روش های
درمانی مطمئن تر ،راهگشا باشد( .)16در لیشمانیوزیس
جلدی و احشایی با حضور و یا عدم سیتــوكین های
نظارتی( IL-27 ،IL-10و  )β-TGFو سیتوكین های
آنتاگونیست( α-TNF-αو  -αاینترفرون گاما  ،)γپاسخ
سلولی توسط سلول های تک هسته ای خون محیطی
كامالً فعال می باشد( .)17از آن جا كه لیشمانیازیس
یک بیماری مزمن می باشد ،با تخریب گسترده بافتی
همراه است .سیر تغییرات سایتوكاینی در لیشمانیا از
مرحله ابتدایی تا بهبود متفاوت است .با توجه به روند
بیان ژن در لیشمانیوز می توان ادعا نمود كه انگل در
تعامل با سیستم ایمنی موجب كاهش شدید در بیان
سایتـــوكـــاین های پیــش الــتهابی می گـــردد و
ســایتـــوكـــاین های  IFN-γ ،IL-12و  TNF-αاز
فاكتورهای مهم و تاثیرگذار در پاسخ ایمنی هستند ،به
طوری كه كاهـــش بیان این ژن ها باعــث ایجاد
زخم های وخیم می شــــود .در این راســــتا مطالعه
سایتوكـــاین های تـــولید شــده در سیستم ایمنی در
بافت های مختلف و بیماران متفاوت و نیز بررسی نحوه
سركوب سیستم ایمنی توسط انگل لیشمانیا و فعالیت
مجدد این آن هنــگام درمـــان با داروی گلوكانتیم و
چگونگی تعامل متفـــاوت سیســتم ایمنی با انگل در
زخــم و طحــال می تـــوانــد در روشـــن شـــدن
بــســیاری از نقــاط مبــهـــم در ایــن بیـــماری
موثـــر باشـــد(.)15-17
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Evaluation of Pro-Inflammatory Genes Expression in the
Spleen and Wounds of BALB/c Mice Infected
with Leishmania Major
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Abstract
Introduction: Leishmania major is a
protozoan parasite, which causes cutaneous
leishmaniasis. It has been shown that the
immune responses induced against the
parasite are associated with the host
genotype. Although the characteristics of
the host immune responses and prevention
of the disease through the vaccine have
been discussed in many studies, far less
attention is paid to the ulceration and
inflammatory responses mediated by the
innate immune cells in cutaneous
leishmaniasis. The main objective of this
study was to investigate the expression
pattern of pro-inflammatory genes in
different stages of cutaneous leishmaniasis
progression in order to provide a standard
framework for diagnosis of various stages
of the disease.

intradermally injected for the two groups of
BALB/c mice on the base of the tail, then
the expression of IL-12p35, CCL3, CCL4,
IL-12p40, TNF-α, CCL5 , IL -1α, IL-1β,
IFN-γ and CCR5 cytokines were examined
in the wound and spleen weekly.
Findings: The results showed that
Leishmania
clearly
suppressed
the
expression of pro-inflammatory genes in
the wound and spleens of the infected mice
treated with PBS but not Glucantime.
Discussion & Conclusion: IFN-γ, IL-12,
TNF-α were postulated to be important
factors in immunity against Leishmania as
their reduction resulted in progressed
lesions in the infected mice.
Keywords: leishmaniasis, wound, spleen,
pro-inflammatory genes, BALB/c mice

Materials & Methods: In this study, 1× 107
Leishmania major promastigotes were
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