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چسبنده( )Veroو معلق(ماکروفاژ موش)
منیره خرداد مهر
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 )1گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دام پزشکی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
تاریخ پذیرش62/81/81 :

تاریخ دریافت62/2/62 :

زوئیت های نئوسپورا کانینوم در سل الين معلق ماکروفاژ موش( )J774 A.1کشت داده شدند و با سل الين چسبنده  ،Veroمقايسه
شدند.
مواد و روش ها :روزانه میانگین تعداد تکي زوئیت های رها شده از هر سلول ثبت شد .پس از مشاهده تکثیر اولیه انگل،
تفاوت حدت تکي زوئیت های تکثیر شده ،بعد از چند پاساژ متوالي ،در تخم مرغ جنین دار مورد بررسي قرار گرفت .روزانه میزان
تلفات در هر گروه ثبت و از مغز ،قلب و کبد آن ها جهت مطالعات هیستوپاتولوژی نمونه برداری انجام شد.
یافته های پژوهش :میزان تلفات در جنین های تلقیح شده به وسیله تکي زوئیت های به دست آمده از سل الين  Veroو
ماکروفاژ موش ،به ترتیب  100و  10درصد بود که اين مرگ و میر ،وابسته به دوز تلقیح بود .در مطالعات میکروسکوپي ،در بافت کبد
و قلب جنین های تلقیح شده با تکي زوئیت های به دست آمده از ماکروفاژهای موش ،هپاتیت و میوکارديت خفیف تری مشاهده شد.
بحث و نتیجه گیری :نتايج اين مطالعه نشان داد که کشت نئوسپورا کنینوم در ماکروفاژهای موش باعث تکثیر بسیار زياد و
هم چنین کاهش حدت سريع انگل در مقايسه با سل الين  Veroمي شود .نتايج مطالعه حاضر يك سل الين بسیار مناسب برای
تولید انبوه تکي زوئیت های نئوسپورا کنینوم ،در جهت انجام مطالعات مختلف تجربي و هم چنین تولید واکسن زنده تخفیف حدت
يافته آن پیشنهاد مي کند.

واژه های کلیدی :کشت سلول ،حدت ،تخم مرغ جنین دار ،هیستوپاتولوژی
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مقدمه
تاکي زوئیت های  Neospora caninumبه
عنوان يك تك ياخته کوکسیديايي مطرح مي باشد که
تنوع میزباني وسیعي دارد .از نظر ساختاری و چرخه
زندگي بسیار شبیه به توکسوپالسما گوندئي مي باشد
البته با اين تفاوت که نئوسپورا به صورت اولیه در گاو
ايجاد بیماری مي کند و سگ و ساير سگ سانان به
عنوان میزبان نهايي آن مطرح مي باشند ،در حالي که
توکسوپالسما در انسان ،گوسفند و بز به صورت اولیه
بیماری ايجاد مي کند و تنها میزبان نهايي آن گربه ها
مي باشند .با توجه به مثبت بودن تیتر سرمي انساني در
برخي کشورها ،ابهامات و سواالت در مورد جنبه های
مشترک بودن اين بیماری هم چنان در هاله ای از ابهام
مي باشد .ولي يافته های فعلي دانشمندان Neospora
 caninumرا عامل بیماريزای مهم در گاو و سگ ثابت
مي کند و يکي از مهم ترين عوامل سقط جنین گاو در
جهان به شمار مي رود( .)1،1اخیراً در ايران 54 ،درصد
سقط جنین نئوسپورايي در گاوهای مشهد گزارش شده
است( .)3مطالعات ديگری شیوع سرمي به نسبت
بااليي را در ايران نشان مي دهد به عنوان مثال38/8 :
درصد گاوهای آبستن گاوداری های اطراف تهران(،)5
 31درصد از گاوهای سنتي و صنعتي شمال ايران( )4و
 21/1درصد از سگ های شهرستان ارومیه( )2آلوده
گزارش شده اند .با توجه به طبیعت داخل سلولي انگل
و درگیری سیستم ايمني سلولي ،پاسخ های ايمني
حاصل نقش مهمي جهت محافظت در برابر انگل دارند.
با توجه به اين نکات و عدم وجود داروی مناسب علیه
اين بیماری ،روش های کنترل عفونت Neospora
 ،caninumبه طرف تولید واکسن های موثر سوق
يافته است( .)7يکي از روش های مهم تولید واکسن
برعلیه تك ياخته ها تخفیف حدت انگل زنده مي باشد.
مطالعات قبلي نشان داده است که انجام پاساژهای
متوالي در شرايط آزمايشگاهي باعث تخفیف
حدت(بیماريزايي) تك ياخته نئوسپورا مي شود( .)8آن
چه در اين پژوهش مورد توجه قرار گرفته است اين
است که آيا سل الين ماکروفاژ موشي برای کشت،
تکثیر و پاساژ و سپس در تخفیف حدت احتمالي تکي
زوئیت های نئوسپورا کنینوم مناسب مي باشد يا خیر.
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امروزه به طور گسترده ای از کشت سلولي به
منظور جدا سازی و تکثیر  Neospora caninumبرای
اهداف مختلفي استفاده مي شود( .)0،10در اکثر
مطالعات ،سلول ( Veroبا منشاء کلیه میمون سبز
آفريقايي) به عنوان بهترين سلول برای جدا سازی و
تکثیر نئوسپورا معرفي شده است( .)11،11اگر چه گاهي
مواقع مشکالتي در زمینه سرعت تکثیر انگل و تامین
مواد مغذی مورد نیاز در محیط کشت سلولي آن
مشاهده شده است .به همین دلیل در سال های اخیر
حساسیت رده های مختلف سلولي به اين تك ياخته
مورد بررسي قرار گرفته است .در سال های اخیر ،سل
الين های ماکروفاز موش برای تکثیر داخل سلولي
طیف وسیعي از عوامل عفونت زا از جمله
Brucella ،)13(Mycobacterium tuberculosis
 ،)15(abortusو Cryptococcus neoformans
( )14استفاده شده است .در مطالعه حاضر نیز برای
اولین بار از اين سل الين ،برای کشت و تکثیر نئوسپورا
استفاده شده است.
در مطالعه حاضر ،حساسیت دو سل الين ماکروفاژ
موش و  Veroنسبت به کشت ،تکثیر و پاساژهای
متوالي تکي زوئیت های  Neospora caninumدر
شرايط کشت سلول( )in vitroمقايسه شده است.
عالوه بر اين به منظور ارزيابي میزان حدت تکي زوئیت
های انگل به دست آمده در شرايط کشت سلول در
مدل های آزمايشگاهي حیواني( ،)in vivoيك مطالعه
مقدماتي بر روی تخم مرغ جنین دار انجام شد با اين
هدف که آيا نوع سلول میزبان در در شرايط کشت
سلول به تخفیف حدت تکي زوئیت های نئوسپورا در
مدل های آزمايشگاهي حیواني منجر مي شود يا خیر
که اين ارزيابي با روش هیستوپاتولوژی انجام شد.
مواد و روش ها
کشت سلولي و تکثیر انگل :پس از کشت سل
الين  Veroو تشکیل يك اليه سلولي در روز سوم،
محیط کشت تازه Dulbecoʼ s Modified ( DMEM
 )Eagles ʼ s Mediumهمراه با تاکي زوئیت های
 Neospora caninumبه فالسك کشت سلولي
اضافه گرديد .محیط کشت شامل  DMEMحاوی 1
درصد سرم جنین گوساله ،محلول های آنتي بیوتیك

دوره بیست و پنج ،شماره ششم ،اسفند 69

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم

آمده از هر سلول 70 ،تخم مرغ جنین دار نژاد لوهمن
تهیه و با الکل اتانول ضد عفوني شدند .سپس در
انکوباتور ضد عفوني شده(با فرمالدهید) ،با دمای 37
درجه سانتي گراد ،رطوبت  70درصد 2-8 ،بار چرخش
در ساعت به مدت  18روز نگهداری شدند .در روز نهم
انکوباسیون محل غشاء کوريوآالنتوئیك با استفاده از
کندلینگ مشخص و محدوده آن در هر تخم مرغ
عالمت گذاری شد .سپس سوراخي در حد فاصل کیسه
هوايي و غشاء کوريوآالنتوئیك جهت محل تزريق انگل
ايجاد شد .سپس تخم مرغ ها به صورت تصادفي به
هفت گروه ده تايي تقسیم شده و دوز مشخص و
حساب شده ای از تکي زوئیت های پاساژ داده شده بر
روی دو سل الين به شش گروه تخم مرغ های جنین
دار با دوزهای  105×1 ،105×0/4و ( 105×1/4به ترتیب
در گروه های  V1و  V2 ،J1و  V3 ،J2و  )J3تکي
زوئیت در میلي لیتر ،تلقیح شد و به گروه هفتم به
عنوان گروه کنترل( 140 )Cمیکرولیتر محیط کشت
سلولي استريل ( )DMEMتلقیح شد .تمام تخم مرغ ها
در شرايط کنترل شده حرارت و رطوبت در دستگاه
جوجه کشي نگهداری شدند .روزانه دو بار تخم مرغ ها
جهت بررسي تلفات کندل شدند و میزان مرگ و میر در
هر گروه ثبت و از بافت های مغز ،قلب و کبد آن ها
نمونه برداری انجام شد.
مطالعات هیستوپاتولوژی :از جنین های تلف شده
در گروه های مختلف تلقیح ،ابتدا بازرسي دقیق خارجي
به عمل آمد و سپس جهت مطالعات هیستوپاتولوژی از
بافت های مغز ،قلب و کبد نمونه برداری انجام شد.
پس از تثبیت نمونه های بافتي در فرمالین بافر 10
درصد و مراحل آماده سازی بافت ها ،قالب گیری با
استفاده از پارافین مذاب صورت گرفت .پس از تهیه
برش های  5تا  4میکروني از قالب ها و خنك شدن در
محیط آزمايشگاه ،رنگ آمیزی متداول هماتوکسیلین و
ائوزين( )H&Eانجام شد و به وسیله میکروسکوپ
نوری مورد مطالعه قرار گرفت .برای انجام مطالعات
ايمنوهیستوشیمي ،بعد از بررسي میکروسکوپیك اساليد
141
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پني سیلین و استرپتومايسین و ضد قارچ آمفوتريسین
بود که در شرايط دمايي  37درجه سانتي گراد و دی
اکسیدکربن  4درصد نگهداری شدند .با بررسي روزانه
فالسك های حاوی نئوسپورا با استفاده از میکروسکوپ
معکوس ،زماني که  80-00درصد سلول های  Veroبا
ايجاد ضايعات سلولي توسط تکي زوئیت های نئوسپورا
تخريب شدند(تقريباً هر سه روز يك بار) ،مايع رويي
فالسك ها که حاوی تکي زوئیت ها بودند جمع آوری
شدند و جهت جداسازی بقايای سلول های  ،Veroدو
بار سانتريفیوژ(ده دقیقه با دور  1000آر پي آم) انجام
شد .در انتها تعداد تکي زوئیت های زنده در هر میلي
لیتر با استفاده از الم هموسیتومتر نئوبار شمارش شد.
میزان مشخص و مساوی از تکي زوئیت های به دست
آمده در اين مرحله( 102تکي زوئیت در هر میلي لیتر)،
به منظور آداپته سازی به سلول های مورد نظر شامل
 Veroو ماکروفاژ موش افزوده شد و به مدت دو هفته
کشت داده شد .به اين صورت که پس از مشاهده
حداکثر  ،)Cytopathic effect(CPEتکي زوئیت های
موجود در هر فالسك جمع آوری شده و پس از
سانتريفیوژ ،به فالسك های جديد از هر سل الين
افزوده شد.
مقايسه قدرت تکثیر انگل در دو سل الين :تعداد
مشخص و يکسان از تکي زوئیت به دست آمده در
مرحله قبل در مجاورت تعداد مشخصي از سلول های
نامبرده در باال(تعداد  1×102تکي زوئیت بر روی
 1/5×102از هر نوع سلول) در شرايط کامالً يکسان
(محیط کشت  DMEMبه همراه  1درصد سرم گوساله
و  1 µl/mlپني سیلین استرپتومايسین و  4درصد دی
اکسید کربن) قرار گرفته شد .به مدت چهار روز(تا
زماني که در تمام سلول ها  CPEايجاد شود و تکي
زوئیت ها رها شوند) جهت مقايسه ،روزانه مقداری از
مايع رويي سلول ها جمع آوری و  10میکرولیتر از آن
جهت شمارش بر روی الم هموسیتومتر نئوبار قرار
گرفت و تعداد تکي زوئیت های آزاد بر روی هر سلول
شمارش شد و میانگین روزانه آن ها محاسبه و با هم
مقايسه شد .در نهايت به منظور بررسي میزان حدت
انگل در اين دو سل الين ،تکي زوئیت های انگل ،با
شرايط کامالً يکسان 30 ،پاساژ متوالي داده شدند.
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تلقیح به تخم مرغ جنین دار به منظور ارزيابي
میزان حدت تکي زوئیت های به دست آمده از دو سل
الين :جهت مقايسه میزان حدت تکي زوئیت به دست
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مقايسه قدرت تکثیر انگل به وسیله سلول های
Veroو ماکروفاژ موش در کشت سلولي :میانگین نتايج
شمارش روزانه در چهار روز متوالي بعد از عفونت در
جدول شماره  1نشان داده شده است .در اين نتايج
مشاهده مي شود که در سلول های ماکروفاژ و Vero
از روز يك تا روز چهار ،تعداد تکي زوئیت های آزاد
شده از سلول ها سیر صعودی داشته است .در مورد
سلول ماکروفاژ از روز يك تا سه ،میانگین تعداد تکي
زوئیت های رها شده کمتر از میانگین تعداد تکي زوئیت
های رها شده از سلول  Veroبوده ولي در روز چهار
افزايش ناگهاني و شديدی در تکي زوئیت های رها
شده مشاهده شد(تصوير شماره  )1که اين تفاوت از نظر
آماری معني دار بود(.)P<0.05
میزان مرگ و میر در جنین های تخم مرغ :از روز
هفت بعد از تلقیح ،تلفات در جنین ها آغاز شد(در گروه
های  )J3و میزان مرگ و میر در شش گروه  Vوابسته
به دوز تلقیح شده بوده ،بدين صورت که در دوزهای
باالتر ،تلفات زودتر مشاهده شد .در اين شش گروه در
طي سه روز(روز هفت ،هشت و نه بعد از تلقیح) تمام
جنین ها تلف شدند(تلفات  100درصد) .در مقايسه با
اين شش گروه ،در سه گروه مورد آزمايش  ،Jتنها يك
جنین از گروه  10( J3درصد) در روز هفت بعد از تلقیح
تلف شد و ساير جنین ها در اين سه گروه ،به صورت
144
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های رنگ آمیزی شده با روش  ،H&Eمقاطع بافتي به
ضخامت  5میکرون از همان قالب های پارافیني تهیه
شدند .در انتها ،اساليدها در محلول الکل های صعودی
و زايلل قرار داده شدند و پس از مانت کردن ،به وسیله
میکروسکوپ نوری مطالعه شدند(آزمايشات مذکور در
بخش پاتوبیولوژی دانشکده دام پزشکي دانشگاه تبريز
انجام شد).
آنالیز آماری :جهت بررسي معني داری تفاوت
میانگین تکي زوئیت های آزاد شده از هر سلول از T
 )SPSS version 22, IL, USA( testو يافته های
هیستوپاتولوژيك با استفاده از تست انووا و تست های
غیرپارامتری( non- parametric tests; Kruskal-
 )wallis H and Mann- whitney Uبا در نظر
گرفتن میزان خطای کمتر از  0/04انجام شد.
یافته های پژوهش
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زنده متولد شدند .در گروه کنترل(تلقیح شده با محیط
کشت) ،تمام جوجه ها به صورت زنده متولد شدند.
يافته های ماکروسکوپي :جوجه های متولد شده
در گروه کنترل و گروه  J1و  J2از نظر بالیني طبیعي
بودند .در حالي که يافته های بالیني در جوجه های هچ
شده گروه  J3شامل عدم توانايي در بلند شدن ،عدم
تعادل ،التهاب مفصل و وزن تولد کم تر از وزن متوسط
بود .مشاهدات ماکروسکوپي در جنین های مرده گروه
 ،Vخون ريزی و پرخوني وابسته به دوز تلقیح را نشان
داد .در گروه  ( V1با دوز  105×0/4تکي زوئیت در هر
میلي لیتر) میزان خون ريزی کم ،در گروه ( V2با دوز
 105×1/0تکي زوئیت در هر میلي لیتر) میزان خون
ريزی متوسط و در گروه  ( V3با دوز  105×1/4تکي
زوئیت در هر میلي لیتر) میزان خون ريزی شديد بود.
در بافت های مختلف مغز ،قلب و کبد هیچ گونه ضايعه
ماکروسکوپي مشاهده نشد .خون ريزی در سطح داخلي
پوسته تخم مرغ هم مشاهده شد .يافته های
ماکروسکوپي در جنین های تلف شده در گروه J3
شامل پرخوني و خون ريزی ماليم در سطح بدن بود.
ضايعات
هیستوپاتولوژی:
های
يافته
میکروسکوپیك در گروه های مختلف  Veroدر بافت
های کبد ،و قلب شامل خونريزی ،پرخوني ،نکروز و
آماس بافت در گروه های مختلف بود که با افزايش دوز
تکي زوئیت های تلقیح شده ،شدت ضايعات هم بیشتر
و از نظر آماری ،معني دار بود( )P<0.05بود .آماس
بافتي با نفوذ منتشر يا تجمع کانوني سلول های آماسي
تك هسته ای شامل لنفوسیت ،پالسماسل و به ويژه
ماکروفاژ در بافت کبد در پارانشیم و اطراف عروق و در
بافت قلب بین سلول های میوکارد قلب تشخیص داده
شد(تصوير شماره  .)1در حالي که در گروه  Jضايعات
پاتولوژيك به شکل حضور سلول های آماسي تك
هسته ای به خصوص ماکروفاژها ،بدون پرخوني،
خونريزی و نکروز بود که در اين گروه نیز با افزايش
دوز تکي زوئیت های تلقیح شده ،شدت ضايعات بیشتر
بود .در هیچ کدام از گروه های مورد آزمايش ،اثری از
آماس در بافت مغز مشاهده نشد .در نمونه های بافتي
جوجه های گروه کنترل هیچ گونه ضايعه
هیستوپاتولوژيك مشاهده نشد.
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در روزهای یک ،دو و چهار تفاوت آماری معنی دار بین دو گروه مشاهده شد.
نوع سل الين

روز يك
×105

روز دو
×105

روز سه
×105

روز چهار
×105

میانگین
×105

Vero
J774

3/4±0/04
0/74±0/14

2/14±1/3
3±0/7

11/14±1/3
12/14±1/0

15/1±1/1
104/1±10/1

13/8±1/0
31/3±3/8

ماکروفاژ قبل از تلقیح تکی زوئیت ها :C .سل الین  Veroدر روز چهارم بعد از تلقیح تکی زوئیت ها :D .سل الین
ماکروفاژ در روز چهارم بعد از تلقیح تکی زوئیت ها .در روز چهارم ،تعداد تکی زوئیت های رها شده از
ماکروفاژهای موش چند برابر تعداد تکی زوئیت های رها شده از سل الین  Veroبود.

تصویر شماره  -2آلودگی تجربی با تکی زوئیت های  :A .Neospora caninumگروه آزمایش  .V3بافت قلب.
حضور سلول های آماسی در بین باندل های عضالنی قلب (پیکان ها) (رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین).
 :Bگروه آزمایش  .V2بافت کبد .نفوذ سلول های آماسی تک هسته ای (پیکان ها)
در اطراف عروق کبد (رنگ آمیزی .)H&E
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تصویر شماره  .1سل الین  Veroو ماکروفاژ موش( :A .)J774سل الین  Veroقبل از تلقیح تکی زوئیت ها :B .سل الین

] [ DOI: 10.29252/sjimu.25.6.141

جدول شماره  .1میانگین تعداد تاکی زوئیت های رها شده از دو سل الین  Veroو ماکروفاژ موش در طی چهار روز.

ارزیابی کشت تاکی زوئیت های  Neospora caninumدر سل الین -...منیره خرداد مهر

141

] [ DOI: 10.29252/sjimu.25.6.141

بحث و نتیجه گیری
در حال حاضر از تکنیك کشت سلولي جهت
جداسازی ،تکثیر و تشخیص انگل Neospora
 caninumبه صورت گسترده ای استفاده مي
شود( .)0،10هم اکنون نئوسپورا بیشتر بر روی رده های
سلولي از جمله سلول  ،)11،12( Veroفیبروبالست
های سگ و گربه( ،)17سلول های کلیه گربه(،)17
آستروسیت های موش صحرايي( MDBK ،)18و
 )12( MDCKکشت داده مي شود .از بین تمام سلول
های نامبرده ،سلول  Veroمتداول ترين رده سلولي
استفاده شده جهت کشت  Neospora caninumمي
باشد( .)11،11اگر چه گاهي مواقع مشکالتي در زمینه
سرعت تکثیر انگل و تامین مواد مغذی مورد نیاز در
محیط کشت سلولي آن مشاهده شده است ،چرا که اين
سلول ها ،سلول هايي چسبنده هستند .بنا بر اين کشت
در سل الين های غیر چسبنده(کشت معلق) مي تواند
برای تولید زيادتری از تکي زوئیت های Neospora
 caninumمناسب باشد .نتیجه اين مطالعه نشان داد
که سل الين ماکروفاژ موش ،به عنوان کشت سلولي
معلق ،يك میزبان مناسب برای کشت Neospora
 caninumمي باشد .در اين مطالعه پاساژهای متوالي
تکي زوئیت  Neospora caninumدر سل الين های
 Veroو ماکروفاژ موش با موفقیت انجام شد.
در مطالعه حاضر ،باالترين بازده تکثیر تکي زوئیت
ها از سل الين ماکروفاژ موش به دست آمد که تقريباً
 1/4برابر تعداد تکي زوئیت های به دست آمده از سل
الين  Veroبود .با توجه به اين که تا به امروز سل
الين  Veroبه عنوان بهترين سل الين استاندارد برای
کشت ،تکثیر تکي زوئیت های نئوسپورا و حتي تولید
واکسن نئوسپورا معرفي شده است( ،)11،11نتايج حاضر
نشان مي دهد که سل الين ماکروفاژ در مقايسه با
ساير رده های سلولي ،سل الين بسیار مناسبي برای
نئوسپورا مي باشد .در مطالعه ای که بر روی کشت
مداوم  Toxoplasma gondiiانجام شد ،عملکرد
بهتری را از سل الين های  Helaو  LLCنسبت به
سل الين  Veroمشاهده شد( .)10در مطالعه ديگری
تکي زوئیت های  Toxoplasma gondiiرا به
فالسك های کشت سلولي حاوی سل الين ماکروفاژ
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موش تلقیح شد ،تکثیر سريع تکي زوئیت های
 Toxoplasma gondiiرا در ماکروفاژهای موش
مشاهده شد که بعد از چهار روز با دوز تلقیح  ،107تعداد
تکي زوئیت ها  300برابر شده بود( .)10در سال های
اخیر در مطالعات مختلف به طور موفقیت آمیزی از
سلول ماکروفاژ موش جهت تکثیر عوامل عفوني داخل
سلولي استفاده شده است که از آن جمله مي توان به
 )11(Listeria monocytogenesو گونه های
لیشمانیا( )11اشاره کرد.
نتايج حاصل از اين مطالعه ،تخفیف حدت تکي
زوئیت های  Neospora caninumدر طي پاساژهای
متوالي آن در سل الين ماکروفاژ موش نشان داد .در
گروه  Veroمرگ و میر  100درصد به همراه ضايعات
پاتولوژيکي شديد وجود داشت ،در حالي که در گروه
ماکروفاژ موش مرگ و میر  10درصد و ضايعات
پاتولوژيك بسیار خفیف مشاهده شد .اين تفاوت قابل
مالحظه در میزان مرگ و میر و ضايعات پاتولوژيك
حاصل از دو سل الين ،به طور واضح تاثیر سلول
میزبان روی تخفیف حدت  Neospora caninumرا
نشان مي دهد .اين نتايج نشان مي دهد که کاهش
حدت تکي زوئیت های  Neospora caninumطي
پاساژ های متوالي در کشت سلولي در سل الين
ماکروفاژ موش امکان پذير است.
اخیراً تخم مرغ جنین دار به عنوان مدل مناسبي در
مطالعه تجربي عفونت زايي  Neospora caninumو
هم چنین بررسي حدت تکي زوئیت های Neospora
 )13(caninumاستفاده شده است .از اين رو در اين
مطالعه از تخم مرغ جنین دار برای بررسي حدت تکي
زوئیت های  Neospora caninumاستفاده شد .نتايج
بررسي ضايعات ماکروسکوپیك و میکروسکوپیك در
بافت های مورد آزمايش جنین های تخم مرغ در اين
مطالعه مشابه مطالعات قبلي شامل هپاتیت و
میوکارديت غیرچرکي تك هسته ای و وابسته به دوز
تلقیح بود(.)13،15
در مطالعه حاضر عالوه بر پاساژهای متوالي ،برای
اولین بار اثر نوع سلول میزبان نیز بر تخفیف حدت
 Neospora caninumدر سل الين ماکروفاژ موش
بررسي شد که از اين سل الين برای تکثیر طیف
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 کشت و تکثیر،به طور خالصه نتايج اين مطالعه
 بر روی سل الينNeospora caninum موفقیت آمیز
معلق ماکروفاژ موش را نشان داد که مي تواند با
 باعث کاهش چشم گیر هزينه و زمان،سهولت بیشتر
در تولید انبوه تکي زوئیت در جهت انجام مطالعات
.تجربي و هم چنین تولید واکسن گردد
سپاسگزاری
نويسنده مقاله از دانشکده دام پزشکي دانشگاه
تبريز و موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
شعبه شیراز به دلیل حمايت مالي و همکاری علمي
.کمال تشکر را دارد

وسیعي از عوامل عفوني داخل سلولي از جمله
Cryptococcus
) و15(Brucella abortus
 پژوهش های.) استفاده شده است13(neooformans
Listeria قبلي از بین رفتن داخل سلولي
 در سل الين ماکروفاژ موشmonocytogenes
 نقش کلیدی را در، ماکروفاژها.)14 (توضیح داده است
، بنا بر اين،مکانیسم دفاعي سیستم ايمني ايفا مي کند
تعجب آور نیست پاساژ متوالي تکي زوئیت های
 منجر به تضعیف حدت اينNeospora caninum
.تك ياخته شود
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Abstract
Introduction: Neospora caninum is an
intracellular protozoan considered as a
serious disease agent in cattle and dogs. In
the present study, N. caninum tachyzoites
were cultivated in mouse macrophage cell
line and Vero cell line.

was 100% and 10%, respectively, which
was dose-dependent. Microscopically, there
were milder hepatitis and myocarditis in the
liver and heart of chickens inoculated with
N. caninum harvested from mouse
macrophage cell line.

Materials & Methods: The number of
harvested tachyzoites was recorded daily.
After parasite propagation and continuous
passages, chicken embryonated eggs were
used for comparison of tachyzoites
attenuation. Mortality rate was recorded
daily and the tissue samples of brain, liver,
and heart were taken for histopathological
examination.

Discussion & Conclusions: The present
findings showed that cultivation of N.
caninum tachyzoites in macrophage cell
line increased propagation of tachyzoites
and also reduced attenuation of the parasite.
These results suggested the suitable cell
line for mass production of N. caninum
tachyzoites for various experimental
researches and also producing live
attenuated vaccine.

Findings: Mortality rate in embryonated
eggs inoculated with N. caninum harvested
from Vero and mouse macrophage cell line

Keywords: Cell culture, Attenuation,
Embryonated
egg,
Histopathology
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