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هاي  نترفرون گاما بر تکثیر تاکی زوئیتی و اD3 ویتامین  مقدارتاثیر
  ید در او تولید نیتریک اکسئی توکسو پالسما گوند

  Balb/Cماکروفاژهاي صفاقی موش 
  

 (.Ph.D)***عبدالحسین دلیمی اصل (.Ph.D)**+فاطمه غفاري فر (.M.Sc)*پور هللا معصومه عبدا

 (.M.Sc)*****سکینه قاسمی نیکو (.M.Sc)***** جووس صلحاک (.Ph.D)****احمد زواران حسینی

  (.Ph.D)*******شهال رودبار محمدي (.Ph.D)******زهره شریفی
 

  چکیده
هاي هسته دار  یک انگل داخل سلولی اجباري است که تعداد وسیعی از سلول یئتوکسوپالسما گوند :سابقه و هدف 

ی قادر هستند در ماکروفاژهاي ئهاي توکسوپالسما گوند تاکی زوئیت. کند ود آلوده میمختلف را در میزبانان واسط خ
هاي داخل  هاي دفاعی علیه عفونت ترین مکانیسم در ماکروفاژها یکی از مهم  نیتریک اکسایدتولیدالقاء .موش تکثیر نمایند
ها دارد و تولید  عضی از بیماري اثر مفیدي در درمان ب، ثابت شدهقبالً همطور که   همانD3ویتامین . ها است سلولی در موش

  .نیتریک اکساید را افزایش می دهد
 میکروگرم به صورت تزریق 1000 به مقدار D3هدف از این تحقیق بررسی تاثیر مصرف ویتامین   :ها مواد و روش

ی ئ گوندهاي توکسوپالسما ها با تاکی زوئیت سازي موش هاي متفاوت، سپس آلوده  در زمانBalb/Cداخل صفاقی به موش 
ها و نیز  ی در ماکروفاژهاي آلوده جداسازي شده از این موشئهاي توکسوپالسما گوند و نهایتا بررسی تکثیر تاکی زوئیت

  .شگاهی استیبررسی نیتریک اکساید تولید شده توسط این ماکروفاژهادر شرایط آزما
ها و   میکروگرم به موش1000ه مقدار   بD3بار ویتامین دست آمده مشخص نمود که تزریق یک هنتایج ب  :ها یافته

هاي  ترین تاثیر را در کاهش تاکی زوئیت واحد اینترفرون گاما به محیط کشت ماکروفاژها بیش100سپس اضافه کردن 
نیتریک اکساید . (P<0.05)دست آمده در مقایسه با گروه شاهد معنی دار بود  هتوکسوپالسما داشته است و اختالف ب

  .(P<0.05)دار بود درمقایسه با گروه شاهد داراي اختالف معنیو ترین مقدار را داشته  گروه نیز بیش دراینگیري شده  اندازه
 میکروگرم براي افزایش 1000ه میزان بD3کبار ویتامینیطور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که مصرف  هب   :استنتاج
 ،ک اکساید کامال موثر بوده و اگر با اینترفرون گاما همراه شودچنین افزایش تولید نیتری کشی ماکروفاژها و هم قدرت انگل
  .تر خواهد بود این اثر قوي

  
  ، نیتریک اکساید D3ی، ویتامین ئتوکسوپالسما گوند :هاي کلیدي  واژه

  
  
 آموخته کارشناس ارشد انگل شناسی بیمارستان شهید رجایی بابل   دانش*

  شناسی  گروه انگل-دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده پزشکی:  تهران +*  تربیت مدرس تهران  ) استادیار(عضو هیأت علمی   متخصص انگل شناسی،**
  تربیت مدرس تهران) استاد(عضو هیأت علمی   متخصص ایمونولوژي،****    تربیت مدرس تهران) استاد(عضو هیأت علمی   متخصص انگل شناسی،***

  سازمان انتقال خون ایران) استادیار(شناسی، عضوهیات علمی  ویروس******دانشگاه فسا       ) مربی(اسی، عضو هیات علمیشن  انگل.Ph.Dارشد و دانشجوي  کارشناس*****
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   دکتراي قارچ شناسی، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس*******
E 18/7/84: ریخ تصویب             تا25/3/84:               تاریخ ارجاع جهت اصالحات 22/12/83: تاریخ دریافت  
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 26  1385 ، خرداد و تیر 52م ، شماره مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                               دوره شانزده

 مقدمه
 انگـل تـک یاختـه از        یـک  یئتوکسوپالسما گونـد  

 اسـت کـه تقریبـا       (Epicomplexa) مپلکـسا شاخه اپی ک  
بـادي علیـه     جهان داراي آنتـی    پانصد میلیون نفر در سطح    

 وضعیت ایمنی فردي، بیمـاري را       ).1(این انگل می باشند   
به شکل خود محدود شونده ومعمـوال بـدون عالمـت در          

 هرچند در این بین کسانی هستند که سیـستم  ).2(آورد  می
ایمنی آنها سرکوب شده و یا تحت شـیمی درمـانی قـرار     

اند و یا به عفونت ایدز مبتال هستند، عفونت در این  گرفته
شود کـه مـی توانـد بـه       اي ظاهر می   افراد به شکل کشنده   

طـی  . هاي شدید سیستم عصبی مرکزي منجر شود    آسیب
تواند ازجفت مادر عبور کرده و جنین  ل می انگ،حاملگی

خطر عفونت ومرگ ومیر مربوط به مرحله . را آلوده کند  
. اي از بارداري است که مادر به عفونت مبـتال مـی شـود            

ــارداري ــشتر اســت ،در ســه ماهــه اول ب .  خطــر مــرگ بی
ــن انگــل داخــل ســلولی و ســایر    ــل ای محافظــت در مقاب

اکتریوم تــوبر هـاي داخــل سـلولی مثـل مــایکو بـ     پـاتوژن 
ــسته    ــلولی واب ــی س ــه ایمن ــالمونال تیفــی ب ــوزیس و س کل

ها فعـال شـدن     گام حیاتی در حذف این پاتوژن     . )3(است
هاي تیپ یـک اسـت کـه     ماکروفاژها و تولید سایتوکاین   
سیـستم  بعـد از تحریـک   . در این مرحله ضروري هـستند   

کـه   نندک  ماکروفاژها اینترلوکین دوازده تولید می     ،ایمنی
هـاي کـشنده     تولید اینترفرون گاما توسط سـلول     محرك  

 اتـصال  ).5، 4(د بودن خواهT cell  و1)NK Cells(طبیعی 
 ، روي ماکروفاژهاي فعالاش بر گیرندهاینترفرون گاما به    

ــشی آن   ــروب ک ــت میک ــزایش فعالی ــث اف ــه   باع ــا علی ه
 اینترفـرون گامـا    .)6(شـود  هاي داخـل سـلولی مـی       پاتوژن

د و بـه طـرف تولیـد نیتریـک     کن ماکروفاژرا تحریک می 
ــوق مــــی ــد کــــه آن اکــــساید ســ ــث  دهــ ــم باعــ   هــ

  

                                                
1. Natural. Killer Cells 
 

  
. شـود  ی میئهاي توکسوپالسما گوند انهدام تاکی زوئیت  

در مطالعات متعددي که تا کنون انجام شده، ثابـت شـده       
هـاي داخـل    که نیتریک اکساید نقش مهمـی در عفونـت    

هــا  همچنــین مطالعــاتی کــه در مــوش. )8و7(ســلولی دارد
 فعالیـت ضـد     ІFNγنـشان داد کـه سـایتوکاین        انجام شد   

توکسوپالسمایی را در ماکروفاژها با القا تولیـد نیتریـک          
  .)9(دهد اکساید انجام می

در قدیم از نور آفتاب و روغن کبد ماهی براي 
هایی نظیر عفونت توبرکلوزیس استفاده  درمان بیماري

هایی ارائه شد  از اواسط قرن نوزدهم گزارش. )8(شد می
 در درمان توبرکلوزیس را Dتا ثیرات مفید ویتامین که 

 معموالپایین بودن سطح سرمی .)10(کرد مطرح می
هاي   باعث افزایش حساسیت به عفونتD3ویتامین 
و این مطلب با مطالعات ژنتیکی ) 12،11،8(شود مزمن می

 انجام D3امین ـي ویتها گیرندهر روي ـه بـکه در این زمین
 یک هورمون D3 ویتامین. )14،13( ثابت شده است،شده

این .ایمنومدوالتوري با اثرات مفید درسیستم ایمنی است
 نقش Th2و  Th1هاي  ویتامین همچنین در تمایز سلول

 در مطالعاتی که تاکنون انجام شده ثابت شده )8،7(دارد
 در تولید نیتریک اکساید نقش مفیدي D3 که ویتامین

توبرکلوزیس  تریوممایکوباک دارد وقادراست رشدباکتري
ن در ـهمچنی. )17و16و15(دـار کنـرا در ماکروفاژها مه

 انجام شده تاثیر این )1380 (اي که توسط آغولی مطالعه
هاي لیشمانیا نشان  ویتامین بر کاهش رشد آماستیگوت

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر . )18(داده شده است
هاي  زوئیت تاکی نترفرون گاما بر تکثیری و اD3ویتامین 
د در ـک اکسیـریـد نیتـتولی ی وئـوندـگا ـوپالسمـتوکس

 . بوده استBalb/Cماکروفاژهاي صفاقی موش 
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  ها مواد و روش
  .باشد اي می این تحقیق یک بررسی تجربی ازنوع مداخله

   :انگل
ی که در ئ توکسوپالسما گوندRHسوش استاندارد 

دانشگاه اسی شن ازت گروه انگلمخزن  در انجمادشرایط 
 Balb/C هاي شد، در موش تربیت مدرس نگهداري می

  .  داده شدپاساژ
  

  :حیوان مورد مطالعه 
 Balb/C)( ی کوچکهاي سفید آزمایشگاه ازموش

  گرم و سن 18-20 در محدوده وزنیinbreedماده بالغ 
اي خریداري شده از موسسه واکسن و سرم  هفته 6-8

  .سازي رازي استفاده شد
  

   :محلول ها
به حجم یک میلی لیتر حاوي  D3ازویال ویتامین 

 تهیه شده از درهر میلی لیتر واحد بین المللی 300000
 95 همچنین از الکل اتیلیک  استفاده شدOsvahشرکت 

 ازمحیط کشت انگل براي. به عنوان حالل استفاده گردید
گلوتامین . ،بیکربنات سدیم و الRPMI-1640 کشت

م جهت تهیه محیط کشت و معرف مواد الز. استفاده شد
بکو یز از شرکت گین گاو نی سرم جنواز شرکت سیگما 

  .دیه گردیته
  

  :آماده سازي انگل
ی سوش ئانگل توکسوپالسما گوند   5×  105تعداد 

RHهاي   به صورت داخل صفاقی به موشBalb/C 
از صفاق , ها ق انگلی ساعت پس از تزر24تزریق و 

 دقیقه 10 به مدت g 2000ور  و دو باردر دشدموش جدا 
  .داده شدسانتریفیوژ و شستشو 

  

  :گروه بندي موشهاي مورد مطالعه
   سرموش مورد بررسی قرارگرفتند، 36دراین تحقیق 

  

ها به دو دسته و هر دسته به شش گروه سه تایی  موش
هاي مورد مطالعه   در دسته اول به موش.تقسیم شدند

 1000زان ی به مD3و ویتامین  5× 105انگل به تعداد 
ها پس از  هاي صفاقی آن سلول ن المللی تزریق ویواحد ب

 . ساعت جمع آوري و کشت داده شد24

هاي مورد مطالعه به مدت  در دسته دوم به موش
 به D3هر روز به شکل داخل صفاقی ویتامین  یک هفته،

ن المللی تزریق و بعد از یک هفته ی واحد ب1000زان یم
  تزریق شد و بیست و5× 105ه تعداد ها انگل ب به موش

 آوري و ها جمع هاي صفاقی آن چهار ساعت بعد سلول
ه شده از شرکت یاي ته  خانه24 کشت سلول صفحاتدر

  .نانک کشت داده شد

 در هر گروه از  وهر دسته به شش گروه تقسیم شد
  . استفاده شدBalb/cسه سر موش 

افت  که فقط انگل دری1 یا گروه شاهد: گروه اول
  . ها کشت داده شد کردند و ماکروفاژهاي آن

، گروهی که حالل و 2یا گروه شاهد : گروه دوم 
ها کشت داده  انگل دریافت نمودند و ماکروفاژهاي آن

  .شد
گروهی که فقط انگل دریافت کردند و : گروه سوم

گاما   واحد اینترفرون100ها  در کشت ماکروفاژ آن
  .اضافه شد

که حالل و انگل دریافت گروهی : گروه چهارم
 واحد 100ها  نمودند و در کشت ماکروفاژهاي آن

  اینترفرون گاما اضافه شد
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به D 3موشهایی که انگل و ویتامن : گروه پنجم
صورت داخل صفاقی دریافت نمودند و سپس 

  .ها جمع آوري و کشت داده شد ماکروفاژهاي آن
 به D 3گروهی که انگل و ویتامن : گروه ششم 

اخل صفاقی دریافت نمودند و در کشت صورت د
  . واحد اینترفرون گاما اضافه شد100ها  ماکروفاژهاي آن

، سلول کشت صفحه ازروزانه ایع رویی هرحفره م
آوري شده و از نظر میزان نیتریک اکساید تولید  جمع

 ،و درپایان روز چهارم. گرفت شده مورد بررسی قرار می
ه یته( درصد 25/0 هاي هر حفره با کمک تریپسین سلول

ب ین ترتی بد.شد میاستخراج ) فکویشده از شرکت د
 صفجخ ضربه به کف  چند،نیپسیپس از اضافه کردن تر

 با(شدند  میها کنده   و هنگامی که سلولشد وارد می
آوري  را جمع )نورتیکروسکوپ ایرمیکمک مشاهده ز

ه کرده و پس از یسپس از ماکروفاژها الم ته .شد می
رده زي کیآم ها را رنگ  با رنگ گیمسا المکس کردنیف
اژ ـ ماکروف100در  ودـاي موجـه ی زوئیتـتعداد تاک و

  .دـش شمارش می
  

   :کشت ماکروفاژ
 براي کشت Balb/C هاي از ماکروفاژهاي موش

 صفحاتها پس از استخراج در سلول. سلولی استفاده شد
 RPMI-1640محیط   خانه کشت سلولی در حضور24

 تعداد دو میلیون سلول ماکروفاژ از .دندکشت داده ش
 خانه کشت داده 24 صفحهصفاق موش جدا شده و در 

 مایع رویی هر حفره از ، ساعت پس از کشت24. شد
د و ازنظرمیزان نیتریک شآوري  جمع،کشت سلول صفحه

در پایان . اکساید تولید شده مورد بررسی قرار گرفت
ک تریپسین هاي هر حفره با کم  سلول،روزچهارم کشت

ی ـداد تاکـا تعـزي گیمسـآمی  و با رنگشـدراج ـاستخ
در هر ) یکصد عدد ماکروفاژ(هاي هر ماکروفاژ  زوئیت

  .گروه شمارش شد
  

   :اندازه گیري نیتریت

 24 طیآزمون و شاهدمایع رویی حفرات مربوط به 
ساعت بعد ازکشت ماکروفاژهاي آلوده جمع آوري می 

ها که نشان دهنده میزان  شد و نیتریت موجود در آن
. شد نیتریک اکساید است به روش گریس سنجش می

NMMA لی موالر به عنوان مهارکننده ی م1 با غلظت
لی موالربه ی م1 با غلظت SNAPد ویتریک اکساید نیتول

کار  هد بیک اکسایترید نیر تولیت کننده مسیعنوان تقو
  میکرولیتر از مایع رویی100 ، ساعت24بعد از .رفت 

هاي مورد مطالعه  یا نمونه استاندارد  حفرات نمونه
در هر  را ) میکروموالر10-100نیتریت سدیم از غلظت(

 میکرولیتر از معرف 100 خانه ریخته و 96 صفحهحفره 
د ـل آمیـسولفانی( ریسـ گ1اره ـس شامل معرف شمیگر

و  )ده استـ حل ش درصد5 در اسید فسفریک  درصد1
 تیلن دي آمین دي هیدروکلرایدنفتیل ا (2معرف شماره

. اضافه شد)  که در آب مقطر حل شده استدرصد 1/0
 OD میزان رار داده وـاق قـاي اتـه در دمـ دقیق5سپس 

 550وج ـول مـدر در طـزا ریـا دستگاه الیـرات بـحف
  .نانومترخوانده شد

  
  : هاي آماري روش

ن یق بدین تحقیکار رفته در ا ههاي آماري ب روش
  .می باشدب یترت

ها در ماکروفاژها  ن تعداد انگلیانگیسه میبراي مقا
 ماکروفاژ 100هاي موجود در چون براي هر گروه انگل

هاي هر   در گروهها نیانگیسه می براي مقا،شمارش شدند
انس یز واری پارامتري آنالآزموندسته مورد مطالعه از 

هاي  نیانگیسه میما در مورد مقاا. ک طرفه استفاده شدی
 ريــارامتــ ناپ آزمـونده ازــد شیـت تولیرـتیر نیــادـقم

Anova one-wayاستفاده شد .  
  
  ها یافته

ها در ماکروفاژها  برتکثیرتاکی زوئیتD3 اثرات ویتامین
  :یئدرمحیط کشت بعد از عفونت با توکسوپالسما گوند
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 تکثیر تاکی برD3 ویتامینآمده از اثر دست  هنتایج ب
هاي مورد  اژهاي دو دسته از موشها در ماکروف زوئیت

  . آمده است1  شمارهمطالعه در جدول
ا ـهاي توکسوپالسم ی زوئیتـداد تاکـن تعـمیانگی

ها  ی در هرماکروفاژصفاقی در دسته اول که موشئگوند
آوري   را بیست چهار ساعت قبل از جمعD3ویتامین 
شکل داخل صفاقی دریافت نمودند،  هاي صفاقی،به سلول

 را به D3که ویتامین  گروهی داري را بین عنیتفاوت م
 تنهایی و یا همراه با اینترفرون گاما در یافت نمودند با

  .(P<0.05)نشان داد 2و1هاي شاهد گروه
در دسته دوم، اختالف معنی داري بین گروهی که 

 را همراه با اینترفرون گاما دریافت نمودند D3ویتامین 
سایر . )(P<0.05شد ی دیده م1با گروه شاهد ) 6گروه (

  . آمده است1اطالعات در جدول شماره 
  

برتولید نیتریک اکسایددر سلول هاي D3 اثرات ویتامین
میزبان در محیط کشت بعد از عفونت با توکسوپالسما 

  :ی ئگوند
اکساید در  تولید نیتریک بر D3 ویتامیناثرات 

هاي میزبان در محیط کشت بعد از عفونت با  سلول
  . آمده است2  شمارهی در جدولئا گوندتوکسوپالسم

به مدت یک ها  موش مورد مطالعه که اولدسته در 
 بعد از ، دریافت کرده بودندD3ها ویتامین  هفته موش

چهار   انگل تزریق شد و بیست وها آنیک هفته به 
در  .ها استخراج شد هاي صفاقی آن  سلول،ساعت بعد

هایی   همه گروهاین دسته میزان تولید نیتریک اکساید در
 را به تنهایی یا همراه با اینترفرون گاما D3که ویتامین 

تفاوت معنی داري در  ) 6و 5هاي  گروه( دریافت نمودند
  .)1نمودار شماره( ها دیده نمی شود بین گروه

 که بیست چهار ساعت قبل از جمع دومدر دسته 
ها، انگل به شکل داخل  آوري سلول هاي صفاقی آن

ق شده بود ،غلظت نیتریک اکساید در گروه صفاقی تزری
 را به تنهایی یا D3هایی که ویتامین شاهد یک و گروه

 اختالف ،اند همراه با اینترفرون گاما دریافت نموده
چنین بین گروه  هم). >05/0P(دهد را نشان میداري  معنی

با گروهی که فقط اینترفرون گاما را دریافت  1شاهد 
 شود داري دیده می ختالف معنیا )4و3هاي گروه(نمودند

  ).>05/0P) (2نمودار شماره (
 NMMAر یآمده ازتاث دست هبنیتریک اکساید ج ینتا

 287 ± 57/5و  7/25 ± 67/0بیز به ترتی نSNAPو 
 .باشد می کرو موالریم

  
وکسوپالسمادردو دسته از موشهاي مورد مطالعه زوئیتهاي موجود در ماکروفاژهاي آلوده به ت میانگین و انحراف معیار تعداد  تاکی: 1جدول شماره 

  )دسته دوم( دوز 7و ) دسته اول (D3دریافت کننده یک دوز ویتامین 
  

   گروه مورد مطالعه6عدد ماکروفاژ در 100میانگین و انحراف معیار تعداد تاکی زوئیتهاي محاسبه شده در  
1  2  3  4  5  6  

 دسته ها

M ± SD  M ± SD  M ± SD  M ± SD  M ± SD  M ± SD  
  1دسته

  ) واحدD3) 1000دریافت کننده یک دوز ویتامین 
14/0 ±01 /3  

*  
16/0 ±93/2 

*  
2/0 ±66/ 2 

  
13/0 ±67 / 2  

  
19/0 ±49/2 

*  
19/0 ±37/2 

*  
  2دسته

   روز7به مدت )  واحدD3) 1000 دوز ویتامین 7دریافت کننده 
15/0 ±05/ 3  

*  
14/0 ±03/3  

*  
18/0±7/ 2  

  
14/0 ±75/2  

  
17/0 ±82/ 2  

  
2/0 ±69/2  

*  
  

و  : 4 به محیط کشت، گروهINFγدریافت کننده انگل وحالل و اضافه کردن  : 3گروهدریافت کننده انگل وحالل،  : 2دریافت کننده فقط انگل، گروه : 1گروه  دریافت کننده انگل 
  . به محیط کشت    INFγ I افت کننده انگل و ویتامین و اضافه کردندری : 6گروهو دریافت کننده انگل و ویتامین : 5 به محیط کشت، گروه INFγ اضافه کردن

  .نشان دهنده گروههایی است که باهم داراي اختالف معنی دار می باشند* 

  
طالعه هاي مورد م میانگین و انحراف معیار مقادیر نیتریت تولید شده توسط ماکروفاژهاي آلوده به توکسوپالسما دردو دسته از موش  :2جدول شماره 

  )دسته دوم( دوز 7و ) دسته اول (D3دریافت کننده یک دوز ویتامین 
  

 توسط ماکروفاژها در گرو ههاي مورد مطالعه) µM(میانگین و انحراف معیارمقادیر نیتریت تولید شده  
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 30  1385 ، خرداد و تیر 52م ، شماره مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                               دوره شانزده

1  2  3  4  5  6    
  M ± SD  M ± SD  M ± SD  M ± SD  M ± SD  M ± SD دسته ها
 1دسته

  ) واحدD3) 1000دریافت کننده یک دوز ویتامین 
8/0 ±109  

*  
02/1 ±9/108  

*  
7/0 ±146  

  
25/0±2/148  

  
13/1 ±165  

*  
9/0 ±8/187  

*  
 2دسته

  روز7به مدت )  واحدD3) 1000 دوز ویتامین7کننده  دریافت
8/0±109  

  
49/0 ±2/108  

  
49/0 ±146  

  
52/0 ±145  

  
7/0 ±139  

  
96/0 ± 9/146  

  
  

و : 4به محیط کشت، گروه  INFγدریافت کننده انگل وحالل و اضافه کردن  : 3گروهدریافت کننده انگل وحالل،  : 2ه دریافت کننده فقط انگل، گرو: 1گروه  دریافت کننده انگل 
و اضافه کردن  : 6گروهو کننده انگل و ویتامین  دریافت: 5به محیط کشت، گروه  INFγاضافه کردن     .به محیط کشت  INFγدریافت کننده انگل و ویتامین 

   وجود اختالف معنی دار آماري*

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Archive of SID

www.SID.ir [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             7 / 11

http://www.pdffactory.com
https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-123-fa.html


  توکسوپالسما گوندئی
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  میانگین نیتریت تولید شده در ماکروفاژهاي دو دسته موش تحت مطالعه  : :1نمودار شماره 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0
30
60
90

120
150
180
210

مقدار نیتریت

(µM )

1 دستھ  2 دستھ 

موش

1 گرو

2 گروه 

3 گروه 

4 گروه 

5 گروه 

6 گروه 

0

0 .5

1

1 .5

2

2 .5

3

3 .5

تعداد تاكي زوئیت

1 دستھ  2 دستھ 

موش

 

1 گرو

2 گروه 

3 گروه 

4 گروه 

5 گروه 

6 گروه 
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  میانگین تعداد تاکی زوئیتها در ماکروفاژهاي دو دسته موش تحت مطالعه  : :2نمودار شماره 

  

  بحث
ردن ـوده کـادر به آلـی قئدـونتوکسوپالسما گ

به طور طبیعی نقش  ها است، ماکروفاژها و تقسیم آن
. هاي مهاجم است ماکروفاژ ها نابودي میکروارگانیسم
هاي مختلف، این  با تحریک ماکروفاژها با سیگنال

هاي مختلف رشد و  ها فعال شده و با مکانیسم سلول
  .تکثیر انگل ها را مهار می کنند

هاي درمانی که سیستم  فاده از روشامروزه است
تر  کند، بیش ها تقویت می  با عفونتهایمنی را در مقابل

در تحقیق حاضر نقش ویتامین . مورد نظر محققین است
D3 در تقویت سیستم ایمنی مورد بررسی قرارگرفته 
مشخص شد ) 1380(در تحقیق آغولی و همکاران . است
 با اینترفرون توامD3  میکروگرم ویتامین800مقدارکه 

 و با این میزانگاما بر مهار تکثیر انگل لیشمانیا موثر بوده 
  بیشترین مقدار نیتریک اکساید تولید شده D3ویتامین 

و همکاران  2پاکت و  )1985 (1دیویسهمچنین . )18(بود
در مورد مایکوباکتریوم را مشابه همین تحقیق ) 1998(

 مقادیـر اـه آنحقیق ق نتایج تـ طب)17،16(انـد انجـام داده
 قادر است ماکروفاژها را در مهار D3متفاوت ویتامین 

در تحقیق . تکثیر این میکروب پاتوژن فعال تر سازد
طور که از نتایج هم مشخص است ویتامین  حاضر همان

D3 آلفا هیدروکسیالز -1 در داخل بدن تحت اثر آنزیم
فاء قادر است در تقویت سیستم ایمنی ای شود و فعال می
به همین دلیل است که در دسته اول که یک . نقش کند

 را به شکل داخل صفاقی در یافت D3ویتامین نوبت 
تر   در فعالD3نموده بودند به علت اثر تحریکی ویتامین 

                                                
1. Davises 
2. Rokett 
 

تولید نیتریک اکساید با قدرت براي سکردن ماکروفاژها 
ی ـدرت انگل کشـه است و قـورت گرفتـري صـبیشت

اي ـه ی زوئیتـر تاکـتکثی ده وـتر ش ا بیشـماکروفاژه
 این اثر .تر مهار شده است ی بیشئتوکسوپالسما گوند

 همراه با D3 میکروگرم ویتامین 1000مقدار هنگامی که 
خورد که  به چشم می تر اینترفرون گاما مصرف شود بیش

بر تواند به علت اثر فعال کنندگی این سایتوکاین  می
   تشدید D3راه با ویتامین  ماکروفاژها باشد که همروي

  
  
  
مطالعه که یک هفته  ولی در دسته دوم مورد. شود می

 ،نمودند شکل داخل صفاقی دریافت می را به D3ویتامین
بر سیستم ایمنی  D3اثرات مهار کنندگی ویتامین 

چون در این گروه نه تنها تکثیر تاکی  .شود مشاهده می
بلکه تولید تر بوده  ها نسبت به دسته اول بیش زوئیت

 که به هنیتریک اکساید نیز در این گروه کاهش داشت
که مصرف طوالنی مدت ویتامین  علت اثرمهاري است

D3 ن یتامیو. برسیستم ایمنی داردD3طرفی باعث   از
ا ـاژهـروفـد توسط ماکیـک اکسایتریخ نـت پاسیوـتق
کند و  ل مییت ماکروفاژها را تعدیالـی فعـعن؛ یودـش می

  م یـده آنزـال شـاي فعـر ماکروفاژهـگیدرف ـاز ط
    و1 جادیکنند و موجب ا ان مییالز را بیدروکسیه -1

ه این ـک دـشون  میD3ن یـتامیی وـدروکسیـه يد -25
محصول مانع بلوغ دندریتیک سل ها می شود و 

  .)20،19(دهد  را کاهش میIL1, TNF-a , IL-12ترشح
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کـه مـصرف   طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد ه  ب
ــامین ی ــار ویت ــزان  D3کب ــه می ــراي  1000 ب ــرم ب  میکروگ

چنـین   افزایش قـدرت انگـل کـشی ماکروفـاژ هـا و هـم             
افزایش تولید نیتریک اکساید کامال موثر بوده و اگـر بـا        

  .تر خواهد بود اینترفرون گاما همراه شود این اثر قوي
  

  سپاسگزاري
این تحقیق بخشی از پایان نامه مقطع کارشناسی 

شناسی است که کلیه اعتبارات آن توسط  انگل ارشد
نگارندگان . رداخت شده استدانشگاه تربیت مدرس پ

اري ـه همکـن زمینـه در ایـی کـزانـه عزیـه از کلیـمقال
  . نهایت تشکر را دارند،اند داشته
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