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بررسی میزان مصونیت زایی و پاسخ ایمنی نسبت به لیشمانیا ماژور اتوکالو شده 
  محصور در لیپوزوم های دارای بار مثبت در مدل موشی

، 5، سیدابراهیم اسکندری4، دکتر سیدحسین حجازی3، دکتر علی بدیعی2، دکتر محمودرضا جعفری1بییحیی سهرا
  6، دکتر علی خامسی پور5اکرم میرامین محمدی

 دکترای تخصصی فارماسوتیکس، -3 دانشیار، -2کارشناس ارشد میکروبیولوژی، باشگاه پژوهش گران جوان، دانشگاه آزاد اسالمی قم، -1
وتیکس، دانشکده داروسازی، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی و علوم دارویی پژوهشکده بوعلی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، گروه فارماس

 دانشیار میکروبیولوژی و -6 کارشناس ارشد آزمایشگاه، -5 دانشیار انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، -4
  های پوست و جذام، دانشگاه علوم پزشکی تهران ریایمونولوژی، مرکز آموزش و پژوهش بیما

  
 کـارایی ناکـافی    ی یکـی از مـشکل هـای عمـده        .  میزان اثربخشی واکسن ها به نوع یاور ایمونولوژیکی مورد اسـتفاده بـستگی دارد               :زمینه و هدف  

 هـای دارای  لیپـوزوم  در (ALM)شته شده با حرارت در این مطالعه لیشمانیا ماژور ک.  فقدان یاور ایمونولوژیک مناسب است  ،واکسن های لیشمانیوز  
  . بررسی شده استTh1 پاسخ اختصاصی یبار مثبت محصور شده و پاسخ های ایمنی در مدل موشی نسبت به این فرموالسیون و امکان القا

 در سه نوبت به فاصـله سـه   Balb/cموش های .   به وسیله روش دهیدراسیون و هیدراسیون مجدد تهیه شد   ALM های حاوی    لیپوزوم : روش اجرا 
پاسخ های ایمنی با آزمـون پوسـتی و تعیـین تیتـر       . تزریق شدند به صورت زیرجلدی    ی حاوی آنتی ژن یا گروه های شاهد         لیپوزومهفته با فرموالسیون    

  . شدرفت ضایعه در حیوانات عفونی شده مطالعه  میزان مصونیت با بررسی روند پیش. آنتی بادی ضد لیشمانیا بررسی شد
ی دارای بـار مثبـت بـه صـورت        لیپوزومای ایمونیزه شده با فرموالسیون      نشان داد که قطر زخم کف پای موش ه         ،نتایج چالش با انگل زنده     : یافته ها 

هد از گروه هـای شـا  ) >001/0P(  در این گروه به صورت معنی داری IgG2aهم چنین تیتر   . بودکم تر   از گروه های شاهد     ) >05/0P(معنی داری   
ازگـروه هـای    ) >001/0P(ی حاوی آنتـی ژن بـه صـورت معنـی داری             لیپوزومنتایج آزمون پوستی گروه های دریافت کننده فرموالسیون         . بودباالتر  

  .شاهد باالتر بود
 کـه لیپـوزوم هـای     و نتایج آزمون پوستی نـشان داد  IgG2aکوچک تر بودن ضایعه در گروه واکسینه، باالتر بودن تیتر ضد لیشمانیا : نتیجه گیری

 و می تواند برای آنتی ژن های لیشمانیا بـه  می کند سیستم ایمنی سلولی را تحریک ،  دارای بار مثبت با توانایی قوی تر نسبت به لیپوزوم های بدون بار            
  . باشد یک یاور ایمونولوژیک مناسب Th1منظور تحریک پاسخ 
   ، لیپوزومALM واکسن لیشمانیا، لیشمانیا ماژور، : واژه های کلیدی

  53-37): 1(10دوره ؛ 1386فصلنامه بیماری های پوست بهار                7/10/85:     پذیرش21/11/84: وصول مقاله 
  
  

  جذام  ، مرکز آموزش وپژوهش بیماری های پوست و79طالقانی غربی، شماره ...  تهران، خیابان آیت ا–علی خامسی پور دکتر: مسوول مؤلف 
  khamesipour_ali@yahoo.com : پست الکترونیک



38  1386 بهار، 1 شماره 10های پوست، دوره  فصلنامه بیماری   / 

  مقدمه 
ــشمانیازیس ــهلی ــشمانیا ایجــاد وســیله  ب    انگــل هــای جــنس لی

ــود  ــی ش ــتی    . م ــشکل بهداش ــاری م ــن بیم ــان  88ای ــشور جه    ک
 و به دلیل اهمیت کنترل و جلـوگیری از گـسترش آن جـزو               است

ین المللـی از جملـه سـازمان جهـانی          اولویت های مهـم مجـامع بـ       
لیـشمانیا انگـل اجبـاری سـلول هـای          .  قرار گرفتـه اسـت     بهداشت

گوســیت، فاگوســیت کننــده تــک هــسته ای ماننــد ســلول هــای فا
 پشه خـاکی هـای      وسیله و   استیک  نوتروفیل و سلول های دندرت    

  ).1-2( منتقل می شودphlebotomusجنس 
تلـف از زخـم سـاده    این بیمـاری دارای تظاهرهـای بـالینی مخ        

ــشنده       ــشایی کـ ــکل احـ ــا شـ ــده تـ ــود یابنـ ــود بهبـ ــالک خـ   سـ
 عامل سالک نـوع روسـتایی اسـت و بـه            ،لیشمانیا ماژور ). 2(است

طور گسترده در مناطق گرمسیری و نیمه گرمـسیری دنیـای قـدیم             
عامل ایجاد مـصونیت علیـه انگـل هـای داخـل            ). 2و3(استشایع  

...  باکتریوم لپـره، لیـشمانیا و        سلولی مانند تریپانوما پالیدوم، مایکو    
پاسخ ایمنی سلولی شامل واکـنش افـزایش حـساسیت تـأخیری و             

مـصونیت در   ). 1و3(است  سیتوتوکسیک    Tپاسخ لنفوسیت های    
 و تا سال ها پس  کمی پس از ایجاد ضایعه به وجود می آید مدت

  ).1و2(از بهبودی باقی می ماند
 بـا فعـال شـدن     ،اومعفونت با لیشمانیا ماژور در مدل موشی مق       

  IL-12 و ترشـح انترفـرون گامـا و          Th1  نوع    CD4سلول های   
 می  موجبهمراه است که بهبودی و مصونیت در برابر عفونت را           

 بـا فعالیـت     Balb/c در صورتی که در موش هـای حـساس           شود
ارتباط است  در IL-10 و   IL-5   ، IL-4وترشح  Th2رده سلولی 

ناکـار آمـد بـودن      ). 4و5 (انجامـد  موش هـا مـی       به مرگ تمامی  و
روش های کنترل مخازن و ناقـل، هزینـه هـای درمـانی، عـوارض          

 ترکیب های آنتی موان ، طـوالنی بـودن          به کمک ناشی از درمان    
 یافتن واکسنی ، درمان های موجودنگرفتن از دوره درمان و پاسخ     

دسـت یـابی بـه واکـسنی        . مؤثر علیه لیشمانیوز را ایجاب می کنـد       
متعدد از جمله مصونیت مادام العمر بعد از بهبـودی          مؤثر به دالیل    

بـه منظـور پـیش گیـری از         کـاربرد لیـشمانیزاسیون       و زخم سالک 
  ).6-8(استسالک میسر 

در زمینه تولید واکسن های مختلف علیـه لیـشمانیوز در نقـاط             
 اسـت و از     مطالعه هـای فراوانـی صـورت گرفتـه         جهان   گوناگون

، واکـسن   )8(ل زنده ضعیف شده     ، انگ )لیشمانیزاسیون(انگل زنده   
ــده    ــشته ش ــل ک ــسل اول انگ ــای ن ــای   و) 7و9-11(ه ــسن ه واک

استفاده شده است   ) 18(ژنتیکیاکسن های   وو  ) 14-17(نوترکیب
ولی هنوز واکسنی علیه هیچ یک از انواع لیشمانیوز انسانی وجود           

 نبـود  علت اصلی کارآیی ناکافی واکـسن هـای لیـشمانیوز            .ندارد
  ). 6و7(ک مناسب استیاور ایمنولوژی

 بـه عنـوان     (ALM)لیشمانیا ماژور کشته شده بـا حـرارت         از  
واکسن تجربی علیه شکل های مختلف لیـشمانیازیس در ایـران و            

تولیـد انبـوه ایـن آنتـی ژن در          ). 6و8(سودان اسـتفاده شـده اسـت      
نظر سـازمان جهـانی     انستیتو واکسن و سرم سازی رازی ایران زیر         

و در ایـران،    ) 20و21 (پذیرفتصورت   WHO/TDRبهداشت  
ــرا رگرفـــت   ــایی قـ ــورد کارآزمـ ــودان مـ ــستان و سـ   ). 6و8(پاکـ

ــشان مــی دهــد کــه    ــه تنهــایی ALMمطالعــه هــای مختلــف ن    ی
 و  کندپاسخ ایمنی حفاظت بخش ایجاد      علیه لیشمانیوز   نمی تواند   

ایـن   ). 6و7(شـود باید همراه با ایمونوادجوانت هـای مـؤثر تزریـق           
مورد کارآزمایی قـرار گرفتـه       Alum و   BCG همراه   ،آنتی ژن 
نیزاسیون همراه با این ترکیـب هـا        شان داده است که ایمو    و نتایج ن  

 را  IFN-g و   IL12  القـا و ترشـح        Th1می تواند پاسخ سـلولی      
ولی این پاسـخ بـرای ایجـاد مـصونیت کـافی            ) 6و8(کندتحریک  
 بـه دلیـل فقـدان ایمونـو         به عمل آمده  با وجود تالش های     . نیست

 واکسن مؤثری علیه لیشمانیازیس طراحی نشده       ،جوانت مناسب اد
 با توجه به این که تعداد کمی از ایمونو ادجوانت هـا             .)6و7(است

در انسان قابـل اسـتفاده هـستند و متأسـفانه بـسیاری از آن هـا مـی             
 و توانـایی القـا   کنـد توانند ایمنی هومورال را بـه خـوبی تحریـک      

ایمونولـوژیکی و پروفیالکتیـک     خاصیت  . ایمنی سلولی را ندارند   
نت ها و حامل هـای مختلـف ماننـد سـایتوکاین هـا،              ایمونو ادجوا 
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بـرای اسـتفاده در     ...  ، لیپـوزوم و    BCG   ، Alumپروتئوزوم ها،   
انسان در مدل های موشی کارآزمایی شده است کـه همـه آن هـا               

. کننـد توانسته انـد سیـستم ایمنـی را بـه صـورت نـسبی تحریـک                 
یکـول هـای میکروسـکوپی هـستند کـه از دو الیـه              لیپوزوم ها وز  

ــشکیل  ــسفولیپیدی تـ ــوند فـ ــی شـ ــی   مـ ــای آبـ ــاوی فازهـ    و حـ
را می  ) در چربی هم محلول در آب و هم محلول        (داروها  . هستند

اختصاصی بـودن آن      کرده و کارآیی و    داخلا  توان در لیپوزوم ه   
ثر عالوه بر این لیپوزوم ها ایمونو ادجوانت های مؤ . را افزایش داد  

ایـن وزیکـول هـا      ). 22و23 (هـستند برای آنتی ژن های پروتئینـی       
قـادر بـه تحریـک هـر دو         برای طیف های مختلفی از آنتی ژن ها         

مهـم   یکـی از  ). 24و25 (هـستند پاسخ ایمنـی هومـورال و سـلولی         
ترین ویژگی های لیپوزوم ها به عنوان ایمونـو ادجوانـت، توانـایی      

بـه صـورت اختـصاصی      آن ها درتحریک سیـستم ایمنـی سـلولی          
 انتخـاب   ماننـد روش های مختلف     این هدف به وسیله   ). 23(است

 مناسـب روی    الکتریکی، انتخـاب بـار    )26-28(فسفولیپید مناسب   
، پوشش دادن لیپـوزوم هـا بـا ترکیـب هـای             )29(سطح لیپوزوم ها  

و تهیه لیپوزوم ها طوری ) 30(قندی حاوی اولیگومانوز نظیر مانان 
لیپـوزوم هـا     لیپوزوم ها یادر قسمت دوالیـه     که آنتی ژن در سطح      

  قابـل  ) به جای این که در فاز آبی داخلی لیپوزوم هـا قـرار گیـرد              (
 ،عالوه بر این لیپوزوم ها به عنوان ادجوانت). 31(دست یابی است

در مطالعــه هــای .  اســتامریکــامــورد تأییــد اداره دارو و غــذای 
بـه خـوبی تحمـل      کلینیکی کامالً بی خطر و توسط افراد داوطلب         

مطالعه های مختلف نشان می دهـد کـه خاصـیت           ). 32(شده است 
لیپوزوم ها با ترکیب فـسفولیپید دیـواره و درجـه            ایمونو ادجوانتی 

-Phase Transition temperature)حــرارت عبــور فــاز 

Tm)   درجـه   ،درجه حـرارت عبـور فـاز      ). 32( رابطه مستقیم دارد 
حالت کریستال مایع که در حرارتی است که در آن لیپوزوم ها از 

آن فسفولیپیدها نسبتاً نامنظم قرار می گیرند به حالـت جامـد شـبه              
 تبدیل می شوند کـه بـه صـورت کـامالً     (Solid like gel)ژل 

  .منظم در کنار هم قرار می گیرند

طبیعت، نوع و میـزان بـار روی سـطح غـشا لیپـوزوم از جملـه                 
 شـدت بـر هـم کـنش     پارامترهای مهم و تعیین کننـده مکانیـسم و      

در داخـل بـدن     لیپوزوم های خنثـی     . استغشاء سلولی و لیپوزوم     
 بر این لیپوزوم های خنثـی نمـی          و عالوه  پایداری بیش تری دارند   

توانند واکنش قابل توجهی با غشاء سلول داشته باشـند و در اکثـر              
از ). 32(شودموارد دارو در خارج از سلول آزاد و وارد سلول می         

ار الکترواسـتاتیکی بـاال مـی توانـد باعـث افـزایش            طرف دیگـر بـ    
لیپـوزوم هـای دارای      ).32(روی غشاء شود  واکنش لیپوزوم سلول    

در . دنشـو مـی    مکانیسم اندوسـیتوز جـذب       وسیلهبار منفی عمدتًا    
 مکانیسم فیـوژن    وسیلهبار مثبت عمدتًا     مقابل لیپوزوم های دارای     

تاتیک بـا غـشاء     و در بعضی موارد از طریق برهم کـنش الکتروسـ          
تحقیـق هـای مختلـف نـشان داده         ). 32(می دهنـد   سلولی واکنش 

 است که استفاده از بـار مثبـت روی سـطح لیپـوزوم هـا نـسبت بـه        
لیپوزوم های خنثی و دارای بار منفی می تواند ایمنی سلولی را بـه              

لیپوزوم های با بار مثبـت بـا        ). 32(کندطور قابل توجهی تحریک     
DNA       تـصل و بـه انـواع سـلول هـا منتقـل مـی                ی با بـار منفـی م
لیپوزوم های بـاردار کـاتیونی بـه عنـوان          هم چنین   ). 29و32(شوند

واکـسیناسیون بـه کـار مـی     بـرای    DNAیک حامـل مناسـب در       
 القـا ایمنـی سـلولی در مـوش          برای  در این مطالعه    ). 29و32(روند
  ALMلیپوزوم ها بـا بـار مثبـت حـاوی آنتـی ژن               Balb/cهای  
  . قرار گرفتده استفامورد 
  

  روش اجرا 
 در (ALM)لیشمانیا ماژور کشته شـده بـا حـرارت          : آنتی ژن 

انستیتو واکسن و سرم سازی رازی ایران زیر نظر سـازمان جهـانی             
ــه صــورت انبــوه  WHO/TDRبهداشــت   و وزارت بهداشــت ب

  ).12و20(تولید شده است
 از انستیتو    که  هفته ای  6-8  ماده    Balb/cموش های   : حیوان  

 درجـه سـانتی گـراد و        25 تـا    22 در دمـای     شـد استور ایران تهیه    پ
- روشــنایی  ســاعت12 ســاعت تــاریکی و  12 شــرایط نــوری 
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  . اندنگهداری شده 
  بـا    MRHO/IR/75/ER  سـویه     L.majorانگـل   : انگل  

آماستیگوت های گرفتـه    . شد  نگهداری    Balb/cپاساژ در موش    
 کـشت   NNN  زخم موش ها ابتـدا در محـیط         های شده از ترشح  

، FCS% 10  حـاوی  RPMI 1640داده شد و سپس به محـیط  
U/ml 100 پنـــی ســـیلین G میکروگـــرم در میلـــی لیتـــر 100 و 

  ).33( درجه تکثیر شدند25×1 و در دمای منتقلاسترپتومایسین 
 TMB (3,3', 5,5'-Tetramethylمحلـــول : مـــواد 

benzidine) اســــتاندارد وزن مولکــــولی ، Tween 20 و 
. شــدندخریــداری ) امریکــا( بــا دامنــه پــایین از ســیگما پروتئینــی

تیک گالیسین، نیترات نقره، کلسترول، کلروفرم، متانول، اسید اس       
ــود  ــریس محــصول مــرک آلمــان ب  Bovine Serum). و ت

Albumin) BSA ، PC از  Fluka شـد خریـداری   سوییس .
ــگ  ــت ایزوتایپین  Zymed  موشــی محــصول شــرکت  IgGکی

  (analytical grade)یه ای  مواد از نوع تجزبقیه. بود) امریکا(
  . بود

 کونژوگــه بــا IgG total ، IgG1 ، IgG2aپــادتن هــای  
ــود  ــسیداز ب ــادتن . پراک ــر  IgG totalپ ــصرف براب ــیش از م   پ

 هـزار   40دستورالعمل کارخانه سازنده بـه مقـدار یـک حجـم در             
سـایر پـادتن هـای زیـر        .   رقیق شد   PBS-Tweenحجم محلول   

  . در هزار با محلول یادشده رقیق شد به اندازه یک  IgGگروه 
   (DRV) رهیدراسیون –تهیه لیپوزوم به روش دهیدراسیون 

 رهیدراسـیون   –لیپوزوم هـایی بـه وسـیله روش دهیدراسـیون           
(Dehydration rehydration vesicle, DRV)  حـاوی  

Phosphatidyl cholin (PC) ــسترول و   DDAB و کلــ
)Dimethyldioctadecyle ammonium bromide ( کــه

در ایـن روش  .  سـاخته شـد   7:2:1 به نـسبت  استدارای بار مثبت 
به کمـک یـک بـالن تـه گـرد مقـادیر مـورد نیـاز از فـسفولیپید و           

سـپس در دسـتگاه خـالء       . شد حالل آلی حل     به کمک کلسترول  
فـیلم لیپیـدی    چرخان حالل آلی تبخیر شـد تـا روی جـداره بـالن              

به فـیلم لیپیـدی حاصـله در دمـای بـاالتر از             ،  نازکی به وجود آید   
Tm             و پـس از     شـد  مقادیر مناسـبی از آب مقطـر اسـتریل اضـافه 

لیپـوزوم  .   اولیه خالی تشکیل شـد      MLVورتکس، لیپوزوم های    
  حاصله به وسیله سونیکاتور حمام بـه لیپـوزوم هـای             MLVهای  

SUV  سپس مقـدار معینـی      .  تبدیل شد–ALM    بـه SUV  هـای
 گـاز نیتـروژن بـه سـرعت     وسـیله زوده و مخلـوط     اف ،خالی حاصل 

  Freeze-Drierبعـد از انجمـاد، بـالن بـه دسـتگاه            . شـد منجمد  
ــشک   ــس از خ ــصل و پ ــدنمت ــوط در ش   Freeze-Drier مخل

 آب  بـه کمـک   های اولیـه    SUVفرآورده با یک دهم حجم کل       
عمـل هیدراسـیون مجـدد بـه کمـک          . مقطر استریل هیدراتـه شـد     

 سـپس مخلـوط بـه مـدت      گرفت و  ورتکس کردن مالیم صورت   
در .   قـرار داده شـد  Tmنیم سـاعت در درجـه حـرارت بـاالتر از      

ــوالً      ــه معمـ ــل کـ ــای حاصـ ــوزوم هـ ــت لیپـ ــا LUVنهایـ    و بـ
  بـه حجـم      PBSلیپوزوم های چند الیه ای کوچک بودند با بافر          

  . اولیه رسانده شدند
   نشده از لیپوزوم جداسازی آنتی ژن های محصور

  تــــی ژن هـــای انکپـــسوله نــــشده از   بـــرای جداســـازی آن  
 15 نمونه ها سه مرتبه هر بـار بـه مـدت             ،لیپوزوم های فرموله شده   

 دســتگاه بــه کمــک  درجــه ســانتی گــراد   4دقیقــه در دمــای  
سانتریفوژ و مایع رویی جـدا    g ×14000میکروسانتریفوژ با دور 

  . شد
  محاسبه درصد محصور سازی 

یم صـورت    بـه روش غیرمـستق     محاسبه درصـد محـصورسازی    
 محلـول    نـشده در   محـصور در این روش مقدار آنتـی ژن        . گرفت

برای تعیین مقدار پروتئین    . رویی لیپوزوم ها اندازه گیری می شود      
محصور شده در انواع لیپوزوم ها، از روش اندازه گیری پـروتئین            

  بـه    (BSA)  با استفاده از آلبومین سرم گاوی         Lowryبه روش   
به این ترتیب که پس از جداسـازی        . ه شد  استفاد ،عنوان استاندارد 

آنتی ژن محصور نشده در لیپوزوم ها به وسیله سـانتریفوژ، مقـدار             
  موجـود در مـایع شـفاف رویـی بـه وسـیله               ALMکل آنتی ژن    
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اندازه گیری پروتئین تعیین شد و از مقدار کـل آنتـی ژن اسـتفاده             
ل برای تهیه لیپوزوم ها کسر و درصد محصورسازی از فرمـو           شده

  محصور نشده    ALMپس از جداسازی آنتی ژن      . شدذیل تعیین   
سـازی، رسـوب هـای       لیپوزوم ها و محاسـبه درصـد محـصور           در

 که غلظت   شدندسوسپانسیون  طوری    دو باره     PBSلیپوزومی در   
 ml  در تمــام فرموالســیون هــا بــه صــورت      ALMآنتــی ژن 

100/ml180 ده برای تزریـق از لیپـوزوم هـای تـازه تهیـه شـ             . شود
  . شداستفاده 

  
100  ×)ALM کل –  آزاد موجود در محلول شفاف رویی پس از اولتراسانتریفوژ ALM استفاده شده در تهیه لیپوزوم  (  

  درصد محصورسازی= ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   استفاده شده در تهیه لیپوزوم  ALMکل                                             

  
ــدژل   ــالیز ســدیم دودســیل ســولفات پلــی اکریــل آمی آن

  نمونــه هــای پروتئینــی و   (SDS-PAGE)الکتروفــورز 
    ن آنتی ژحاویلیپوزوم ها ی 

   نمونــــــه هــــــای پروتئینــــــی و SDS-PAGEآنــــــالیز 
 محـصور  ALMپس از جداسازی   (ALMلیپوزوم های حاوی  

دن رسـوب لیپـوزومی     اولترا سانتریفوژ و سوسپانسیون کـر     نشده با   
  اکریــــل آمیــــد بــــه عنــــوان ژل % 3در ژل حــــاوی ) PBSدر 

صورت آکریل آمید به عنوان ژل جداکننده       % 10متراکم کننده و    
 192 میلـی مـول تـریس،        25بافر الکتروفورز حـاوی     . )34(گرفت

پـس از اتمـام   .  بودpH 3/8  با SDS% 1/0میلی مول گالیسین و   
   بــا نیتــرات نقــره  ژل هــا الکتروفــورز بــرای ردیــابی پــروتئین    

  .رنگ آمیزی شدند
   Balb/cواکسیناسیون موش های 

 در لیپــوزوم، ALM محــصورسازیپــس از محاســبه درصــد 
 میـزان   ، کـه در هـر تزریـق       شـد ه صورتی تنظیم    غلظت آنتی ژن ب   

 در فرآورده هـای لیپـوزومی در     ALM میکروگرم آنتی ژن     180
ده گـروه    5موش ها در    .  میکرولیتر از مایع تزریق شود     100حجم  

 فرآورده  به کمک  هفته ای    3 مرتبه با فاصله های      3 تایی تقسیم و    
 و DRV-PC/Chol-DDAB-ALMهـــــای لیپـــــوزومی  

DRV-PC/ChoL-ALM بـــــــه روش زیـــــــر جلـــــــدی 
(Subcutaneous, SC) واکــسینه شــدند و در ضــمن گــروه  

لیپوزوم فاقد آنتـی  (SC)  میکرولیتر 100تنها به میزان های شاهد 
  .  دریافت کردندALM و PBS و   Empty liposome)( ژن

   (DTH)بررسی آزمون ازدیاد حساسیت تأخیری 
 انگـل   1 ×107سه هفته پس از آخرین تزریق واکـسن، تعـداد           

 50به وسیله ذوب و انجمـاد لیـشمانیا مـاژور در حجـم       کشته شده   
و هـم زمـان     میکرولیتر مایع تزریقی به کف پای چـپ هـر مـوش             

ــه صــورت  PBS میکرولیتــر 50مقــدار  ــه کــف پــای راســت ب   ب
ضخامت کف هر دو پای موش هـا        . شد  تزریق    (SC)زیرجلدی  

 (Mitutoyo) ساعت بـا کـولیس دیجیتـالی         72،  48،  24پس از   
اندازه گیری شد و اختالف اندازه در ضخامت کف پای راست و         
چپ به میلی متربیان ودرصدافزایش ضخامت کف پای موش هـا           

    .از نظرآماری مورد بررسی قرار گرفت محاسبه وفرمول زیربا 

  
  )  ضخامت کف پای مبتال شده–ضخامت کف پای کنترل (×100                                   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    درصد افزایش ضخامت در کف پا=                                   ـ 
                                                                  ضخامت کف پای کنترل 
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  آزمون چالش 
بعد از آخرین تزریـق و یـک هفتـه پـس از تـست               چهار هفته   

DTH   ،    موش های Balb/c       میکـرو  50  واکسینه شده، با مقدار
ژور  مـا   از پروماسـتیگوت هـای انگـل لیـشمانیا         1×106اویلیتر حـ  

(MRHO/IR/75/ER)    در فاز ایـستا، در کـف        برداشت شده 
به کف پای   . تحت چالش قرار گرفتند   ،   SCچپ به صورت    پای  

 به عنوان کنترل SC  به صورت PBSجاه میکرولیتر راست هم پن
موش ها به طور هفتگی تحـت معاینـه قـرار گرفتنـد و              . تزریق شد 

میــزان ورم و التهــاب حاصــله در کــف پــای مــوش هــا بــه وســیله 
اخـتالف انـدازه در     . انـدازه گیـری شـد       هفته 10کولیس به مدت    

 این  ضخامت کف پای راست و چپ به میلی متر بیان شد و نهایتاً            
  به صورت    DTHاندازه با استفاده از فرمول ذکر شده در قسمت          

  . شدارایهدرصد افزایش ضخامت در کف پا 
   IgG ، IgG1 ، IgG2aاندازه گیری تیتر 

  قبـــل از هـــر تزریـــق و ســـه هفتـــه بعـــد از آخـــرین تزریـــق 
 سرم هـر گـروه بـه        ،  خون گیری به عمل آمد و پس از جداکردن        

 های اپندورف ریخته و تـا زمـان انـدازه           طور جداگانه درون ویال   
تیتر آنتی  .  درجه سانتی گراد نگهداری شد     20گیری پادتن ها در     
 در نمونـه  (IgG Total, IgG2a, IgG1)بـادی ضـد لیـشمانیا   

در ایـن روش  .   تعیین شـد   ELISAی به وسیله تکنیک     های خون 
 خانه ای با آنتی ژن به دسـت آمـده از            96ابتدا چاهک های پلیت     

ــ ــده    انگـ ــاره شـ ــویه اشـ ــده سـ ــد و ذوب شـ ــه ازایل منجمـ   بـ
پلیت ها به مـدت  . هر چاهک پوشش داده شددر  انگل  105-106 

.  درجـه سـانتی گـراد قـرار داده شـدند           4یک شبانه روز در دمای      
  چاهک های حاوی آنتی ژن بـا         PBSشو با بافر     و   پس از شست  

 بـه مـدت یـک سـاعت         37بافر مسدودکننده پوشیده و در دمـای        
چاهک ها با رقت های مناسب محلول حاوی سرم بـه           . شدکوبه  ان

  سـپس . سـانتی گـراد انکوبـه شـدند         درجـه  4مدت یک شـب در      
در نهایت چاهک هـا    .  آنتی بادی های باند نشده جدا و شسته شد        

ــا  ــا     50ب ــه ب ــادی کونژوک ــی ب ــر آنت ــه HRPمیکرولیت  در و تهی

PBS-Tween20     پس سـ .  درجه قرار داده شد    37 پوشیده و در
 بـه هـر    (TMB)را ت میکرولیتـر از سوبـس  50شو  و پس از شست

 دقیقـه در دمـای اتـاق و تـاریکی قـرار      30چاهک افزوده و مدت     
 میکرولیتـر محلـول     20بـا افـزودن     از ایـن مرحلـه و     پـس   . داده شد 

واکنش تغییر رنـگ    ) اسیدسولفوریک یک موالر  (متوقف کننده   
  . ر قرائت شدند نانومت450 و پلیت ها در طول موج شدمتوقف 

  ارزیابی آماری
برای ارزیابی آماری داده ها، برای مشخص شدن همگن بودن 

 آزمون آنالیز واریـانس یـک طرفـه صـورت         انحراف استانداردها   
گرفــت و در صــورت همگــن بــودن انحــراف اســتانداردها بــرای 

به صورت جداگانـه     Kramer-Tukeyآزمون  گروه ها    مقایسه
ه منزله معنی دار بودن اختالف بین         ب  >05/0p و   صورت پذیرفت 

  . دو گروه در نظرگرفته شد
  

  یافته ها 
  خصوصیت های لیپوزوم ها

لیپوزوم ها در زیر میکروسکوپ، دارای اندازه هـای مختلفـی           
تصویر ( میکرومتر بود 6/1 میکرومتر و اندازه متوسط     3 تا   5/0بین  

 تکنیــک برادفــورد میــزان   بــه کمــک هــم چنــین  ). 1شــماره 
  . درصد تعیین شدALM 5×43سازی آنتی ژن محصور

   SDS-PAGEنتایج آنالیز 
ــالیز 2تــــــصویر شــــــماره      SDS-PAGE نتــــــایج آنــــ

ــای   ــوزوم هـــــ -DRV  و DRV-PC/Chol-ALMلیپـــــ

PC/Chol-DDAB-ALM  ــداکردن ــانتریفوژ و ج ــد از س  بع
ALM         اضافی و پخش کردن لیپوزوم ها در PBS      را نـشان مـی 
  ALMشخص است آنتی ژن     همان طور که در این شکل م      . دهد

هـم چنـین در آنـالیز    . در داخل لیپـوزوم هـا محـصور شـده اسـت           
SDS-PAGE   باند ALM        مـشاهده شـد کـه ایـن مـاده دارای  

  .طیف وسیعی از آنتی ژن ها با وزن های مولکولی متفاوت است
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  )40× بزرگ نمایی ( ALMسکوپی لیپوزوم های حاوی  شکل میکرو-1تصویر شماره 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

، رنگ آمیزی با %12و ژل جداکننده % 3ژل متراکم کننده  (ALM لیپوزوم های حاوی SDS-PAGE آنالیز -2تصویر شماره 
  ) نیترات نقره

  استاندارد وزن مولکولی پروتئینی با دامنه کم سیگما -1
2-ALM   
    پس از خالص سازی با سانتریفوژDRV-PC/Chol-DDAB-ALMلیپوزوم های -3
    پس از خالص سازی با سانتریفوژDRV-PC/Chol-ALMلیپوزوم های -4
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 واکسینه شده، پس از Balb/cاندازه افزایش قطر زخم در کف پای گروه های مختلف موش های  میانگین -3 شماره تصویر
  چالش با انگل لیشمانیا طی هفته های متوالی 

  
  زخم تأثیر فرموالسیون های لیپوزومی درکاهش اندازه 

نتایج چالش با انگل زنده نشان داد که درصد افـزایش انـدازه             
  DRV-PC/Chol-DDAB-ALMزخم ها در گروهی کـه       

ــی داری     ــورت معنــــــ ــه صــــــ ــد بــــــ ــه بودنــــــ   گرفتــــــ
ــر  ــم تــــــ   و ) >DRV-PC/Chol-ALM) 05/0p از  کــــــ

و کنتـــرل لیپـــوزوم ) >ALM) 01/0pدر گـــروه هـــای شـــاهد 
)001/0P< (   و کنترلPBS    بود  )   همـین طـور    ). 3تصویر شماره

ــده  ــه DRV-PC/Chol-ALMگــروه دریافــت کنن ــسبت ب   ن
ــرل    ــای کنتـ ــروه هـ ــوزوم  ) <ALM) 05/0pگـ ــرل لیپـ و کنتـ

)05/0p> (   و کنترلPBS) 05/0p> (     اندازه زخم کوچک تـری
درصد افزایش قطر پـا در      . داشت ولی این اختالف معنی دار نبود      

ــی داری نداشــت     ــود واخــتالف معن ــارز نب ــرل ب گــروه هــای کنت
)05/0p>.(  

   در پاسـخ    ALMلیپوزومی حـاوی     تأثیر فرموالسیون های  
DTH   

  نشان داد که درصد افزایش قطر        DTHنتایج آزمون پوستی    
-DRV-PC/Chol ســـاعت در گروهـــی کـــه 24پـــا بعـــد از 

DDAB-ALM              گرفته بودنـد، بـا گـروه هـای شـاهد  ALM 
)001/0p< (لیپــــوزوم و کنتــــرل )001/0p< ( و کنتــــرلPBS 
)001p<(  و DRV-PC/Chol-ALM)  001/0p< (  اختالف

همین طور بعد از این مدت      ). 4تصویر شماره   (داشت  معنی داری   
ــده  ــه DRV-PC/Chol-ALMگــروه دریافــت کنن ــسبت ب   ن

 ، لیپــــوزوم خــــالی 01/0p< (ALM(گــــروه هــــای کنتــــرل 
)001/0p< ( وPBS) 001/0p< ( اخــتالف معنــی داری را نــشان

 اختالف معنی داری مشاهده     ، کنترل هم چنین بین گروه های    . داد
تنهـا    نسبت به گروه های کنترل دیگر         ALMنشد به ویژه گروه     
  تنهـا در     ALM ناتوانینشان نداد که حاکی از      افزایش بارزی را    

  ).>05/0p (استتحریک سیستم ایمنی 
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 تنها، ALM ، ALM لیپوزومی حاوی ورده هایآ  بعد از واکسینه شدن با فرBalb/c  موش های DTH پاسخ -4 شماره تصویر
PBS است  و کنترل لیپوزوم هر ستون مشخص کننده متوسط افزایش ضخامت پا.  
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  تام ضد لیشمانیا در سرم موش های واکسینه شده با فرآورده های لیپوزومی IgG میزان آنتی بادی های -5 شماره تصویر
    تام در سرم IgGشخص کننده متوسط میزان آنتی بادی هر ستون م . ALM و PBS ، کنترل لیپوزوم، ALMحاوی 

  .استموش های یک گروه 
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  ضد لیشمانیا در سرم موش های واکسینه شده با فرآورده های لیپوزومی حاوی IgG1 میزان آنتی بادی های -6 شماره تصویر

ALM کنترل لیپوزوم ، PBS و ALM . هر ستون مشخص کننده متوسط میزان آنتی بادیIgG1 در سرم موش های یک 
  .استگروه 
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 ضد لیشمانیا در سرم موش های واکسینه شده با فراورده های لیپوزومی حاوی IgG2a میزان آنتی بادی های -7 شماره تصویر
ALM ، کنترل لیپوزوم ،PBS و ALM .    هر ستون مشخص کننده متوسط میزان آنتی بادیIgG2a در سرم موش های یک  

  .استگروه 
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  تــــأثیر فرموالســــیون هــــای لیپــــوزومی روی تیتــــر 
  آنتی بادی های ضد لیشمانیا

  IgGنتایج به دست آمده تیتـر آنتـی بـادی هـای اختـصاصی               
نــشان مــی دهــد کــه در مــوش هــای ایمــونیزه شــده بــا فــرآورده  

ــوزومی  ــه صــورت DRV-PC/Chol-DDAB-ALMلیپ   ب
ــده  ــروه دریافــــــــت کننــــــ ــاالتر از گــــــ ــارزی بــــــ   بــــــ

 DRV-PC/Chol-ALM) 05/0p< (  ــرل ــای کنت ــروه ه و گ
)001/0p< (ــود ــده . بـــــــ ــت کننـــــــ ــروه دریافـــــــ   گـــــــ
 DRV-PC/Chol-ALM          نیز به صورت معنـی داری نـسبت  

وگـروه هـای کنتـرل      ) >ALM) 05/0pبه گروه دریافت کننده     
.   تام بـاالتری را نـشان داد        IgGتیتر  ) >PBS) 01/0pلیپوزوم و   

 بادی هـای      افزایش آنتی   ALMدر صورتی که در گروه کنترل       
IgG5تصویر شماره (معنی داری را نشان نداد   توتال افزایش.(  

    اختـــصاصی لیـــشمانیا نـــشان IgG ایزوتایـــپ هـــای آنـــالیز
  در گروه های کنترل تغییر محـسوسی      IgG1می دهد  که مقدار      

نداشته اسـت در صـورتی کـه غلظـت ایـن آنتـی بـادی در گـروه          
 تــــا DRV-PC/Chol-DDAB-ALMدریافــــت کننــــده 

حدودی کاهش یافته است و لیکن این تغییرهـا از لحـاظ آمـاری              
  . معنی دار نبود

ــدار  ــا   IgG2aمق ــده ب ــونیزه ش ــای ایم ــروه ه -DRV در گ

PC/Chol-DDAB-ALM          در مقایسه با گروه هـای کنتـرل  
)001/0p< ( ــده ــت کننـــــــــــ ــروه دریافـــــــــــ   و گـــــــــــ
 DRV-PC/Chol-ALM) 05/0P< (     به صورت معنـی داری

 گـروه دریافـت     ELISAیز آمـاری نتـایج      هم چنین آنال  . باال بود 
  نسبت به گروه هـای کنتـرل         DRV-PC/Chol-ALMکننده  

  بـاالیی را نـشان داد        IgG2aمقدار  ) >01/0p(به صورت بارزی    
در حالی که افزایش این آنتی بادی در گروه های کنترل اختالف            

  .بارزی را نشان نداد
  

  بحث
پاســــخ ایمنــــی مــــصونیت بخــــش در لیــــشمانیا و ســــایر 

. اسـت  انگل های داخلی سـلولی از نـوع ایمنـی باواسـطه سـلولی               
 IL-2 ، IFN-g  با ترشح سایتوکاین هایی نظیر Th1سلول های 

 مسوول ایجاد پاسخ های ایمنی سلولی از جمله پاسخ          TNF-bو  
  و فعــال شــدن ماکروفاژهــا (DTH)ازدیــاد حــساسیت تــأخیری 

 ،  IL-4ای   سـایتوکاین هـ    Th2در حالی که سـلول هـای        . هستند
IL-5 ، IL-6 و IL-10 و در ایجــاد پاســخ مــی کننــد را ترشــح 

ــد   ــورال و تولیـ ــد IgG و IgE ، IgAهومـ ــش دارنـ   ). 1و2( نقـ
بررسی ها نـشان داده کـه نـوع پاسـخ، تعیـین کننـده سرنوشـت و                  

 در کنترل بیماری، ناشـی      ناتوانیو  عاقبت عفونت با لیشمانیا است      
 تالش برای یافتن واکـسن      ).1و2(است Th2از بروز پاسخ ایمنی     

مناسب علیه لیـشمانیازیس بـه دلیـل فقـدان ایمونـو ادجـوانتی کـه             
بتواند اختصاصاً ایمنی سلولی را که ایمنی حفاظت بخش علیه این 

مـدل موشـی    . به نتیجـه نرسـیده اسـت      تحریک کند   بیماری است   
لیشمانیوز واضح تـرین و شـناخته شـده تـرین مثـال بـرای الگـوی              

Th1   و Th2 مطالعه این زیرجمعیـت هـای سـلول         و امکان     است
وجــود نژادهــای خــالص ). 1و2(  را فــراهم آورده اســت Tهــای 

مختلف موش که به عفونـت هـای لیـشمانیایی حـساس یـا مقـاوم                
هستند، مدل بسیار مناسبی را برای مطالعه پاسخ های ایمنی فـراهم            

 بـه عنـوان     Balb/c از موش هـای      ،در بررسی حاضر  .  است کرده
نژادهـای معـدودی ماننـد      . تجربی در این مطالعه استفاده شد     مدل  

Balb/c و  DBA ــا ــه عفونـــت بـ ــر ژنتیکـــی نـــسبت بـ    از نظـ
L.major        کامالً حساس هستند، به طوری که تلقیح زیر جلـدی  

می کند که ابتدا   بیماری پیش رونده ای ایجاد،انگل به این حیوان
 بـزرگ و    این زخـم بـه تـدریج      . شودبا زخم پوستی مشخص می      

انگل احشا حیوان را نیز مـورد تهـاجم قـرار           . نکروتیک می گردد  
نهایتاً گسترش عفونت سیستمیک و احشایی به مرگ        می دهد که    

  و   C57BL/6از طرف دیگر موش هـای       ) 2(می انجامید  حیوان
CBA/N   و C3H            از نظر ژنتیکی نسبت به عفونت با ایـن انگـل 

مـی  م های کوچـک حاصـل    و در اثر ابتال به آن زخ هستندمقاوم  
البتـه  . مـی یابـد    بهبودبه سرعت    و سپس در عرض چند هفته        شود
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موش هایی از نژادهای دیگر نیز وجود دارند که از نظر حساسیت            
  )2( دارندبینا بینی لیشمانیا حالت به انگل

ــرای    ــؤثر بــ ــای مــ ــو ادجوانــــت هــ ــا ایمونــ ــوزوم هــ   لیپــ
تحریـک پاسـخ     سـبب و می توانند     هستندآنتی ژن های پروتئینی     

  ایمنــــی علیــــه پــــروتئین هــــا شــــوند در نتیجــــه دانــــشمندان  
تحقیق های  برای ابداع واکسن با استفاده از این میکروپارتیکل ها          

ویژگی القای پاسخ های ایمنی     ). 23( داده اند  گسترده ای صورت  
لیپوزوم ها همراه آنتی ژن های پروتئینی می تواند به دلیل افزایش            

 نظیـر  ،آنتـی ژن سلول های ارایـه کننـده    هوسیلجذب آنتی ژن ها  
لیپوزوم ). 22(  باشد    Tانواع ماکروفاژها و متعاقب آن سلول های        

 بالفاصـله   ،ها به دلیل انـدازه و خـصوصیت هـای فیزیکوشـیمیایی           
به پس از تزریق در بدن عنوان جسم خارجی محسوب و درنتیجه            

ــده  کمــــک ــا بلعیــ ــدوتلیال و ماکروفاژهــ ــستم رتیکولوانــ    سیــ
آنتـی   و پس از تخریب لیپوزوم ها در داخل این شـبکه،           شوند می

 Antigen ژن ها آزاد می شود که در محل سلول هدف یعنـی  

Presenting Cells (APCs)  در حقیقت لیپـوزوم هـا   . است
 Passive) هـدف دار آنتـی ژن بـه روش غیرفعـال     سـبب ارایـه  

Targeting)    به  APCs         خ  و در نتیجه باعث افزایش بـروز پاسـ
هدف از این مطالعه تعیین     ). 22(می شوند  ایمنی نسبت به آنتی ژن    

آنتـی ژن     لیپـوزوم هـای دارای     وسـیله توانایی القـا سیـستم ایمنـی        
ALM  ــرای ــلولی و    ب ــی س ــستم ایمن ــصاصی سی ــک اخت  تحری
موش ها در مقابـل چـالش بـا انگـل زنـده و هـم چنـین                   محافظت

ن لیپـوزومی   مشخص کردن میزان تـأثیر بـار مثبـت در فرموالسـیو           
در این مطالعـه بـرای تهیـه        . برای تحریک سیستم ایمنی سلول بود     

در .  اسـتفاده شـد    DRV  از روش       ALMلیپوزوم هـای حـاوی      
ایــن روش لیپــوزوم هــای حاصــل معمــوالً تــک الیــه ای بــزرگ  

(MLV)  الیـه ای      یا چند(LUV)         کوچـک بـا محـدوده سـایز 
ــاالبودن   ). 32(هـــستند  میکرومتـــر1/0-3 ــزان بـــه دلیـــل بـ میـ

 این روش یکی از به تـرین روش هـا بـرای تولیـد               ،محصورسازی
 کـه بـسته بـه نـوع         اسـت لیپوزوم های حـاوی آنتـی ژن پروتئینـی          

افـزایش یابـد    % 80فسفولیپید و ترکیـب آن مـی توانـد تـا حـدود              
همان طور که در مطالعه میکروسکوپی نـشان داده شـد           ). 23و32(

 MLV یـا   LUVز نـوع    لیپوزوم های تهیه شده در ایـن مطالعـه ا         
ــایز    ــدوده س ــا مح ــوژن ب ــزان  3-2/0کوچــک غیرهم ــوده و می  ب

ــسبتاً بـــاال    ــصورسازی نـ ــت درصـــد  . بـــود%) 43×5(محـ علـ
 برای مـواد محلـول در آب بـه          DRVمحصورسازی باال با روش     

و مخلـوط   آنتی ژن    ا  های خالی ب    SUVاین دلیل است که وقتی      
پـوزوم    منجمد و خـشک مـی شـوند، لی       Freeze/Dryerتوسط  

 خـود دچــار شکــستگی مــی   یهـای خــالی در ســاختمان دوالیــه 
مولکــول هــای فــسفولیپید تــشکیل دهنــده  شــوند، درایــن حالــت

دیگـر قـرار مـی       لیپوزوم ها در یک حالـت مـنظم در کنـار یـک            
که ) به جای آن که تشکیل یک ماتریکس تصادفی بدهند( دنگیر

 آب  10/1معمـوًال   (در مرحله رهیدراسـیون بـا مقـدار کمـی آب            
مـی  )   مورد استفاده قرار مـی گیـرد        SUVاولیه که لیپوزوم های     

 و دوبـاره تـشکیل لیپـوزوم هـایی بـا انـدازه              شـوند توانند هیدراته   
بزرگ تر را بدهنـد و آنتـی ژن محلـول در آب را در بـر بگیرنـد                   

عالوه بر این از نظـر حفـظ سـاختمان و شـکل فـضایی               ). 23و32(
  های دیگر تهیه لیپوزوم بـه تـر        پروتئین، این روش نسبت به روش     

در روش هـــای دیگـــر ماننـــد روش تبخیـــر حـــالل ). 23(اســـت
Bangham یـــا تبخیـــر فـــاز معکـــوس Szokaدر    آنتـــی ژن

  مجــاورت حــالل هــای آلــی مثــل کلروفــرم و متــانول قـــرار        
و تغییر شکل فـضایی     می گیرد که می تواند موجب دناتوره شدن         

  های SUV ژن ها با آنتی،  DRV ولی در روش شود،آنتی ژن 
 بنابر این در تمـاس بـا حـالل          می شود،  مخلوط   ،خالی از قبل تهیه   

  . های آلی قرار نمی گیرد
ــه هــای لیپــوزومی SDS-PAGEهــدف از  ــالیز نمون   در آن

  این بود که نشان داده شود پس از تهیه لیپوزوم ها             ALMحاوی  
 حـاوی     لیپوزوم هـا    وسیله اولتراسانتریفوژ، و خالص سازی آن ها      

ALM  26 (هستند.(  
 تعیین کارآیی لیپوزوم ها در تحریـک سیـستم ایمنـی و            برای  
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تعیـین  برای   DTH محافظت در مقابل لیشمانیوز پوستی از تست        
. ایزوتایپ های آنتی بـادی و چـالش بـا انگـل زنـده اسـتفاده شـد            

  یک آزمون مناسب برای نشان دادن ایمنـی سـلولی       DTHتست  
ــایش مت  ــین آزم ــل   و هــم چن ــزان محافظــت در مقاب ــرای می ــر ب غی

  فــــرآورده DTHدر تــــست ). 35-37(لیــــشمانیازیس اســــت 
ــوزومی دارای    DRV-PC/Chol-DDAB-ALMلیپـــــــــ

تـأثیر ایـن   . دارا بـود بیش ترین تـأثیر را  درمقایسه با سایر گروه ها    
 بیش تر از بقیـه گـروه هـا          ،اندازه گیری  ورده در هر سه نوبت    آفر

ــه    ــی ک ــین گروه ــم چن ــود و ه ــرب ــوزومی آ ف -DRVورده لیپ

PC/Chol-ALM             را دریافت کرده بود نـسبت بـه گـروه هـای 
  قوی تری را از خودنشان داد بنابر ایـن مـی تـوان               DTH ،کنترل

 القـا پاسـخ     موجـب نتیجه گرفت که اثر ایمونو ادجوانتی لیپـوزوم         
جنبه دیگری که در بررسی . ایمنی سلولی در این گروه شده است

گـروه هـای     پـادتن هـای     بررسـی  ،پرداخته شد پاسخ ایمنی به آن     
IgGافــزایش ،در بررســی پــادتن هــا.  بــود IgG2a کــه در اثــر 

 ایجاد می شود، غلبه ایمنـی سـلولی و          IFN-g به کمک تحریک  
 شود  حاصل می IL-4 وسیله  که در اثر تحریک IgG1افزایش 

،  ELISAنتـایج تـست     . غلبه ایمنی هومورال را نـشان مـی دهـد         
 ،ALMد فرموالسـیون لیپـوزومی حـاوی آنتـی ژن          می دهـ   نشان
  در سـرم مـوش هـا شـده اسـت و              IgG2a افـزایش مقـدار      سبب

این آنتی بادی در گروه لیپـوزومی       ) >001/0p(افزایش معنی دار    
  نشان می دهد که ایمنی سـلولی در ایـن گـروه              DDABحاوی  

. تحریک شده اسـت به صورت قوی تر    نسبت به گروه های دیگر      
 Th2 در گروه های کنترل مؤیـد القـا پاسـخ            IgG1تر  افزایش تی 
  . استدر آن ها 

به منظور اثبات تأثیر گروه ها درمحافظت موش هـا در مقابـل             
 تــست چــالش بــا انگــل زنــده ،حلــه بعــدرلیــشمانیوز پوســتی در م

  از تـــست چـــالش همـــان طـــور کـــه انتظـــار . صـــورت گرفـــت
پوستی متعلق می رفت بیش ترین اثر محافظتی در مقابل لیشمانیوز 

تـأثیر ایـن    . بود  DRV-PC/Chol-DDAB-ALMبه گروه   

  ELISA و   DTHگروه در محافظت موش ها در راستای تست         
  DRV-PC/Chol-ALMهم چنین اثـر محـافظتی گـروه         . بود

نسبت به گـروه هـای کنتـرل بـاال بـود کـه اثـر ایمونـو ادجـوانتی                    
  . ورده لیپوزومی را اثبات می کندآفر

ــوان کاندیــدALMتــی ژن اســتفاده از آن ــه عن  ســاخت ای  ب
واکــسن لیــشمانیازیس جلــدی در ســال هــای اخیــر بــا همکــاری  
سازمان جهانی بهداشت مورد کارآزمایی قـرا رگرفتـه اسـت کـه             

). 6و7 (همـراه بـود  این بررسی ها با ایمونو ادجوانت های مختلف     
  بـه عنـوان ایمونـو    ALM  ، BCG 3در مطالعه های بالینی  فاز 

در راستای نتایج به دسـت   ). 6(ت مورد استفاده قرار گرفت    ادجوان
  و تحریـک تولیـد    DTH پاسـخ    ی  در القـا    BCGآمده از تأثیر    

IFN-g) 8از این ماده به عنوان ادجوانـت بـه همـراه            ) 6وALM  
هـم چنـین اسـتفاده از       .  اسـت  شـده ایران، هنـد و سـودان اسـتفاده         

مـایی قـرار      نیـز مـورد کارآز      ALM  به همراه     Alumادجوانت  
  ).6(گرفته است

  کــاربرد لیپــوزوم بــه عنــوان ایمونــو ادجوانــت بــه همــراه        
مورد آنتی ژن های مختلف علیه لیشمانیازیس درمدل های موشی          

 به دست آمـده      ای آزمایش قرا رگرفته است و نتایج بسیار ارزنده       
هم چنین لیپوزوم هـا بـه عنـوان حامـل و ایمونـو ادجوانـت                . است

 پــیش گیــری از لیــشمانیوز بــرایهــای لیــشمانیا همــراه آنتــی ژن 
در یــک مطالعــه ). 38و40 (قــرار گرفتنــد اســتفاده  مــورداحــشایی

تین تخـم مـرغ و کلـسترول بـا          یلیپوزوم های خنثی تهیه شده از لس      
روش تبخیر حالل که حاوی آنتـی ژن هـای اسـتخراج از غـشای               

L.donovaniــا ــسبی DTH پاســخ ی باعــث الق  و محافظــت ن
در ). 40( در مقابـل لیـشمانیوز احـشایی شـد         Balb/cموش هـای    

  یـک مطالعـه دیگـر کــه توسـط همـین گــروه ولـی بـا اســتفاده از        
تین تخم مرغ، کلـسترول     یلیپوزوم های با بار مثبت تهیه شده از لس        

بـا  )  ایجاد بار مثبت روی سطح لیپوزوم هـا        برای(و استئاریل آمید    
ج از غـشای    روش تبخیر حالل که حاوی آنتـی ژن هـای اسـتخرا           

L.donovani          بودند نسبت به لیپوزوم های خنثی در موش های 
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Balb/c      از طرفـی   . از خود نشان دادنـد    تأثیر محافظتی بیش تری
در مطالعه دیگر همین محققان نـشان داده شـد کـه اثـر محـافظتی                
لیپوزوم های با بار منفی از لیپوزوم های خنثی و دارای بـار مثبـت               

  در ایـن گـروه نیـز مثبـت بـود             DTH کم تر است اگر چه پاسخ     
 بـا اسـتفاده      وی درمطالعه ای که توسط جعفری و همکاران      ). 40(

 محـــصور در لیپـــوزوم روی مـــوش هـــای  ALMاز آنتـــی ژن 
Balb/c         کـه آنتـی ژن       صورت گرفـت نـشان داده شـد ALM 

 پاسـخ ایمنـی را بـه طـرف          یمحصور در لیپوزوم   می توانـد القـا         
 در مطالعه دیگری که توسط همـین        ).28(ایمنی سلولی سوق دهد   

 مشخص شد که لیپوزوم ها می توانند بـرای          به اجرا درآمد،  گروه  
ایـن  . دنباشـ ایمونـو ادجوانـت مـؤثری       آنتی ژن هـای نـو ترکیـب         

 واکسینه شده با لیپوزوم های Balb/cموش های  تحقیق نشان داد
 بـاال   IgG2a دارای تیتر آنتـی بـادی        LmSTl1حاوی آنتی ژن    

م چنین کم ترین میـزان انگـل موجـود در احـشا و انـدازه      بود و ه 
در ). 15(زخم ایجاد شده بعد از چالش به این گروه تعلـق داشـت            

 از ، تهیـه لیپـوزوم  بـرای  فـوق نیـز   صورت پذیرفتـه ی   مطالعه های   
  .  استشده استفاده DRVروش 

ــه  ــاران Kahlمطالع ــا   وی   و همک ــوزوم ه ــه لیپ ــشان داد ک   ن
.  لیشمانیا استفاده شوندژن هایدجوانت آنتی آمی توانند به عنوان 

ــشمانیا    ــول لی ــی ژن محل ــه آنت ــن مطالع ــاژور  در ای  در (SLA)م
 به روش    که   (DSPC-DPPC-PC)لیپوزوم های تشکیل شده     

DRV  ــه مــوش هــای  محــصور   Balb/c شــدند دردو مرحلــه ب
و تـست چـالش مـورد         و آنتی بادی های ضد لیـشمانیا       شدتزریق  

 در مطالعه دیگـر تـأثیر لیپـوزوم هـای حـاوی             .تبررسی قرار گرف  
gp63  تخلیص شده از L.major   علیه لیشمانیوز جلـدی نـشان 

های حاوی آنتـی ژن     در این مطالعه لیپوزوم     ). 26(داده شده است  
 DSPC  با استفاده از تست هـای         DRVلیشمانیا به وسیله روش     

   نتـایج تـست چـالش بـا انگـل زنـده تـأثیر             . و کلسترول تهیـه شـد     
ــای حــاوی   ــوزوم ه ــای  PG و gp63لیپ ــوش ه  در محافظــت م

Balb/c       در هر دو مطالعه فوق بـرای       . کند را به خوبی روشن می
ــشان دادن  ــوزوم از  محــصور کــردنن  آنتــی ژن هــا در داخــل لیپ

SDS-PAGE شد استفاده .  
به طـور کلـی ایـن تحقیـق نـشان مـی دهـد کـه فرموالسـیون                   

ا قوی تر پاسخ ایمنی سـلولی        الق سبب ،لیپوزومی  دارای بار مثبت    
به عنوان ایمونو ادجوانت مؤثر همراه با آنتـی          و می تواند     شودمی  

قرار  استفاده    مورد  طراحی واکسن لیشمانیازیس   برای  ژن لیشمانیا   
  . گیرد
  

  تشکر و قدردانی 
به این وسیله از زحمات ارزشـمند آقـای دکتـر یحیـی دولتـی               

اری هـای پوسـت و      ریاست محترم مرکز آموزش و پـژوهش بیمـ        
 مرکـز تحقیقـات   کارکنـان جذام دانشگاه علوم پزشـکی تهـران و       

  علوم دارویـی دانـشگاه علـوم پزشـکی مـشهد تـشکر و قـدردانی                
  . می شود

  ایــن تحقیــق در قالــب طــرح تحقیقــاتی مــصوب باشــگاه       
در مرکـز  پژوهش گران جوان دانـشگاه آزاد اسـالمی  واحـد قـم         

و جـذام دانـشگاه علـوم       آموزش و پژوهش بیماری هـای پوسـت         
پزشکی تهـران و مرکـز تحقیقـات علـوم دارویـی دانـشگاه علـوم                

 ایـن    ی  کـه بـه ایـن وسـیله از همـه           به اجرا درآمـد   پزشکی مشهد   
  . مجموعه تشکر و قدردانی می شود
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