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  9911چهارم مرداد  ی /هفته085 ی /شمارهمو هشت  سال سی مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 28/5/8933تاریخ چاپ:  23/4/8933تاریخ پذیرش:  2/8/8938تاریخ دریافت: 

  
 BALB/cماژور در موش  ایشمانیشده توسط ل جادیبر بهبود زخم ا مومتازون و زولونیپردن ریثأت

 
 2یآباد نجف وریزهرا غ ،3یدهاقان یحجاز نیحس دیس، 2یصابر قهیصد ،1یمهاباد غزاله

 
 

چکیده

 یها درمان حال، نیا با. است یماریب اشکال انواع درمان یبرا مؤثر روش تنها ،یدرمان یمیش و ستین دسترس در وزیشمانیل هیعل یمؤثر واکسن امروزه، مقدمه:

 وزیشمانیل ضد دیجد ییدارو میرژ یبرا جستجو است شده باعث که است مطرح یجد مشکل کی عنوان به زین درمان به مقاومت و هستند گران و یسم یگاه معمول،
 .بود BALB/c یها موش در یجلد وزیشمانیل یبر بهبود مومتازون و زولونیپردن اثر یبررس حاضر، ی مطالعه انجامهدف از . باشد داشته ادامه

 یایشمانیل کیکلیمتاس گوتیپروماست فرم. شد انجامماده  BALB/cسر موش  06 وو مومتازون  زولونیپردن یداروها یریبه کارگ با ،یتجرب ی مطالعه نیا ها: روش

 ،مومتازون ،B نیسیو آمفوتر زولونیپردن زولون،یپردن یگروه درمان 0 بهها  موش زخم، جادیا از پس. شد قیتزر ها موش دم ی قاعده در کشت طیمح از آمده دست به
و در  بودروز  28درمان  ی شدند. طول دوره می( تقسPBS ای Phosphate buffered saline) یمنف شاهد و( B نیسیمثبت )آمفوتر شاهد ،B نیسیمومتازون و آمفوتر

 شد. یم یریگ زخم اندازه قطر ،یدرمان ی هر هفته انیپا

 بار کاهش وزخم  یاندازه در یداریمعن کاهش ،B نیسیآمفوتر با زمان هم زولونیپردن و زولونیپردن با درمان تحتگروه  دودر  یدرمان ی دوره انیپس از پا ها: یافته

 (.P < 656/6) شد مشاهده طحال در انگل

را  یو بهبود یریاز مزمن شدن و وخامت زخم جلوگ یمنیا یرهایمس میبا تنظ دهایکوئیگلوکوکورت که رسد یم نظر به ی حاضر مطالعه جینتا اساس بر گیری: نتیجه

 .کنند یم عیتسر

 یجلد وزیشمانیل زولون؛یپردن مومتازون؛ واژگان کلیدی:

 
شده توسط  جادیبر بهبود زخم ا مومتازون و زولونیپردن ریثأت .زهرا یآباد نجف وری، غنیحس دیس یدهاقان ی، حجازقهیصد ی، صابرغزاله یمهاباد ارجاع:

 .485-428 (:586) 98؛ 8933مجله دانشکده پزشکی اصفهان . BALB/cماژور در موش  ایشمانیل

 

 مقدمه

 یاریکه در بس   باشد یها م یماریاز ب ناهمگنگروه  کی شامل وز،یشمانیل

 مط ر   یبهداش ت  یه ا  ستمیمشکل س کی عنوان به مچنانه ا،یاز نقاط دن

محس و    ای  مه م در دن  یعف ون  یه ا  یم ار یاز جمله ب وزیشمانیاست. ل

از  یاجب ار  یداخ ل س لول   ینس    یخون ی اختهی شود که توسط تک یم

 ،کب د  پوس ت،  ژهی  مختلف ب ه و  یاعضا یدر ماکروفاژها ایشمانیجنس ل

 ب ه   ،انگ ل  ی بس ته ب ه گون ه    و (1)شود  یم  ادیطحال و مغز استخوان ا

مش اهده   ییمنتش ر و اشش ا   یجلد ،یمخاط یجلد ،یجلد یفرم اصل 4

 از  یک  ی رانی  ا ،یگردد. بر اساس گ زار  س ازمان بهداش ت جه ان     یم

 .(2) دیآیها به شمار م یماریاز بگروه  نیا یکانون مهم نوع جلد 7

مورد توجه بوده است.  ربازیسالک از د ای یجلد وزیشمانیدرمان ل

ب ا س ه خ ط     یجلد وزیشمانیدرمان ل یبرا یاریبس یدرمان یها رو 

 کیستمیس درمان و یکیزیف درمان ،یموضع درمان شامل یدرمان یمش

عوارض  وز،یشمانیمهم در درمان ل اریاز موارد بس یکی. باشدیم مطر 

در ن وار   ریی  تغ ،که ب ه ص ورد درد مفاص ل    باشد یاز داروها م یناش

 یکب د  یهامیآنز شیافزا ،یندرد آنم به ،یلکوپن ،یوگرافیالکتروکارد

 (.3شود )یم دهید هیعملکرد کل رییو تغ

و ناق ل   یانس ان  زبانیخود را در م یزندگ ی چرخه ا،یشمانیانگل ل

 یزن دگ  ی در چرخه یاصل ی دو مرشله یانگل، دارا نیا. کند یکامل م

 گودیپروماس  ت ی مرشل  ه ،آن ی آل  وده کنن  ده ی اس  ت ک  ه مرشل  ه 
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و پس از ورود ب ه   ردیگ یمکه در ناقل شکل  شود یم گفته کیکلیمتاس

کروفاژها ب ه ف رم   در ما و شود یموارد ماکروفاژها  ،یانسان زبانیبدن م

ب ه   ایش مان یل یم ار یشدد و شدد ب. (4گردد ) یم لیتبد گودیآماست

ش ود. در   یمشخص م   زبانیم یمنیانگل و پاسخ ا یها یژگیو ی لهیوس

 IL2، IL12با شض ور   یماریاند که بهبود ب نشان داده یوانیش یها مدل

در  ینق ش مهم    ،IL12(. 5ارتباط دارد ) IL4 و IL10و عدم شضور 

باع     ن،یه ا دارد و همچن    ثر پ اتوژن ؤم   توزیو فاگوس ونیزاسیاپسون

و من  ر ب ه    ش ود  یم  Interferon Gamma (IFNγ ) دی  تول شیاف زا 

و در  گ ردد  یم   ژنیاکس   یواکنشگرها دیماکروفاژها و تول یساز فعال

باع     ،IL4شود. یرا موجب م ایشمانیدر برابر ل یثرترؤدفاع م  ه،ینت

 نی  که ا شود یم Th2 یها ( به سلولTh0) Thelper0 یها سلول زیتما

و ماکروفاژها را از  گردد یم ایشمانیمزمن شدن عفونت ل موجب ز،یتما

 (.6-7دارد )یباز م ایشمانیل هیثر علؤدفاع م

 انی  باع    ب دهای  کوئیگلوکوکورت ،یموش   یه  ا تیدر لنفوس  

(Glococorticoid – Induced Leucine Zipper )GILZ   ش وند  یم

  Nuclear factor-κB یس  یمتوق ف ک ردن عام ل رونو    یبرا یعاملکه 

(NF-kβ .است )NF-kβ، انی  اس ت ک ه ب   یضرور یسیرونو عامل کی 

 راهب رد  کی   NF-kβ ریمس یساز کند. فعال یها را کنترل م از ژن یاریبس

 ی ه ا اج ازه  نژاز آپوپتوز است که ب ه پ اتو   زبانیمحافظت سلول م یبرا

(. عفون ت  8ده د )  یرا م   زب ان یم یه ا  در س لول  تی  زنده ماندن و فعال

 یه ا نیکموک ا  شیباع   اف زا   ،NF-kβ ریمثب ت مس    میبا تنظ ا،یشمانیل

 Macrophage Inflammatoryماکروف   اژ ) یالته   اب نیپ   روت 

Proteins1α   ای MIP1α ماکروفاژه  ا  کی  ج اب  کموتاکت  نیپ روت  ( و 

(Monocyte chemoattractant protein-1 ای MCP1 )و از  ش ود  یم

ها را ب ه س مت    از آن یشتریو تعداد ب کند یم یریپوپتوز ماکروفاژ جلوگآ

 ش تر یب یباع   آل ودگ   ب،ی  ترت نی  ا ب ه  ؛خوان د  یمحل عفونت ف را م   

رس د ک ه   یش ود. ب ه نظ ر م      یش م انگل در بدن م شیافزاها و ژماکروفا

ب ر خ       NF-kβ یس از  فعال ریاز مس یریها با جلوگدیکوئیگلوکوکورت

ماکروفاژه  ا  کی  از ج     کموتاکت کنن  د، یم  عم  ل  ایش  مانیانگ  ل ل لی  م

(. 9د )دهن   یپوپتوز سوق م  آو ماکروفاژها را به سمت  ندینما یم یریجلوگ

 دادن ق رار  ه د   و کننده لیتعد یراهبردها ی توسعه است ممکن ن،یبنابرا

 .کند فراهم سیازیشمانیل یبرا دیجد یدرمان ابزار کی ،یسیرونو عامل نیا

 طیشرا در دهایکوئیگلوکوکورت ریتأث یبررس منظور به مطالعه، نیا

In vivo عفون  ت کنت  رل ب  ر مومت  ازون و زول  ونیپردن یدارو دو ب  ا 

 .دیگرداجرا  و یطراش یماریب بهبود در عیتسر و یجلد وزیشمانیل

 

 ها روش

 ک     د ب     ا یت رب      ی مطالع     ه نی     ا ان      ام جه     ت

 BALB/cس  ر م  و  ن  ژاد  IR.MUI.REC.1398.347، 66اخ   ق

 پاستور تویانست از گرم 36 شدود وزن و هفته 4-6 سن با و ماده جنس

 ( MRHO/IR/75/ERاس تاندارد )  ی . گون ه دی  گرد یداری  خر تهران

L major ابت دا در   یشناس   وج ود در گ روه انگ ل   مم اژور(   ایشمانی)ل

 دو کش ت  طیمح کی کهNovy-MacNeal-Nicolle (NNN ) طیمح

 اس ت،  خرگ و   ی نهیریدفب خون و آگار یدارا و عیما -جامد یقسمت

. پس از شد داده کشت گراد یسانت ی درجه 25 شرارد با انکوباتور در

 لیآن تشک ی که مشخصه یتمیلگار ی مرشلهبه  دنیها و رسرشد انگل

آل وده   ی ب ه مرشل ه   دنیانگل جهت رشد انبوه و رس   ،باشد یروزد م

  عیم   ا یقس   متت   ک  طیب   ه مح     کیکلیمتاس    ای   کنن   ده 

Roswell Park Memorial Institute 1640 (RPMI 1640 )  یغن 

 کی  وتیب یآنت   ودرص دFetal bovine serum (FBS 16   ) ب ا  ش ده 

  نیس  یاسترپتوما و( ت  ریل یل  ی/میالملل نیواش  د ب    166) نیلیس   یپن  

 ی درج ه  25 یبا دم ا  انکوباتور در و منتقل( تریل یلی/مکروگرمیم 166)

کشت به ش م  طیکه انگل در مح ی. هنگامشدند ینگهدار گراد یسانت

از  روزان ه نش د و   اض افه  دیجد طیمح روز، 5-7به مدد  د،یانبوه رس

 .دی  گرد یبررس   کیکلیمتاس ی به مرشله دنیزد و رسونظر نداشتن ر

 در رزود وبودن د   ش ده  ت ر دهیکش   ه ا گودیپروماست شالت، نیا در

  یزرد ب  ه طیمح   یص  ورت رن    و خ  ورد ینم   چش  م ب  ه طیمح  

 .بود دهییگرا

 کیکلیمتاس   ی کشت داده شده به مرشله یها که انگل نیپس از ا

 در ه  ر  2×  166 زانی  توس  ط  م ن وب  ار ش  مار  و ب  ه م  دند،یرس  

دم  ی ب ه قاع ده   یجلد داخلکشت به صورد  طیاز مح تریلیلیم 1/6

ها از نظر داش تن   مو  ،روز 21بعد از گ شت  د.یگرد قیها تزر مو 

گستر   هادم مو  ی از زخم قاعده وشدند  یبررس ،زخم ایندول و 

 ف رم وج ود   کروس کو  یم ریدر ز مسا،یگبا یزیمآ و پس از رن  هیته

  یدرم ان گ روه   6 دره ا   م و   س سس، د. یگرد دییأانگل ت گودیآماست

ب ا   هم راه  زولونیپردن مومتازون، زولون،یپردن یها گروه شامل ییتا 16

 ب ه  B نیسیآمفوتر ،B نیسیآمفوتر با همراه مومتازون ،B نیسیآمفوتر

 Phosphate buffered saline و مثب  ت ش  اهد عن  وان ب  ه ییتنه  ا

(PBS )شدند.   یبند میتقس یمنف شاهد عنوان به 

 B نیس      یآمفوتر روزان      ه، یمص      رف یدارو زانی      م

(AMBISOME/Cipla )4 زول  ونیپردن(، 16) ل  وگرمی/کگرم یل  یم 

(SIGMA P6004 )2 ف ورواد  مومت ازون  پم اد  و لوگرمی/کگرم یلیم 

(megacort KMP، فارمیمد شیک )را زخ م  س ط   ک ل  که یشد به 

دو قط ر   ی ان دازه  ،. قبل از ه ر گون ه درم ان   شد استفاده دهد، پوشش

 هی  ورن سیه ا ب ا اس تفاده از ک ول     زخ م تم ام م و     یو عم ود  یافق

 ثبت شد. دو بر میتقس قطر دو ضر  صورد بهو  یریگاندازه

 ی( رو  درم ان 16) همک اران  و Reimao ی مطالع ه با استناد به 

هفته آغاز شد و ب ه م دد    یدرمان در ابتدا که یطور به د؛یگرداتخاب 
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روز اس تراشت   2 ،. پس از آنافتیس ساعت مشخص ادامه أروز ر 5

در شروع ه ر   و تکرارهفته  4چرخه به مدد  نیها داده شد. ا به مو 

 شد. یریگها اندازه زخم مو  ی اندازه یدرمان ی هفته

 کام ل  لیاس تر  طیش را  در ه ا  مو  ،یدرمان ی دوره انیپا از پس

 باف ت . ش د  خ ار   یبع د  مراش ل  یب را  ها آن طحال و شدند  یتشر

 طیش را  تح ت  و ش د  زیهموژن ا  یولوژیزیف سرماستفاده از  با طحال،

 از پ س . ش دند  یبن د  رقت 16-16-1 نیب یا خانه 96 تیپل در لیاستر

 کروس کو  یم ب ا  گ راد،  یسانت ی درجه 27 یدما در انکوبه روز هفت

 در متح ر   گودیپروماست فقدان ای شضور( 46 یینما )بزرگ نوردیا

 کی   ش داقل  ک ه  ب ود  یرقت   نیآخر ییانتها تریت. شد ثبت چاهک هر

 گرمیلیم هر در انگل تعداد ان،یپا در. شدیم مشاهده آن در زنده انگل

 .شد محاسبه ریز فرمول طبق بافت از
Parasite burden = - log 10(parasite dilution / tissue weight) 

 SPSSاف زار   ن رم  از اس تفاده  ب ا  ه ا داده یآم ار  لی  تحل و هیت ز

( و version 25, IBM Corporation, Armonk, NY) 25 ی نسخه

 .شد ان ام P < 65/6 یداریمعن سط  در ANOVA آزمون

 

 ها افتهی

دم  ی زخ م در قاع ده   ،ها به مو  گودیفرم پروماست قیروز پس از تزر 21

 یاز زخ م و وج ود ماکروفاژه ا    می م مس تق  ی هی  مو  مشاهده شد. با ته

 ب ه   زمو درمان ش روع ش د.    أییدها ت مو  یابت  ،ماژور ایشمانیآلوده به ل

ه ا   زخ م  ی ان دازه  نیانگینشان داد که م ANOVA آزمون جینتا است بکر

 یدار یاخ ت   معن    یمنف  ش اهد  ب ا   یگ روه درم ان   5قبل از مداخل ه در  

 ی،درم ان  یه ا  گ روه  یاول در تم ام  ی هفته انیدر پا .(P > 65/6)نداشت 

دوم در  ی هفت ه  انی  ام ا پ س از پا   ،دی  زخم مش اهده گرد  ی اندازه شیافزا

زخم رو به کاهش گ اش ت.   ی اندازه ،زولونیپردنتحت درمان با  یها گروه

 یآم ار  آزم ون  از استفاده با مختلف یها گروه در ها زخم نیانگیم ی سهیمقا

ANOVA، دار یمعن اخت   ی دهنده نشان (65/6 > P )  یه ا  گ روه  نیب 

 زول ون یو پردن زول ون یتحت درم ان ب ا پردن   یها گروه در. اشدب یم مختلف

 (.  1شکل ) افتی کاهشزخم  ی اندازه ،B نیسیبا آمفوتر زمان هم

 

 
  در درمان از بعد و قبل زخم راتییتغ نیانگیم ی سهیمقا .1شکل 

 یدرمان مختلف یها گروه

زمان  هم زولونیپردنگروه  یها مو  از یمینتوان گفت  در واقع، می

 (.  2  فاقد زخم بودند )شکل ،درمان ی دوره انیدر پا، B نیسیبا آمفوتر

 

 

 
 و زولونیپردن با شده درمان موش در زخم تیوضع ی سهیمقا .2 شکل

 و درمان اول ی هفته درزمان. عکس باال:  هم صورت به B نیسیآمفوتر

 درمان انیپا از پسعکس پایین: 

 

در  زولونیتحت درمان با پردنهای گروه  نیمی از مو همچنین، در 

 (.3)شکل  مشاهده نشد یپایان درمان زخم

 

 

 
 در زولونیپردن با شده درمان موش در زخم تیوضع ی سهیمقا .3 شکل

 (عکس پایین) درمان چهارم ی هفته و( باال عکس) درمان اول ی هفته

0
2
4
6
8
10

خم
ح ز

سط
 (

m
m

)  

 گروه درمانی

 اندازه زخم پایان درمان اندازه زخم قبل از شروع درمان





 

 
http://jims.mui.ac.ir 

 و همکارانی غزاله مهاباد یجلد وزیشمانیبر ل دهایکوئیگلوکوکورت ریتأث

1399 چهارم مرداد ی/ هفته580ی شماره/  38 سال –اصفهان  یمجله دانشکده پزشک  

 

418 

 در انگ ل  ک اهش  انگرینما ی،انگل بار یریگ اندازه از شاصل جینتا

ب  ا  زم  ان ه  م زول  ونیو پردن زول  ونیگ  روه تح  ت درم  ان ب  ا پردن دو

 (.4 شکل) باشد یم B نیسیآمفوتر

 

 
 یدرمان مختلف یها گروه در یانگل بار ی سهیمقا. 4شکل 

 

 بحث

 ب دن  در ادی  ش ی ادام ه  و یمن  یا س تم یس از فرار یبرا ایشمانیل انگل

 و اتصال ی نحوه توان یم جمله آن از. دارد یمتعدد یراهکارها زبانیم

 ب ا  ک ه  ص ورد  نیب د  ؛داد ق رار  نظ ر  مد را زبانیم سلول به ورود 

 یطراش   ینح و  ب ه  را خود ورود GP63 یسطح ی رندهیگ از استفاده

کند  می یتلق یخود سلول کی عنوان به را آن زبانیم سلول که کند یم

 درم ان  یراس تا  در ریاخ مطالعاد .شوند ینم فعال یدفاع یرهایمس و

 قی  طر از بت وان  ت ا  اس ت  گش ته  معط و   نکت ه  نیهم   به وزیشمانیل

 و ک رد  یریجل وگ  عفون ت  ش دن  م زمن  از ی،منیا ستمیس یده جهت

 .(3) دیبخش عیتسر را یماریب بهبود

ش وند. نق ش    یشناخته م   ایشمانیل یاصل زبانیماکروفاژها به عنوان م

ه نش ده  تش ناخ  یهنوز به درس ت  وزیشمانیل یماریها در روند ب سلول نیا

پ س از ورود ب ه ماکروف اژ ب ا      ایش مان یکه لاند داده نشان قادیتحقاست. 

مرب وط ب ه    یه ا  ژن یس  یرونو ریمس   ،استفاده از امکاناد خ ود س لول  

و ب ا متوق ف ک ردن     ده د  م ی آپوپتوز را به سمت دلخ واه خ ود س وق    

 کن د   یم   لیخ ود تب د   ری  سلول آلوده را ب ه مح ل رش د و تکث    ،آپوپتوز

نشان داده شده اس ت ک ه    یقبل یدر مطالعاد ت رب ،نیهمچن. (11، 13)

در ش دد و ش دد    Th2 ای   Th1به سمت  Th0 یها سلول زیجهت تما

 ای  جهت درم ان   ،شده دیتول یها نیتوکیدارد و س ییسزا هنقش ب یماریب

 یمن  یا ستمیانگل س ،نیبنابرا(. 14-16کنند ) یم نییرا تع یماریوخامت ب

 و میبه نفع خ ود تنظ    یژن یآنت ی هیارا ستمیس ازخود را با استفاده  زبانیم

ش ود   یم  ع واملی   شیاع  افزاب ،Th2به سمت  Th0 یها سلول زیتما با

ت ا ش د    وزیش مان یل ییایمیند. درمان ش  گرد یم یماریشرفت بیپ سببکه 

 ه ا  گودیکشتن آماست یوابسته به فعال شدن ماکروفاژها در راستا یادیز

 زیبت وان جه ت تم ا    دی  با ی،م ار یمتوقف ک ردن رون د ب   ی. براباشد می

 زیتم ا  شی. ب ا اف زا  (17-18س وق داد )  Th1را به س مت   T یها سلول

Th1، دیتول زانیم IL12 ماکروفاژه ا در   یس از  و فع ال  ب د ای م ی  شیافزا

 یدارو ،میگلوک انت (. 19) ردی  گ یشدد م ایشمانیثر انگل لؤکشتن م ریمس

 از زی  ن ،یماریب نیا درمان جهت رانیا در استفاده مورد استاندارد و یاصل

 ع وارض  ، ام ا کن د  یم   اعمال را خود ریثأت یمنیا ستمیس با تعامل قیطر

 در ،نیهمچن  . است شده دارو نیا مصر  تیمحدود به من ر آن یجانب

 ب ه  ازی  ن ام ر  نی  ا ک ه  اس ت  شده مشاهده دارو نیا به مقاومت یموارد

 ؛بخش  د یم   تی  اهم را مناس  ب یدارو افتنی   جه  ت ش  تریب ق  ادیتحق

ب ا   دهای  کوئی. گلوکوکورتباش ند  کارام دتر  و ت ر  ام ن  که دیجد یداروها

کنت رل و ش       باع    ،آل وده  یآپوپت وز ماکروفاژه ا   ریمس یساز فعال

 (.8بخشند ) یم عیرا تسر یو بهبود شوند میعفونت 

ب ر عفون ت    دهای  کوئیگلوکوکورتاثر  نییبا هد  تع ،مطالعه نیدر ا

و  زول ون یپردن یاز دو دارو ،BALB/c مو  درماژور  ایشمانیاز ل یناش

ب ه   زول ون ینش ان داد ک ه اس تفاده از پردن    جیمومتازون استفاده ش د. نت ا  

باع     B نیسیبا آمفوتر زمان هم ایچه به صورد تنها و  یقیصورد تزر

 ش ود.  یکام ل آن م    یبهب ود  یزخ م و شت    یان دازه  ری  گ کاهش چشم

Osero ( و ن26و همک   اران )   زی Nyamao ( در دو 21و همک   اران )

و  زونیدروکورتی  ه یدی  کوئیگلوکوکورت یجداگان  ه دو دارو یمطالع  ه

 ایش مان یانگ ل ل  یب ر رو  In vivoو  In vitro طیدگزامتازون را در ش را 

ه ا نش ان داد ک ه    مطالع اد آن  جیق رار دادن د. نت ا    یماژور مورد بررس  

 شیو اف  زا Th1ب  ه  Th0 زیتم  ا ریمس   ریی  ب  ا تغ دهای  کوئیگلوکوکورت

 طیموجود در مح   یها گودیآماست زانیباع  کاهش م ،آن یها نیتوکیس

 در یجل  د وزیش  مانیل یدار در بهب  ود ی( و ک  اهش معن   26کش  ت )

و  زول ون یپردن ریتأثو همکاران، رنانی  ینیشد. شس BALB/c یها مو 

م اژور م ورد    ایش مان یانگ ل ل  یب ر رو  In vitro طیشرا در رامومتازون 

 داریمعن   ک اهش  انگری  نما آن ان،  ی مطالع ه  جینت ا ق رار دادن د.    یبررس

 جی(. نت ا 22) بود شاهد گروه با سهیمقا در کشت طیمح در هاگودیآماست

باع     ،زول ون یپردننشان دادکه استفاده از  زیشاضر ن ی شاصل از مطالعه

زخ م   ی در کاهش اندازه ییسزا هب ریثأو ت هشد B نیسیاثر آمفوتر شیافزا

 چ ون  ،مطالع ه  نی  داش ته اس ت. در ا   یجل د  وزیشمانیل یو روند بهبود

آل وده متف اود    یها در مو  استفاده مورد یدو دارو یدرمانی  نامه شیوه

زخ م   یبهب ود  یمومت ازون ب ر رو   ریثأعدم ت   دارد اشتمال نیبنابرا ،بود

 دردارو  نی  از رو  اس تفاده از ا  یناش   آل وده،  یها مو  در وزیشمانیل

 ب ه  اس تفاده ش د ک ه   از پم اد   ،مومت ازون  یدارو م ورد باش د. در   درمان

ک ه   از آن ج ایی ش د.   دهی  سط  زخم مال یدارو بر رو یموضع صورد

 یمومت ازون از رو  یاشتم ال دارد ک ه دارو   ،زخم پوشش نداش ت  یرو

 ریثأت   یبهب ود  رون د  در لی  دل نیهم   به وها پا  شده باشد  زخم مو 

 .  است نداشته

زخ م قب ل و بع د از     ی زخم، ان دازه  یبهبود زانیسن ش م یبرا

 سیب  ا اس  تفاده از ک  ول یدرم  ان یه  ا هفت  ه یط   ،نیدرم  ان و همچن  
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 ی زخم نش ان داد ک ه در هفت ه    ی سن ش اندازه جینتاشد.  یریگ اندازه

زخ م  ی  در ان دازه  ینس ب  شیاف زا  ،ها اول بعد از درمان در تمام گروه

زخ م در   ی کاهش ان دازه  ،دوم به بعد ی اما از هفته ،اتفاق افتاده است

ب ا   زم ان  ه م  زول ون یو پردن زول ون یتح ت درم ان ب ا پردن    یه ا  گروه

 یها داشت و شت   گروه رینسبت به سا یشتریکاهش ب ،B نیسیآمفوتر

 درصد 56کامل شدود  یبهبود ،زولونیشده با پردن ماریت یها در گروه

 و یالته اب  ض د  رادیثأت   لی  دل ب ه  زول ون یپردن. ش د  مشاهدهها  مو 

 اس ت  ممکن ،Th1 یها سلول زیتما سمت به یمنیا یها پاسخ تیهدا

 طحال یانگل بار ،درمان انیاپ در ،نیهمچن. باشد داشته یبهتر عملکرد

گ روه  دو در انگ ل  ب ار  کاهش دکهیگرد نییتع درمان تحت یها مو 

 B نیس  یب ا آمفوتر زم ان   ه م  زولونیو پردن زولونیتحت درمان با پردن

 نش ان  را زخ م  کام ل  یبهب ود  ک ه  ه ا  مو  از یتعداد در. شد مشاهده

 اشتم ال به است که  نیا ی انگل در طحال نداشتند که نشان دهنده دادند،

 مهار کرده است.   هیاول ی عهیمتاستاز را از ضا ،درمان زیاد

 

 گیری نتیجه

باع     یمطالع ه و مطالع اد قبل     نیدر ا دهایکوئیچه گلوکوکورت اگر

باع     ،In vitro طیدر ش را  اما ،ش   انگل به طور کامل نشده است

 ،In vivo طیشده و در ش را  Th1 یها نیتوکیس شیکاهش انگل و افزا

را کاهش  یماریزخم و طول مدد ب ی و اندازه یماریاز ب یم ناشیع 

 یض د انگ ل دارا   یهمراه با داروه ا  ها آناستفاده از  ،نیاند. بنابرا داده

در  یداروه ا  دهای  کوئیک ه گلوکوکورت  نی  باش د. اول ا  یچند شسن م

از  یاریها در بس استفاده از آن ،باشند. دوم یم یتر نهیدسترس و کم هز

از الته ا  را   یم ناش  ی  ثابت ش ده اس ت ک ه ع     یالتهاب یها یماریب

 NF-kβ یسیرونو عاملها مهار  عمل آن سمیاند. سوم مکان کاهش داده

که در بهبود زخم شود  می Th1 یها نیتوکیس شیباشد که سبب افزا یم

 یتوانن د هم راه ب ا داروه ا    ب است ممکنثر هستند. پس ؤم ییایشمانیل

به  یمنیا شبردیو پ یاستفاده گردند تا با کاهش بار انگل ییایشمانیضد ل

 البت ه . ردی  و ب ا ع وارض کمت ر ص ورد گ     تر عیدرمان سر Th1طر  

 بهب  ود رون  د در داروه  ا نی  ا نق  ش اثب  اد یب  را یش  تریب مطالع  اد

 .است  زم یجلد وزیشمانیل یها زخم

 

 تشکر و قدردانی

 ب ه  یشناس   انگ ل  ارش د  یکارشناس   ی نامه انیپا از یقسمت ،مطالعه نیا

 اص فهان  یپزشک علوم دانشگاه یهمکار با که است 397255 ی شماره

 و انگ ل  گ روه  ی وپژوهش   معاون ت  یهمک ار  از. اس ت  ش ده  ان ام

 .شود یم یقدردان و تشکر یپزشک ی دانشکده یشناس قارچ
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Abstract 

Background: An effective vaccine against leishmaniasis is not available, and chemotherapy is the only effective 

way to treat all forms of the disease. However, current therapy is toxic and expensive, and the resistance has 

emerged as a serious problem, which has compelled the search for new antileishmanial agents such as 

glucocorticoids. The aim of this study was to investigate the effects of prednisolone and mometasone on the 

improvement of cutaneous leishmaniasis in BALB/c mice. 

Methods: In this experimental study, 60 female Balb/c mice were used. The promastigote form obtained from 

the culture medium was injected into the mice's tail base. After the creation of wound, the mice were divided 

into 6 treatment groups of prednisolone, prednisolone and amphotericin B, mometasone, mometasone and 

amphotericin B, positive control (amphotericin B), and negative control (phosphate buffered saline or PBS). The 

duration of treatment was 28 days. The lesion diameter was measured at the end of each week. 

Findings: After the end of the treatment period, significant reduction was observed in wound size and parasite 

load in the spleen in the two groups treated with prednisolone and prednisolone combined with amphotericin B 

(P < 0.050). 

Conclusion: According to the findings of the study, it seems that glucocorticoids likely prevent chronic disease, 

and accelerate wound healing by regulating immune pathways. 
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