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تاریخ دریافت96/5/16 :

تاریخ پذیرش96/9/22 :

چکیده
زمینه و هدف :مطالعات مختلف نشان میدهند که نوتروفیلها در اثر محرکهای انگلی میتوانند کموکاینهای مختلف تولید کنند .این کموکاینها باعث
فراخوانی لوکوسیتها ،لنفوسیتهای  ،Tسلولهای دندریتیکی ،مونوسیتها ،سلولهای کشنده طبیعی و نوتروفیلها به محل عفونت میشوند .هدف از این
مطالعه بررسی بیان ژنهای  CCL3 ،CCL4 ،CXCL8در نوتروفیلهای مواجهه یافته با انگل لیشمانیا اینفانتوم میباشد.
روش کار :طی این مطالعه تجربی-آزمایشگاهی از  30فرد سالم خونگیری شد و نوتروفیلهای خون محیطی با استفاده از روش هیستوپاک ،1077-
دکستران و سانتریفیوژ جدا شدند .پس از انجام آزمون تعیین درصد زنده بودن و خلوص ،سلولها شمارش شدند .سپس این سلولها با اشکال پروماستیگوت
انگل لیشمانیا اینفانتوم که از بخش ایمونولوژی انستیتو پاستور تهیه شده بود ،در فاز ایستا مجاور شد و در انکوباتور  CO2به مدت یک ساعت انکوبه شد،
نوتروفیلهای تحریک نشده به عنوان شاهد استفاده شدند .پس از استخراج  RNA ،RNAتوسط مجموعه آنزیمی به  cDNAتبدیل شد .از cDNA
برای انجام  Real Time PCRاستفاده شد .ژنهای انتخاب شده ،ژن کموکاینهای  CXCL8 ،CCL4 ،CCL3بوده و از  β –Actinهم به
عنوان ژن رفرانس استفاده شد و سپس توسط روش آماری  ANOVAتغییر بیان ژن ها بررسی شد.
یافتهها :نتایج این تحقیق نشان دادند که بیان ژن  CXCL8در نوتروفیلهای مواجهه یافته با انگل لیشمانیا دچار افزایش معنا دار نسبت به نوتروفیلهای
شاهد گردید ( .)p< 0/001از سویی بیان ژنهای  CCL3و  CCL4در نوتروفیلهای مواجهه با انگل لیشمانیا نسبت به نوتروفیلهای شاهد بیانگر تغییر
معناداری نگردید.
نتیجهگیری :نتایج این مطالعه نشان میدهد که مواجهه با انگل لیشمانیا سبب تغییری در بیان mRNAژنهای  CCL3,CCL4در میان نوتروفیل
های تحریک شده مشاهده نگردید اما باعث افزایش بیان باالیی از  CXCL8گردید .بر این مبنا ،اندازهگیری بیان ژن  CXCL8میتواند به عنوان
معیاری جهت تشخیص ابتال به انگل لیشمانیا مطرح باشد.
کلیدواژهها :لیشمانیا ،نوتروفیلCXCL8 ،CCL4 ،CCL3 ،

مقدمه
لیشمانیوز یک بیماای ششاک ب باین ان اا
حیوا است کا از ر یاپ هشا یااک از ا
لوتزشیا دی آش یکا فلوبوتوشاو دی آسایا ای هاا
ش کقل ش شود ( .)2 1شخاز نااای آ شااشل
وناگاا نیاز ش باشاگ (.)3
ان ا  ،سگسانا
عاشل بیماای تکیایکا ا با ناال لیشامانیا کا
ب ح ب زنگا یود ب د شاکل تااکبدای با

تاااکب دیااگ ش شااود ( .)4بیمااای لیشاامانیوز
ب صویت عمگ ب  3شکل بالی  :لگ  ،لاگ -
شخار احشای ب ز ش ک اگ ( 90 .)5دیصاگ از
شواید سالک اا از کشویها افغان کا  ،الجزای ،
ب زیاال ،ای ا ا  ،ه ا  ،ع ب ااکا سااویی ااازای
ش شود ک دی شیا این کشویها ای ا ع ب اکا
سعود بیشک ین شیزا شیوع بیمای شاککوی دایا
اگ ت ین
ش باش گ ( .)6کاال آزای ف ل احشاای
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لیشمانیا اینفانتوم در محیط کشت سلولی
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ف ل لیشمانیوز است کا ااا دیشاا نشاود باعا
شاا ش ااا دد ( .)7عاشاال بیمااای دی ش قاا
شگیک ان ا از مل ایا ا با روی غالاب لیشامانیا
ای فااانکول ش باشااگ ( .)9 8لیشاامانیا ای فااانکول
نخ کین بای از نمون بیماایا لیشامانیوز احشاای
شغز اسکخوا گا شگ ک لیشمانیوز احشای یاک
عفونت سی کمیک است کا باعا تاب نااش ،
کاهش ز  ،بزی شگ رحاا کداگ کااهش
ع اصااا سااالول ش شاااود ()11 10؛ اشاااا دی
لیشاامانیوز لااگ  ،ضااایعات شاادی ب ا لک ا ها
کم نااگ ب ا ن ا ش یسااگ اغلااب شاادی ااکال
ش باشااگ ( .)2لیشاامانیوز لااگ -شخااار ایاان
بیمای دی ابکاگا شادی لیشامانیوز هوساک ایجااد
ش شود اشا سپ ب صویت زی بخشها هوسک
ب نگیت
 شخار حلپ شثل سقف دها بیانگالها ت اسل شقعگ هیش فت ش ک گ (.)12
کموکاینها یانواد بزیاا از ساایکوکاینها باا
سایکای ششاب ه ک گ ک شح ب اا با اای
لکوسیتها ت ی ک گ شاا ت لوکوسیت ها از
یاو با بافات ش باشا گ .بعضا از کموکاینهاا
شمکن است دی هاسخ با تح یاک الکاااب توسا
سلو ها شخکلف تولیگ شاونگ ،ساای کموکاینهاا
ب روی ردیع دی بافتها شخکلف تولیگ ش شونگ
لوکوسیت ها یا دی غیاب الکااب ب این بافت فا ا
ش یوان ااگ .کموکاینهااا زیاا یااانواد CC
) CXC (CXCL8توسااا
)(CCL3,CCL4
لکوسیتها اناواع شکعاگد از سالو ها باافک
ن ی سلو ها انگ تلیا  ،سلو ها اها تلیاا
فید بالست ها تولیگ ش شاونگCCL3(MIP-1α) .
دایا ای نگ ها کموکای  CCR5 CCR1نیز
ش باشگ ک عملک د عمگ آ ف ایوان لوکوسایت
ها نیز ش باشگ همچ این ) CCL4(MIP-1βدایا
ای نگ  CCR5بود با روی عماگ دی ف ایاوان
سلو ها  ،Tسلو ها دنگییکیک ،شونوسیتها
سلو ها کش گ ردیع دی شحال عفونات نقاش
دایناااااگ ) CXCL8(IL-8دایا ای ناااااگ ها
کموکاااای  CXCR2 CXCR1ش باشاااگ دی
ف ایوان نوت فیلها دی شحل عفونات نقاش داید
( .)22 18نوت فیلها ک لوکوسیتهای با ه ک
چ گشاااکل ش باشااا گ ،ف ا ا تااا ین اااا از

الدو ها سفیگ دی اا د یاو اسا ا لاین
ش احل هاسخها الکااب ه ک گ نخ اکین یا
دفاع دی ب اب عواشل عفون یا شواد بیگان ک از
شوانع فیزیک بگ عدوی ک د انگ ( .)13نوت فیلها
دی شغز اسکخوا تولیگ ش شونگ از ید ششاک ک
با فااوسیتها تکه ک ا ش شأ ش ای نگ (14
 .)15نوت فیلهااا ا لاین ساالو ها ضااگشیک ب
شؤث بود توانای از بین ب د هاتوک ها شاا
یا داینگ ب ا تحقپ ایان اشا نوت فیلهاا دایا
شجموع ا از شکانی ها شیک بکش ه ک گ
( .)17 11،16ش العااات حاااک از آ اساات ک ا
نوت فیلها دایا یک شکانی ضگ باکک یاای با
ناال ()Neurophil Extracellular Traps )NETs
ه ک گ ک ظیف آ ها ب دال اناگایکن کشاکن
باکک هااا قایچهااا ش باشااگ ( .)13دی اداشاا
ششخص شگ است ک نوت فیلها انگل لیشمانیا یا
توساا ش اای ش ااکقل از اه ااونین فااوساایکوز
ش ک گ ( )19همینروی نوت فیلها ه از ق ای
ا ا فکن دی شع ا ش لیشاامانیا ،ش توان ااگ چ ااگین
سایکوکاین یا ت شح ک گ ( .)20ش العات بیانگ آ
ش باشااا گ کااا دی شو هاااا شقاااا ل تح یاااک
شاک فاکها باع تولیگ ای ک لوکین 12-دی نکیج
ااشا شگ باع سا کوب
تولیگ بیشک ای ک ف
انگل ش شود ( .)21ب یس ها نشاا ش ده اگ کا
کموکاینها نقش شام دی فعا ک د ایم ذات
اکک اب علی لیشمانیوز لگ ب عااگ دایناگ
( .)22هژ هشها بیانگ آن گ کا عفونات ا لیا باا
لیشمانیا تولیگ کموکاین  ،CXCL8باع تقویت دی
ب کایای نوت فیلها دی ایگا عفونت ش شونگ
( )23همینروی ش العات نشا ش دهگ ک بازا
هش یاک باع القا بیا  CCL2ش شود ک ایان
کموکاین اث کموتاککیک با ی شاک فاکهاا داید
( )24هژ هشها نشا ش ده گ ک تواناای القاا
فعالیاات ضااگ لیشاامانیای دی شاک فاکهااا توس ا
 CCL2بااود ( )25همینرااوی کموکاینهااا
 CXCL10 CXCL9دی هاساااخ ایم ااا علیااا
عفونت با لیشمانیا شؤث ش باشا گ ( .)26عاال با
این شاک فاک ها ان ان توس لیشمانیا ای فانکول
باع ت ی ش فا دی تولیاگ یساپکوی کموکاای
 CCR1ش شود ک این یسپکوی ب صویت بالقو دی

ب یس بیا ک ها  CCL3 ،CCL4 ،CXCL8دی نوت فیلها شوا ا یافک با انگل...

روش کار
ر این ش الع تج ب -آزشایشگاه از  30فا د
http://rjms.iums.ac.ir

سال یو ای شگ .ساپ شحای کشات شاایع
) RPMI1640(Gibco-usی یگای شگ ب هم ا
 10-20دیصااااگ ساااا ل ااااین اوسااااال
آنک بیوتیکها ه سیلین  100احگ /شیل لیکا
اسک هکوشای اااین  100شیک اااا ل /شیل لیکااا
تکمیل ا دیگ .نمون انگل نگاگای شگ دی تاناک
ازت از بخش ایمونولوک ان کیکو هاسکوی تای شاگ
این انگل ب شحی کشت  NNNانکقا داد شگ.
انگلها ی ز هفک (دی فاز لگاییکم ) ات هاسااک
داد اسکفاد شگ .با ا ایان کاای شحای کشات
 RPMIب کشت اضاف ا دیگ .با ش وی اساکخ ا
نوت فیل ،ابکگا  7س س از فایکو کا دی دشاا
شحی باود یا دی فاالکو  50شیل لیکا ییخکا ،
سپ  10س س یو شحی ب فایکو اضااف
شااگ .ایاان فااالکو دی سااانک یفیوک د ی  2000دی
دشا شحی ب شگت  30دقیق ق ای داد شگ .بعگ
از اتمال سانک یفیوک حلق حاصال شاا باین د فااز
تشکیل شگ ک شاشل ل فوسیت ها بود آ یا ب
آیاش با دقت اگا کا د باا  RPMIش کشاو
داد شگ .سپ شاایع ی یا یاال ا دیاگ ها
حج یو باق شانگ  RPMIدک ک ا یا ک ب
ن دت ش ا شخلوط شگ بودناگ ،اضااف ا دیاگ.
فاز باالی ک  RBCبود یا گا کا د باا RPMI
ش کشو داد شگ.
سلو ها با  6اا تق ای شاگنگ .اا ا :
شاااهگ-تح یااک نشااگ بااا  .CXCL8ااا د ل:
تح یااک شااگ بااا  .CXCL8ا ا سااول :شاااهگ-
تح یک نشگ با  .CCL3ا چاایل :تح یک شگ
با  .CCL3ا ها ج  :شااهگ-تح یاک نشاگ باا
 .CCL4ا شش  :تح یک شگ با  .CCL4از 30
ف د سال یاو ای شاگ نوت فیلهاا یاو
شحی اااا بااااا اسااااکفاد از HISTOPAQUE-
) ،1077(Sigma – Aldrichدک ک ا سانک یفیوک
گا شگ .ه از انجال آزشو تعیاین دیصاگ زناگ
بود یلوب ،سلو ها با الل یژ نئوبای شامای
شگ .سپ این سلو ها باا اشاکا ه شاساکیگوت
انگاال دی فاااز ای ااکا ک ا توس ا ی تشااخیص
شیک سااکوه شعااین ا دیااگ ،شجااا ی شااگ دی
انکوباتوی  CO2ب شاگت یاک سااعت انکوبا شاگ
نوت فیلهااا تح یااک نشااگ ب ا ع ااوا ک ک ا
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ب کایای شاک فاکها دی بافت آلود نقش داید ک
بیا کموکاینها ای ناگ ها کموکاای توسا
شیزبا آلود با انگل لیشمانیا باع توانای شیزباا
دی شاای ک د انگل ایجاد یک هاسخ ایم شاؤث
ش ا دد .عال ب ایان کموکاینهاا ش توان اگ با
اساا اسااکخگال معیاات ساالو ها فعااا دی
سی ک ایم  ،ایم با اسا سالو یا افازایش
داد این یک یاصیت ضگ انگل ش باشگ (.)38
ب یالف ب یای از یافک ها ،ش العاات بیاانگ آ
ش باش گ ک شاست سلها آنک باد ها با ت اای
بااگ دیالاات سی ااک ایم اا ساالول نقااش
حفاظک دی ب اب انگل نگاینگ ( .)28 27از سوی
دیگ ب ی هژ هشها نشا داد انگ ک دی صاویت
ساا کوب ساالو ها کشاا گ ردیعاا شعمااوالً
ای ک فا ااشاا کمکا تولیاگ شاگ دینکیجا
شو ها شقا ل ب عفونت ح اسیت بیشک هیگا
ش ک اگ ( .)30 29همچ این ،ش العاات دیگا
بیانگ آ بودنگ کا یاوید نوت فیلهاا آلاود
آهوهکوتیک (غی زنگ ) توسا شاک فاکهاا یاک یا
ب ا ی د لیشمانیا ب دایل شاک فاک است ()24
از ر ف ب ی دیگ از ش العات نشا داد انگ کا
عال ب این ،عفونت شاک فاکهاا ان اان توسا
لیشمانیا ای فاانکول باعا ت ای ش فا دی تولیاگ
یسپکویها کموکای  CCR1نیز ش شونگ (.)31
وب
از آ ا ک بیمای لیشمانیوز دی ای ها
کشااویها حاشاای اقیانو هااا دییاهااا شاایوع
قابلتو ا داید ( )32باع با ز عالئا باالی
ش ا دد ( )33با تو ب ود شواید ضگ نقیض
دی یصااوب بیااا کموکاینهااا ،CCL4 ،CCL3
 CXCL8دی شوا اااا باااا لیشااامانیا ای فاااانکول
( )31 23،26،24همچ ین ش العات شحگ د دی
حی تحقیپ؛ ب اب این ،هژ هش حاض با ب یسا
بیاااا کموکاینهاااا CXCLl8 ،CCL4 ،CCL3
تولیگ شگ توس نوت فیلها دی شوا ا یافکا باا
انگل لیشمانیا ای فانکول ش ه دازد .نکایج حاصال از
این هژ هش دی حاوز دیشاا بیماای لیشامانیوز
اهمیت داید.

37

38

؟؟؟؟؟؟؟؟؟ همکایا
جدول  -1پرایمر های مورد استفاده برای بیان ژن های  MIP-1β ،IL-8 ،CCL3 ،B-Actinهمراه با توالی (22و)31

یافتهها
نمودای  1شیانگین ب ا نمون ها تح یک شاگ
 -0/95ب ا نمون هاا تح یاک نشاگ -0/43
است ک آنالیز آشای نشا ده گ ایاکالف شع ا
دای بااین ایاان د ا ا اساات یع ا انگاال باع ا
تح یک تولیگ  IL-8شگ است (.)p<0/0017
نمودای  2شیانگین ب ا نمون ها تح یک شاگ
 5/14ب ا نمون ها تح یک نشگ  5/34است
ک آنالیز آشای نشا ده گ عاگل اود ایاکالف
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شع دای بین این د ا است یع
تح یک تولیگ  CCL3نشگ است.
نمودای  3شیانگین ب ا نمون ها تح یک شاگ
 6/1ب ا نمون ها تح یک نشگ  5/6است ک
آنالیز آشای نشا ده گ عگل ود ایکالف شع
دای بااین ایاان د ا ا اساات یع ا انگاال باع ا
تح یک تولیگ  CCL4نشگ است.
بحث و نتیجهگیری
یافک ها نشانگ آ ش باش گ ک تغیی

دی بیاا

نمووودار  CT – 1نمونووه هووای تحریووک شووده و تحریووک نشووده بوورای
 CXCL8می باشد .داده ها حاصل از تجربیات بور روی انگول لیشومانیا
اینفانتوم می باشود کوه بوا اسوتفاده از روش آنوالیز واریوانس یوک طرفوه
( )ANOVAمورد مقایسه قرار گرفتند.
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اسکفاد شگنگ .ه از اسکخ ا  RNAبا اسکفاد از
کیت ( QIAzol Lysis Reagentش کت سای اک )،
 RNAتوس شجموع آنازی RNase Mulv-M
 Random hexamer inhibitorباااا cDNA
تداگیل شاگ .از  cDNAبا ا انجاال Real Time
 PCRاسکفاد شگ.
®
ایزیاب بیا ک توس SYBR Premix tag II
(ش کت تاکایا) صویت ا فت ک از یناگ SYBR
 greenIااات ش اسااای تکثیاا شحصااو PCR
اساااکفاد شاااگ .ک هاااا انکخااااب شاااگ ک
کموکاینها  CXCL8،CCL4،CCL3بود از β
 –Actinه ب ع وا ک یفا ان اساکفاد شاگ
ات شقای آشای بین ا ها از آزشو آشاای
آنالیز اییان یک ف اسکفاد ا دیگ.

انگل باعا

ب یس بیا ک ها  CCL3 ،CCL4 ،CXCL8دی نوت فیلها شوا ا یافک با انگل...

نمودار CT – 3نمونه های تحریک شده و تحریک نشده بورای CCL4
می باشد .داده ها حاصل از تجربیات بر روی انگل لیشمانیا اینفوانتوم موی
باشد که با استفاده از روش آنالیز واریانس یک طرفه ( )ANOVAموورد
مقایسه قرار گرفتند.

نمودار  – 4این نمودار مقایسه میزان تغییرات سه ژن ،CCL4 ،CCL3
 IL-8را نشان می دهد.داده ها حاصل از تجربیات بر روی انگل لیشومانیا
اینفانتوم می باشود کوه بوا اسوتفاده از روش آنوالیز واریوانس یوک طرفوه
( )ANOVAمورد مقایسه قرار گرفتند .عالئم شوامل * موی باشود کوه
نشانگر  P<0.0017می باشد.

 mRNAک هاااااا  CCL4،CCL3دی شیااااااا
نوت فیلها تح یاک نشاگ تح یاک شاگ باا
http://rjms.iums.ac.ir

لیشمانیا ششاهگ نشگ؛ اشا نوت فیلها بیا بااالی
از  CXCL8بعگ از شوا ا با لیشمانیا نشا دادنگ.
ش العات دیگ نیز نشا ش ده گ کا کموکااین
 CXCL8دی شوا ا باا انگال لیشامانیا ای فاانکول
بیا ش شود .دی ایان یاساکا تحقیقاات بیاانگ آ
ه ک گ ک عفونت ا لی با لیشمانیا تولیگ کموکاین
 CXCL8باع تقویت دی بکایای نوت فیلها دی
ایگا عفونت ش شونگ ( .)23ه چ ین ش العاات
شخکلف نشا داد ک بیا کموکاین ای نگ ها
کموکای توس شیزبا آلاود باا انگال لیشامانیا
باع توانای شیزبا دی شاای ک د انگال ش شاود
( .)31دیگا یافکا ها بیااانگ آن ااگ کا عااال با
 CCL3 CCL2 ،CXCL8نیز اث کموتاککیک با
ی شاک فاک ها داید ( .)24ه چ ین ش العات دی
 in vitroنشااا ش ده ااگ ک ا عفوناات بااا انگاال
لیشمانیا د نو ان باع ت ی باال کموکاینها
 CCL5 MIP-1β ،MIP-1αهم ا باا یساپکوی
یع اا  CCR5دی شاک فاکهااا ان ااان ش شااود
( .)34حکف ک ها  MIP-1α CCR5دی شو
شدکال ب انگل لیشمانیا د نو ان باا افازایش تولیاگ
ااشا همچ ین کاهش فشای بای انگل دی
ای ک ف
رحااا کدااگ بعااگ از  8هفک ا از عفوناات هم ا ا
ش شود ( .)39عال ب این نشا داد شگ کا دی
شگ شوش آلود ب لیشامانیا شااک ی یاک ت ای
شثدت ب ا تولیگ  CCL7ایجاد ش شود (.)35
ش الع ا دیگ نکاایج شک اقضا بگسات آشاگ
است ،دی این ش الع باا حاکف  MIP-1αشقا شات
بیشک ایجاد شگ ک شمکان اسات ساوی هاا
شو ها انکخاب شگ دی این ت اقض نقش داشک
باش گ .ب ن ش یساگ  MIP-1αنقاش شاما دی
شحگ د نگاگاشکن بای انگل دی فاز ا لیا عفونات
همچ ین تولیاگ ساایکوکاینها ضاگ لیشامانیای
شحی داشک باشگ اشاا شمکان اسات دی ش احال
بعگ شزشن شگ عفونات با لیشامانیا د ناو ان
زیاا آ ی باشاگ ( .)41 40ها چ این ش العاات
حاک از آ ش باش گ ک دی شگ شوش شقا شات
دی ب اب لیشامانیا با هاساخها  Th1دیاگ شاگ
است (.)36
از ن شکانی احکمال ش توا افت با تو ا
باا فعالیاات ضااگ لیشاامانیای بااا شیااانجیگ
مجله علوم پزشکی رازی دوره  ،24شماره  ،164بهمن 1396

Downloaded from rjms.iums.ac.ir at 0:44 IRST on Sunday December 16th 2018

نمودار  CT – 2نمونه های تحریک شده و تحریک نشده برای CCL3
می باشد .داده ها حاصل از تجربیات بر روی انگل لیشمانیا اینفوانتوم موی
باشد که با استفاده از روش آنالیز واریانس یک طرفه ( )ANOVAموورد
مقایسه قرار گرفتند.
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 آلااود بااin vitro in vivo کموکاینهااا دی
 شاک فاکهاا،لیشمانیا د نو ان ب یس شگ است
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نوت فیلها دی شوا ا با انگل لیشامانیا ای فاانکول
انجال ا فک تف ی نکایج ب شد ا تغیی بیا ک
.صویت هکی فک است
نکایج این ش الع نشا داد ک شوا اا باا انگال
 ک هااmRNA لیشمانیا سدب تغیی دی بیاا
 دی شیااا نوت فیلهااا تح یااکCCL3,CCL4
شگ ششاهگ نگ دیگ اشا باع افزایش بیا بااالی
 یافک این هاژ هش، ب این شد ا. ا دیگCXCL8 از
از ن ب یس اثا ات انگال لیشامانیا با عملکا د
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Abstract
Background: Studies have shown that neutrophils in effect by parasitic triggers can produce
many different chemokines.These chemokines are called leukocytes,T lymphocytes, dendritic
cells, monocytes, lethal cells and neutrophils to the site of infection. The aim of this study is
to investigate the expression of neutrophils exposure with leishmania infantum.
Methods: During this experimental-laboratorial study the blood was collected from 30
healthy individuals. Peripheral blood neutrophils were isolated by HYSTOPAQUE 1077,
dextran and centrifuge. Then cells were exposed to the promastigote forms of the Leishmania
infantum parasite, which was prepared from the immunology department of the Pasteur
Institute in stationary phase and was incubated for one hour in co2 incubator, not stimulated
neutrophils were used as control. After extracting RNA, RNA was converted to cDNA by
enzyme complex. cDNA was used for Real Time PCR. Selected gene been gene of
CCL3,CCL4 and CXCL8 chemokines and β-Actin was used as references gene and then gene
expression change was evaluated by ANOVA statistical methods.
Results: The results indicated that CXCL8 gene expression were significantly increased in
the face of leishmania compared to control neutrophils (p<0.001). On the other hand CCL3
and CCL4 genes expression weren’t significant change in the face of leishmania compared to
the control neutrophils.
Conclusion: The results show that exposure with leishmania parasite caused no change in
expression of CCL3 and CCL4 mRNA genes among of simulation neutrophilsbut lead to
increases high expression of CXCL8. On this basis measuring of CXCL8 can consider as a
criterion for detecting leishmania infection level.
Keywords: Leishmania, Neutrophils, CCL3, CCL4, CXCL8
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