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قارچیهايعفونتعلیهدر دفاع باديآنتینقش 

این بخش ساده از ساختگی مربوط به اثرات متقابل ایمنی هومورال و سلوالر و تا حدي ماهیت هايپیچیدگیمطالعات جدید بر 
هايباديآنتیمهم از نظر پزشکی نقش مهم براي هايقارچبراي بسیاري از این حالبا ،اندکردهتأکیدپاسخ ایمنی تطبیقی 

دیده و یا مبتالیان به ماران مبتال به ایمنی سلولی آسیببیبر عکس. نشده باقی مانده استاختصاصی در ایمنی طبیعی ثابت
قارچی تهاجمی از خود هايعفونتيتوسعهدي که درگیر هایپوگاماگلوبولینمی هستند استعداد خاصی نسبت به افرانوتروپنی و

،کنندمیاختصاصی و حفاظت را نشان دهند نتایج متضادي را بیان باديآنتیو مطالعاتی که همبستگی بین حضور دهندنمینشان 
هیچگونه اثر سودمندي از استعمال سرم ایمن تاکنونو کوکسیدیوئیدومایکوز حیوانی آسپرجیلوز، بالستومایکوزهايمدلبعالوه در 

که نسبت به هیستوپالسموز و کاندیدیازیس مخاطی رسدنمیبه نظر Bهايسلولهمچنین حیوانات فاقد .استداده نشده نشان 
کریپتوکوکوس ، کاندیدا آلبیکنسبراي (in vitro)آزمایشگاهی هايبررسیبا این اوصاف . حساسیت بیشتري داشته باشند

به نمایش گذاشته باديآنتیرا در حضور ) مؤثر(اجرائی هايسلوليیافتهافزایشفعالیت ، هیستوپالسما کپسوالتومو نئوفرمنس
اهمیت یا –در آن تغییر و تبدیل بیماري نشان داده شده باشدباديآنتیاست و مطالعات روي حیوان آزمایشگاهی که با استعمال 

اختصاصی هايباديآنتی(passive)غیرفعالياستفاده-در عفونت طبیعی هرچه باشدباديآنتیمربوط به نقش هايپیچیدگی
کاندیدا آلبیکنسعلیهمنوکلونال هايباديآنتیتحقیقات مربوط به .مفید باشدتواندمیبراي بیماران مبتال به این دسته از میکوزها 

حفاظتی، خنثی، یا اثرات ، آنها ممکن است هاباديآنتینشان داده است که بسته به ویژگی و ایزوتایپ کریپتوکوکوس نئوفرمنسو 
يهاسرملی مربوط به که ممکن است به شرح و توضیح نتایج ناسازگار مطالعات قبايیافتهافزایش بیماري داشته باشند، درواقع

و سازيآمادهينحوهبرحسبتهیه شده است کاندیدا آلبیکنس علیههاي ایمنی که بطریق تجربی سرم.کلونال کمک نمایدپلی
اندکردهسه نوع از مطالعات مطرح . باشدمی) جزء50بیش از (یک مختلف ژنآنتیاجزاء علیههاییباديآنتیحاوي ،تلقیحيطریقه

داراي Bهايسلولکههاییموشنخست اینکهد؛رداتا حدي نقش کاندیدیازیس منتشره علیهیمنی هومورال در حفاظت که ا
براي دوم اینکه . نشان دادندحساسیت نسبت به کاندیدیازیس سیستمیک افزایش ، کردندتخلیه آنها را IgMسطحی باديآنتی

سوم اینکه و و حفاظت یافت شدباديآنتیبین حضور همبستگیکاندیدا یک بر ضد اختصاصی هايباديآنتیيهمهاما نه برخی 
هاي توپو اپیHeat shock Protein 90علیهاختصاصی شامل آنهائیکه باديآنتیطی برخی مطالعات معلوم شد که استفاده از 

.عفونت منتشره سودمند هستندحیوانی هايمدلدرمان مانان هستند در 



سلولی براي يواسطهدر حالیکه ایمنی با . حفاظت از کاندیدیازیس مخاطی ممکن است در هر محلی اختصاصی باشدهايمکانیسم
پاسخ يدرنتیجهو بیماري واژن ممکن است اهمیت دارد)مري(ازوفاگالو )دهانی حلقی(اوروفارنژیالکاندیدیازیس علیهحفاظت 
هر یک از این نواحید، تنها شواهد محدودي وجود دارد که نقش مهم ایمنی هومورال را در ایمنی ذاتی باشياندازهبیش از 

هايباديآنتیهیچگونه اختالف در سطوح . با بیماري بسیار شدیدتر مخاطی ارتباط نداردIgAکمبود . مخاطی نشان دهد
عالوه بر این، . وجود نداشته استمبتال یا غیر مبتال به کاندیدیازیس دهانی مثبتHIVاختصاصی بر ضد کاندیدا در بزاق افراد 

اختصاصی بر ضد کاندیدا در زنان مبتال به کاندیدیازیس واژن و یا غیر مبتال به آن مشابه هم بوده است IgGو IgAسطوح واژینال 
در کاندیداییواژینیت علیهی از مطالعات حفاظت با این اوصاف برخ. کندنمیمحافظت عودکنندهاز عفونت باديآنتیو حضور 

مانان نشان هايژنآنتیو پروتئینازاختصاصی بر ضد آسپارتیلباديآنتیي تجویز را بوسیله(rat)بزرگ آزمایشگاهی هايموش
که کنندمیشواهد مطرح در ایمنی سلولی خود هستند اما برخیکمبودهاییاکثر بیماران مبتال به کریپتوکوکوزیس داراي .اندداده

بسیار باال و IgMمواردي از کریپتوکوکوزیس در بیماران با سندرم .ممکن است ایمنی هومورال نیز نقشی در حفاظت داشته باشد
اختصاصی یک عالمت پروگنوستیک باديآنتیحضور ،کریپتوکوکوسیمننژیتدر بیماران مبتال به . هایپوگاماگلبولینمی وجود دارد

باديآنتیبرخی مطالعات پاسخ این حالبا با بهبود همراه باشد،تواندمیدر مایع مغزي نخاعی باديآنتیخوب است و ظهور 
که اپسونیک نیستند و ممکن ضد کپسولی هايباديآنتیکه اغلب کنندمیرا مطرح کریپتوکوکوس نئوفرمنسطبیعی نسبت به 

متعددي از هايگروه، اندنداشتهکلونال نتایج خوبی هاي پلیبا سرمترقدیمیاگرچه مطالعات .دارندغلبه اظتی نباشند، است حف
ساکاریدي ء گلوکورونوکسیلومانان کپسول پلیجزعلیهمنوکلونال اختصاصی باديآنتیمحققین اکنون اثرات مفید استفاده از 

مهمی براي هايمؤلفه،هم ایزوتیپ و هم ویژگی.انددادهرا نشان است باديآنتیو همینطور یک پپتید که مقلد این کریپتوکوکال
يردهتغییر .اندشدهحفاظتی شرح داده حفاظتی و غیرهايباديآنتی، در اینجا نیز آلبیکنسکاندیداهستند و همانند کارایی

کننده حفاظتباديآنتیآن را به فرم IgG1باديآنتیبه شکل دیگري مانندIgG3تی حفاظغیر(class switching)باديآنتی
شده توسط موتاسیون تقمشIgMباديآنتیدو نوعکهنشان داده شده است اهمیت ویژگی ظریف با این حقیقت . آورددرمی

منوکلونال بر ضد یک پروتئین هايباديآنتیتازگیبه. ، یکی محافظتی و دیگري غیرمحافظتی بوده استBسوماتیک از یک سلول 
را از طریق بینی عفونت به آنها القاء شده بودقبالًرا که هاییموشبقاء حیات ،هیستوپالسما کپسوالتومهیستونی سطح سلولی شبه

.افزایش داده است



هاقارچدیواره سلولی دهندهتشکیلکارتونی از اجزاء 

يتودهحجم بار یا و کاهش هاریهو اینترفرون گاما و کاهش التهاب در IL-6و IL-4مرتبط با افزایش سطح مدتطوالنیبقاء 
هیستوپالسما کپسوالتومو از رشد دهدمیفاگوسیتوز را افزایش باديآنتی،آزمایشگاهیشرایطدر . بوده است(burden)قارچی

قارچی را بهبود هايعفونتيدورهخاصی هايباديآنتیهائی که در طی آن مکانیزم. کندمیبوسیله ماکروفاژهاي موشی جلوگیري 
.در حال تحقیق و بررسی هستندبخشندمی

مداخله کنند و منجر به رسوب سریع کمپلمان (adhesion)چسبندگیممکن است با کاندیدا آلبیکنسضد مانان هايباديآنتی
.ها را تشدید کنندو به این وسیله فعالیت کاندیداکشی فاگوسیتشدهقارچی هايسلولبر روي 

دقارچی مستقیم هستند، و داراي فعالیت ضشوندمیقارچی بر روي سطح سلولی کاندیدا متصل HSPبه HSP90برضد باديآنتی
است که منجر به شوك گردش خونی مسیرهاییانسانی بدست آید که درگیر در HSPاز مهار فوایديممکن است هرچند که

.شودمی

و فعالیت کریپتوکوکالژنآنتیهاي پرقدرتی باشند و نشان داده شده که بیان اپسونینتوانندمیکریپتوکوکال ضدهايباديآنتی
.دهندمیرا افزایش نئوفرمنسکریپتوکوکوسبیعی بر ضد طيکشندههايسلولو منونوکلئر هايسلولها، نوتروفیل

از کپسولGXMکاهش رهاسازي و(GXM)ضد کپسولی نیز سبب کلیرانس گلوکورونوکسیلومانان بالقوه مضر هايباديآنتی
.کنندمیرا لغو GXMایمنی يبسیاري از اثرات سرکوبگروشوندمی



. کنندمیو ایمنی سلولی را مطرح GXMحفاظتی بر ضد ايهباديتند که یک واکنش پیچیده بین آنتیزیادي هسهايدادهاکنون 
و B-cellنقص (ایمنی شدید توأمنقص کههاییموشدر،داراي ایمنی شایستههايموشدر IgG1باديآنتیاثرات سودمند یک 

T-cell ( ،داراي نقص هايموشدر دارندCD4 T-cell دیدهکه اینترفرون گاماي آنها از کار انداخته شده است ییهاموشیا در
نیزهاي ریه و وکایندر سیت(downregulation)با تغییرات رو به پائین باديآنتیيواسطهحفاظت با متعاقباً. شودمین

موش مرتبط بوده استژنتیکی زمینهو iNOS، هاTh2 ،B-cellو Th1هاي سیتوکاین

ار گرفتن اجزاي دیواره ترتیب قريدهندهنمایشو کارتونی که (TEM)سطح مقطع دیواره سلولی کاندیدا آلبیکنس 
سلولی است

عفونتيدورهاوائل در ها باديآنتیمطرح کنند که Pirofskiو casadevallمنجر به این شد که هایافتهاین مشاهدات و سایر 
استقرار در عفونتآسیب که موجب کاهش ي هستند اثرات ضدالتهابی مفیدداراياما همچنینبه کاهش التهاب کمک می کنند، 

آلرژیک نسبت به هايپاسخدر پاتوژنز (critical)اختصاصی ممکن است همچنین یک نقش حساس هايباديآنتی. ستیافته ا
هاي قارچی ممکن است در برخی نسبت به آلرژنIgEيواسطهبا هايواکنشبعنوان مثال شده داشته باشند؛استنشاقهايقارچ

ممکن است در پاتوژنز رینوسینوزیت مزمن در بعضی از IgGاختصاصی ضدقارچی و IgE. حمالت آسماتیک سهم داشته باشند
قارچی مسئول برخی تظاهرات آلوئلیت آلرژیک اکسترینزیک از طریق هايژنآنتیعلیهرسوبی هايباديآنتیبیماران درگیر شود و 

.ایمنی هستندهايکمپلکستشکیل 




