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چکيد ه 
ارزیابی  پژوهش  این  از  تولید می شود. هدف  توکسوپالسما  تخفیف حدت یافته ی  واریته  از  توکسوواکس  زنده  واکسن  در حال حاضر 
ایمنی زایی واریته ی رازی از توکسوپالسما است که در موسسه رازی شیراز از طریق پاساژهای متوالی و طوالنی مدت تولید شده است. 
بیست و چهار سر موش Balb/c در سه گروه تقسیم شدند. گروه اول کنترل منفی محيط کشت، گروه دوم کنترل مثبت سوش زنده و 
گروه سوم واریته زنده توکسوپالسما رازی را دریافت کردند. تمامی موش ها به صورت روزانه بررسی و تلفات احتمالی ثبت شد. بیست 
و هشت روز بعد از تزريق، از تمامی گـروه هـای باقي مانده خون گيري جهت تست االيزا انجام گرفت و سپس همه گروه ها با تزریق 
سوش حاد چالش شدند. نتایج نشان داد که در گروه کنترل منفی هشت روز پس از چالش تلفات شروع شد و تا روز 14 تمامی موش ها 
در این گروه تلف شدند. در گروه کنترل مثبت مانند گروه اول هشت روز پس از چالش تلفات شروع شد و تا روز 18 تمامی موش های 
این گروه نیز تلف شدند. نتیجه بسیار جالب اینکه در گروه سوم 14 روز پس از چالش تلفات شروع شد و تا یک ماه پس از چالش تنها 
50 درصد این گروه تلف شدند. این نتایج نشان داد که واریته توکسوپالسما رازی منجر به ایجاد ایمنی نسبی در موش گردیده و باعث 

ایجاد تلفات و بروز بیماری نشد. 
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Currently, the live vaccine Toxovax is produced from the attenuated variety of Toxoplasma (T.) gondii. The aim of this 
study was to evaluate the immunogenicity of live variety of T. gondii which was produced through serial passages in 
cell culture in Shiraz, Razi Institute. Twenty-four Balb/C mice were randomly divided into three groups. Group I was 
the negative control and received cell culture media. Group II as positive control and group III were inoculated with 
acute and Razi strains of T. gondii, respectively. All mice were assessed daily and potential mortality was recorded. 
Twenty-eight days later blood sample were collected from all groups for ELISA and then all mice were challenged with 
injections of acute strain of T. gondii. The results showed that in the control group, mortality started from day 8 and 
up to14 days after challenge, all mice of this group died. Similar to the first group, mortality was started in the positive 
control group 8 days after challenge and all mice died until the day 18. The interesting finding was that the mortality 
rate was 50% in the third group. These results suggest that the Razi variety of T. gondii caused partial immunity in mice 
and this variety doesn’t cause disease and mortality in mice. 
Key words: Toxoplasma gondii, BALB/c, mice

مقدمه
در  مشترک  بیماری های  رایج ترین  از  یکی  گوندی  توکسوپالسما 
تک یاخته  این  به  بشری  جمعیت  سوم  یک  طوریکه  به  می باشد  جهان 
آلوده می باشند. توکسوپالسما گوندی یک تک یاخته انگل اجباری درون 
یاخته ای از شاخه اپی کمپلکسا می باشد )16،7(. شاخه اپی کمپلکسا شامل 
بیش از 5000 گونه تک یاخته انگل می باشد )12( و تقریباً همه گونه های 
کنینوم،  نئوسپورا  گوندی،  توکسوپالسما  جمله  از  می باشد  بیماری زا  آن 
به  قادر  این تک یاخته   .)12،11،6( تنال  ایمریا  و  فالسی پاروم  پالسمودیوم 
و  اهلی  حیوانات  انسان،  جمله  از  خون گرم  جانوران  انواع  آلوده سازی 
وحشی می باشد که از این نظر به عنوان یکی از موفق ترین تک یاخته های 
انگلي در  این تک یاخته  آنجایی که  از  انگلی دنیا محسوب می شود )16(. 
همه جا وجود دارد، عفونت های انساني در برخي جوامع تا 100 درصد 
نيز گزارش  شده است )7(. یکی از بزرگ ترین مشکالتی که بیماری ناشی 
از این انگل در صنعت پرورش گوسفند ایجاد می کند، سقط جنین است. 
انسان ها  زندگی  کیفیت  روی  بر  توکسوپالسما  که  باالیی  تأثیر  دلیل  به 
می گذارد، تمامی سازمان ها نظیر سازمان  بهداشت جهانی در فکر کنترل 
داروهای  می باشند.  تک یاخته  این  به  انسان ها  آلودگی  از  جلوگیری  و 
آنتی کوکسیدیای بسیاری برای جلوگیری از این آلودگی تهیه  شده ولی این 
مسئله وجود دارد که این تک یاخته به مرور به این داروها مقاوم می شود. 
همچنین هیچ  نوع دارویی که بر مرحله تشکیل کیست مؤثر باشد، وجود 

ندارد. از آنجاکه توکسوپالسما در سلول بدن میزبان رشد می کند، لذا به 
نظر می رسد سیستم ایمنی نتواند به خوبی بر روی آن تأثیر گذاشته و آن 
را کنترل کند، پس تهیه یک واکسن که هم بتواند از انتقال مادر به جنین 
جلوگیری کند و هم بر روی حالت کیستی انگل مؤثر باشد می تواند راه کار 
مناسبی برای مبارزه با آن باشد )10،23(. در این راستا واکسن های متنوعی 
ازجمله توکسوپالسمای زنده تخفیف حدت یافته، واکسن DNA و همچنین 
قرار  استفاده  و  آزمایش  مورد  و  تهیه  انگل  این  نوترکیب  واکسن های 
به وسیله  توکسوواکس  نام  با  توکسوپالسما  تجاری  واکسن  تنها  گرفته اند. 
تخفیف حدت تاکی زوئایت  های سوش S48 توکسوپالسما با سه هزار بار 
پاساژ در صفاق موش تولیدشده است گرچه تزریق این واکسن باعث مرگ 
موش ها می شود ولی در گوسفند از سقط جنین و تشکیل کیست جلوگیری 

می کند )25،2(
هدف از این پژوهش نیز این بود تا واریته ای از توکسوپالسما که طی 
تهیه  شیراز  رازی  موسسه  در  آزمایشگاهی  شرایط  در  متوالی  پاساژهای 
 شده است، ارزیابی گردد. قبال در مطالعه انجام شده روی این واریته با 
استفاده از تخم مرغ جنین دار مشخص گردیده که پاساژ متوالی در شرایط 
آزمایشگاهی منجر به کاهش قابل مالحضه حدت آن گردیده است )21(. 
مورد   Balb/c از موش  استفاده  با  واریته  این  ایمنی زایی  مطالعه  این  در 
روش  به  دستيابي  در  می تواند  پژوهش  اين  نتايج  گرفت.  قرار  ارزیابی 
سریع تر و مؤثرتر جهت تهيه واكسن زنده تخفيف حدت يافته )از طريق 

ارزیابی ایمنی زایی واریته تخفیف حدت یافته ...
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پاساژهای متوالي در کشت سلولی( بسيار مفید باشد و سبب صرفه جویی 
در وقت و هزینه های توليد واكسن شود.

مواد و روش ها
و   Rh سویه  گوندی  توکسوپالسما  تاکی زوئایت   از  پژوهش  اين  در 
واریته تخفیف حدت یافته موجود در مؤسسه رازي شیراز استفاده شد. 
کشت انگل طبق روش دبی )2010( انجام شد )6(. به اين صورت که پس 
از کشت رده سلولی Vero و تشکيل یک الیه سلولی در روز سوم، محيط 
به فالسک  توکسوپالسما  تاکي زوئيت های  با  تازه همراه   DMEM کشت 
کشت سلولی اضافه گرديد. در اين پژوهش از تاکی زوئایت توکسوپالسما 
گوندی موجود در مؤسسه رازي شیراز استفاده شد. محيط كشت شامل 
آنتي بيوتيک  محلول های  گوساله،  جنين  سرم  درصد  دو  حاوی   DMEM
پنی سیلین )10000 واحد در میلی لیتر( و استرپتومايسين )100 میکروگرم 
در میلی لیتر( و ضد قارچ آمفوتريسين )25 میکروگرم در میلی لیتر( بود 
CO2 نگهداری  که در شرايط دمایي 37 درجه سانتی گراد و پنج درصد 
از  استفاده  با  توکسوپالسما  حاوی  فالسک های  روزانه  بررسی  با  شدند. 
ميکروسکوپ معکوس، زمانی که 90-80 درصد سلول های Vero با ايجاد 
ضايعات سلولی توسط تاكي زوئيت های توکسوپالسما تخريب شدند، مایع 
و  شدند  جمع آوری  بودند  تاكي زوئيت ها  حاوی  که  فالسک هایی  رویی 
جهت جداسازی بقاياي سلول های Vero، دو بار سانتریفيوژ )2000 دور در 
دقیقه به مدت 10 دقیقه( انجام شد. در انتها تعداد تاکي زوئيت های زنده 
در هر میلی لیتر با استفاده از الم هموسيتومترنئوبار شمارش شد )21،5(.

برای بررسی واکسن های تهیه شده از موش های Balb/c  ماده با سن 
سه تا چهار هفته و میانگین وزن 18 تا 22 گرم موجود در موسسه رازی 
گروه هشت تایی  به سه  تصادفی  به صورت  استفاده شد. موش ها  شیراز 
تقسیم شدند. هر گروه در قفس های جداگانه قرار داده شد و در شرایط 
استاندارد آزمایشگاهی نگهداری شدند و از غذا و آب معمولی برای تغذیه 
استفاده گردید. گروه اول به عنوان گروه کنترل منفی صرفا یک میلی لیتر 
محیط کشت سلولی به صورت تزریق زیر پوستی دریافت کردند. در گروه 
دوم به عنوان گروه کنترل مثبت سوش حاد با دوز پایین، هر موش 500 
تاكي زوئيت توکسوپالسما دریافت کرد. گروه سوم به عنوان گروه واکسن 
سوش تخفیف حدت یافته موسسه رازی تحت عنوان  توکسوپالسما واریته 
پارس 106×1 تاكي زوئيت به هر موش به صورت زير پوستی تزريق شد. 
تلفات  بیماری و  بررسی و نشانه های  به صورت روزانه  تمامی موش ها 
احتمالی آن ها ثبت گردید. در این مطالعه ایمنی سلولی با تست پوستی 
و  نوری  جذب  میانگین  و  شد  بررسی  االیزا  تست  با  همورال  ایمنی  و 
انحراف معیار برای هر گروه محاسبه شد. 28 روز بعد از تزريق، از تمامی 
موش های زنده مانده خون گيري انجام و سپس سرم آن ها جدا شد. تست 
االیزا طبق روش داویسون و همکاران )1999(  انجام شد )4( . در این 
توسط  فیکس شده  و  کشته  توکسوپالسما  زوئيت  تاكي   2×106 از  روش 
فرمالین در هر چاهك پلیت االیزا به عنوان آنتی ژن استفاده شد و سرم ها 
نیز با رقت 25:1 به دلیل تفاوت معنی دار بین نمونه های کنترل مثبت و 
منفی، مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای قرائت نتایج، چاهک ها در دستگاه 

ELISA reader و طول موج 450 نانومتر قرار داده شدند.
برای تست پوستي ابتدا به کف پای راست هر موش تاكي زوئيت های 

 50 در  ميليون   10 ميزان  به  فرمالین  با  شده  فیکس  توکسوپالسمای 
میکرولیتر PBS به صورت زیر پوستی تزریق شد و میزان تغییر ضخامت 
شده  تزريق   PBS میکرولیتر   50 با  که  موش ها  پاي چپ  با  مقایسه  در 
میلی متر  با دقت یک صدم  دیجیتال  کولیس  با  از 24ساعت  بودند، پس 
تعیین و ثبت گردید. چهار هفته پس از ایمنی سازی، کلیه موش ها با دوز 
تاکی زوئایت  توکسوپالسما به روش زیرپوستی مورد چالش قرار   1000
گرفتند. تمام گروه ها به مدت یک ماه روزانه تحت نظر قرار گرفتند و 

تلفات و عالئم بالینی ثبت گردید. 

ارزیابی آماری
زمان بقا در گروه کنترل، سوش حاد و تخفیف حدت یافته با استفاده 
از روش کاپالن مایر تحلیل گردید. سطح معنی داری کمتر از یک درصد در 
 Graphpad بين گروه های مختلف در سامانه ی t نظر گرفته شد. آزمون

به  صورت آنالین انجام شد. 
نتايج

  در موش های گروه کنترل منفی تا قبل از چالش هیچ گونه تلفات و 
یا بروز بیماری مشاهده نگردید، اما نه روز پس از چالش تلفات شروع 
شد و تا روز 12 تمامی موش های این گروه تلف شدند. در گروه کنترل 
مثبت قبل از چالش گرچه تلفاتی مشاهده نشد، لیکن عالئم بیماری شامل 
عدم تمایل به حرکت، قوز کردن، ضعف، بیحالی، ژولیده شدن مو و تورم 
نیز  از چالش  یازده روز پس  شدید چشم در سه سر موش مشاهد شد. 
تلفات در این گروه شروع شد و تا روز 14 تمامی موش های این گروه 
تلف شدند. در گروه سوم که با سوش تخفیف حدت یافته موسسه رازی 
ایمن شده بودند، تا زمان چالش هیچ گونه تلفات و بروز بیماری مشاهد 
نشد. پس از چالش  نیز تلفات از روز 12 شروع شد ولی  تنها چهار سر )50 
درصد( از موش های این گروه تلف شدند. در گروه کنترل، 100 درصد 
موش ها  درصد   100 حاد،  سوش  گروه  در  و  دوازدهم  روز  در  موش ها 
در انتهای روز چهاردهم از بین رفتند. این در حالی است که 50 درصد 
موش ها در گروهی که واریته تخفیف حدت یافته دریافت کرده بودند 
در انتهای روز بیستم هنوز زنده بودند )شکل 2(. نتایج آزمون االیزا نشان 
داد که  گروه  دریافت کننده ی تاكي زوئيت توکسوپالسما گوندی سوش 
تخفیف حّدت باالترین تیتر را داشته و اختالف این گروه نسبت به گروه 

کنترل کاماًل معنی دار بود )شکل 3(. 
ايمني  بررسی  پا و  تغيير ضخامت كف  بررسی  تست پوستي جهت 
سلولی موش های آلوده شده 24 ساعت بعد از تزریق انجام شد )شکل 1(. 
بیشترین میزان افزایش و تورم پوستی در گروه واکسن تخفیف حدت یافته 
مشاهده گردید )شکل 4(. افزایش تورم کف پا در گروه واکسن تخفیف 
حدت یافته به خوبی مشخص است که نشان دهنده ایمنی پوستی مناسب 
می باشد. میزان افزایش ضخامت پا هم در گروه کنترل مثبت و هم گروه 
واکسینه نسبت به زمان قبل از تزریق آنتی ژن توکسوپالسما دارای تفاوت 
معنی دار بود )p > 0/05(، درحالی که این افزایش در گروه کنترل منفی 

معنی دار نبود )شکل 4(.  

بحث
در این مطالعه از واریته توکسوپالسمای موسسه رازی استفاده شد 
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زیرا  ندارد  بیماری زایی  واریته  این  که  داد  نشان  آمده  بدست  نتایج  و 
برخالف  ماندند،  زمان چالش همگی سالم  تا  آن  با  ایمن شده  موش های 
گروه کنترل مثبت که قبل از چالش نیز عالئم بیماری را نشان دادند. این 
نتایج با مطالعه ای که در آن حدت این واریته در تخم مرغ جنین دار ارزیابی 
شد هماهنگی دارد زیرا در ان مطالعه نیز این واریته برای تخم مرغ های 
جنین دار بیماری زایی نشان نداد. در مطالعه قبلی روی واریته تخیف حدت 
یافته رازی از تخم مرغ جنین دار استفاده شد )21(. اگرچه مدل تخم مرغ 
مانند  تک یاخته ها  برخی  بیماری زایی  و  حدت  ارزیابی  برای  جنین دار 
استفاده  نئوسپورا و توکسوپالسما که شباهت بسیاری بهم دارند، مورد 
قرار گرفته است )17( ولی با این مدل حیوانی، امکان ارزیابی پاسخ ایمنی 
نیست. لذا الزم بود برای ارزیابی امکان استفاده از این واریته در تحقیقات 
واکسن توانایی پاسخ ایمنی توسط آن در موش مورد ارزیابی قرار گیرد. 
تا کنون سویه های مختلف موش اعم از خالص و یا ناخالص به عنوان مدل 
 Balb/c برای توکسوپالسما و نئوسپورا مورد ارزیابی قرارگرفته اند. موش
 ،13( است  توکسوپالسما  مطالعات  برای  مناسب  مدل  حیوانات  از  یکی 
توکسوپالسما  تخفیف حدت یافته  و  زنده  از سوش  بررسی  این  در   .)14
استفاده شد. پژوهش های سالیان اخیر نشان داده اند که بهترین واکسن بر 
علیه برخی تک یاخته هایی مانند لیشمانیا ماژور، لیشمانیا مکزیکانا )3(، 
تیلریا آنوالتا )9( T بابزیا بویس و بابزیا بیجمینا )18( و نئوسپورا کنینوم 
توکسوپالسما  واکسن  می باشد.  حدت یافته  تخفیف  زنده  واکسن   )15(
تاکی زوئایت های  نیز به وسیله تخفیف حدت  نام تجاری توکسوواکس  با 
استرین S48 توکسوپالسما با سه هزار بار پاساژ در صفاق موش تولید شده 
است )2، 25(. به منظور تولید واکسن توکسوپالسما )توکسوواکس( جهت 
استفاده   موش  از  گوندی،  توکسوپالسما  تاکی زوئایت  متوالی  پاساژ های 
شد. مراحل تزریق تاکی زوئایت ها و پاساژ دادن آن ها در صفاق موش در 
مقایسه با کشت سلولی بسیار پر هزینه تر و دشوارتر می باشد. همچنین 
محوطه  در  داده شده  پاساژ  تاکی زوئایت های  خالص سازی  و  برداشت 
صفاقی موش به مراتب دشوار تر از کشت سلولی می باشد. به همین دلیل 
دلیل  به  سلولی  کشت  روش های  واکسن ها،  اغلب  تولید  جهت  امروزه 
آسان تر بودن وکم هزینه تر بودن به صورت جدی مورد توجه قرارگرفته 
 LLC و  Hela است.  اوانس و همکاران )1999( از رده های سلولی معلق
زیرا   ،)8( کردند  استفاده  گوندی  توکسوپالسما  متوالی  پاساژهای  جهت 
 ،21،،2  ،1( است  مؤثر  تک یاخته ها  کاهش حدت  در  متوالی  دادن  پاساژ 

.)22
در این مطالعه در گروه کنترل مثبت قبل از چالش عالئم کلینیکی در 
موش ها مشاهده گردید که به علت حدت زیاد سوش توکسوپالسما بود. 
این عالئم شامل عدم تمایل به حرکت، قوز کردن و ضعف بود. تمامی 
این عالئم در مطالعات قبلی نیز ثبت و اعالم گردیده است )1، 24(، لذا 
نتایج این مطالعه در هماهنگی و تایید کامل با گزارش های قبلی می باشد.

مشاهده  موش ها  تمامی  در  تلفات  و  بیماری  عالئم  چالش،  از  پس 
شد. البته شدت عالئم و میزان تلفات در گروه سوم که واریته تخفیف 
نتایج  با  یافته مشابه  این  بود.  را دریافت کرده بودند، کمتر  حدت یافته 
مطالعاتی است که روی توکسوپالسما و نئوسپورا کنینوم صورت گرفته 
است )1، 8، 10، 24(، اما اینکه در دو گروه کنترل مثبت و منفی نیز تلفات 
و عالئم بیماری با تفاوت قابل توجه نسبت به گروه ایمن شده با سوش 

تخفیف حدت یافته دیده  شد، بدلیل پاساژدادن متوالی تک یاخته بود که 
منجر به کاهش حدت قابل مالحظه تک یاخته و در عین حال ایجاد پاسخ 
ایمنی گردید. این یافته قباًل در موش Balb-C نشان داده شد )2، 25(. در 
این پژوهش نیز برای اولین باردر مورد واریته توکسوپالسما موسسه رازی 

شیراز به اثبات رسید.
ایمنی  پاسخ  نتایج  با  تلفات  میزان  که  داد  نشان  این مطالعه  نتایج   
در  هومورال  ایمنی  پاسخ  هنگامی که  بود.  هماهنگ  عالئم  بروز  و 
گروه های مختلف با هم مقایسه  شد، مشخص گردید که بیشترین پاسخ 
وقتی ایجاد شد که تاکی زوایت تخفیف حدت یافته موسسه رازی جهت 
ایمن سازی استفاده شد. پاسخ تست پوستی نیز در این گروه در مقایسه با 
سایرگروه ها به  طور معنی داری بیشتر بود. وقتی که تاکی زوئایت کامل 
پاسخ  بهترین  معموال  استفاده  شد  ایمن سازی  جهت  نخورده  دست  و 
نیز هنگامی که  بود  انجام شده  قبال  ایجاد  شد. در مطالعه ای که  ایمنی 
آنتی ژن به صورت تاکی زوایت کامل و ثابت شده با فرمالین در موش با 
استفاده از ادجوانت روغنی تزریق  شد، پاسخ ایمنی ایجاده شده بهتر بود 
)20(. همچنین واکسن های زنده باعث ایجاد پاسخ ایمنی سلولی با تولید 
ایجاد  با  نیز  حاضر  مطالعه  در  یافته  این   .)20( گردید   T لنفوسیت های 
بهترین پاسخ ایمنی سلولی )تست پوستی( در هماهنگی کامل بود، زیرا 

گروه سوم کامل ترین افزایش تورم را در تست پوستی داشتند. 
در این مطالعه مانند سایر گزارش های مشابه از دوز کشنده تک یاخته 
مرگ  علت  قبلی  مطالعات  در  شد.  استفاده  چالش  برای  توکسوپالسما 
شدید  التهاب  گرفتند،  قرار  کشنده  دوز  معرض  در  که  موش هایی  در 
صفاق، نارسایی و از کارافتادن اعضای حیاتی مانند کبد و ریه بوده است 
از چالش مدت  بعد  گروه سوم  در موش های  که  در حالی   .)14،19،24(
طوالنی تری طول کشید تا عالئم آلودگی و تلفات را نشان دهند. این نتایج 
پس از چالش نیز با نحوه پاسخ ایمنی در گروه های مختلف منطبق بود. 
به طوری که بهترین مقاومت در مقابل چالش در گروهی که بیشترین 
پاسخ ایمنی هومورال و ایمنی سلولی را نشان داد، مشاهده شد. این یافته 
با مطالعات قبلی نیز هماهنگی داشت. مطالعات نشان داده است که در 
سلولی  ایمنی  هم  ها  تک یاخته  مقابل  در  کننده  محافظت  ایمنی  ایجاد 
نیز  دارد )20،30(. لی و همکاران )2012(  ایمنی هومورال نقش  و هم 
نشان دادند که افزایش ایمنی هومورال و سلولی علیه توکسوپالسما باعث 
افزایش زمان زنده ماندن موش ها در عفونت با  توکسوپالسما شد )13(.

در این مطالعه استفاده از واریته زنده تخفیف حدت یافته در ایجاد 
ایمنی نقش داشت و این چالش منجر به بروز عالئم و تلفات در هر دو 
بیماری  روند  صرفا  دو  گروه  در  چالش  شد.  موش ها  دوی  و  یک  گروه 
در  مناسب  ایمنی  پاسخ  ایجاد  عدم  باعث  امر  همین  و  کرد  تسریع  را 
موش های این گروه گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که واریته موسسه 
رازی شیراز در مقایسه با توکسوواکس از حدت ذاتی پایین تری برخوردار 

بوده و تلقیح آن منجر به مرگ موش ها نمی شود )2، 25(. 

تشکر و قدردانی
و  واکسن  تحقیقات  موسسه  توسط  مطالعه  این  انجام  هزینه های 
سرم سازی رازی شعبه شیراز در قالب پروژه تحقیقاتی به شماره 91116-

مراحل  نئوسپورا  ملی  آزمایشگاه  در  و  است  گردیده  تامین   2-84-18
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شکل 1- تست پوستی کف پای موش. 42 ساعت بعد از تزریق آنتی ژن، تورم و قرمزی در کف پای راست ناشی از پاسخ ایمنی سلولی.

شکل 2- منودار آنالیز بقا براساس روش کاپالن مایر )درصد بقا از یک معادل 100 درصد تا صفر تنظیم گردیده است(. 
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شکل 3- نتایج االیزا در گروه های مختلف. 

شکل 4- مقایسه میانگین افزایش ضخامت کف پا برحسب میلی مرت در گروه های مختلف، 42 ساعت پس از تزریق آنتی ژن توکسوپالسام.


