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چکیده
اکینوکوکوس گرانولوزوس عامل بیماری مشترک هیداتیدوز در انسان و برخی از حیوانات مییباشید بیا توجیه بیه نقی

و اهمیی

نشخوارکنندگان از جمله گوسفند در بقاء و انتقال انگل به میزبانان اصلی و انسان ،این مطالعه به منظور ارزیابی اولییه میواد دفعیی-
ترشحی پروتواسکولکس و الیه ژرمینال به منظور انجام آزمای های سرولوژیک انجام شد در این مطالعه ،واکن

مایع کیس

دفعی-ترشحی الیه ژرمینال و پروتواسکولکس در مجاورت با سرم تهیهشده از گوسفند و موش آزمایشگاهی آلوده به کیس

و مواد
هیداتیک

ارزیابی شد خون میورد نییاز بیرای تهییه سیرم آلیوده و ریرآلیوده از  100رأس گوسیفند در حیین کشیتار جمیعآوری و آزمیون
کانترایمنوالکتروفورز روی نمونههای مذکور صورت گرف
کیس

با استفاده از روش کانترایمنوالکتروفورز در مجیاورت بیا آنتییژن میایع

 00درصد ،آنتیژن دفعی-ترشحی پروتواسکولکس  22درصد و آنتیژن دفعی-ترشحی الیه ژرمینال  22درصید از سیرمهیای

گوسفندان آلوده به کیس

هیداتیک واکن

مثب

روش کانترایمنوالکتروفورز با استفاده از مایع کیس

نشان دادند و در  5نمونه سرم موش آزمایشگاهی آلوده به کیس

هیداتیک  00درصد ،آنتیژن دفعی-ترشحی پروتواسکولکس  00درصد و آنتیژن

دفعی-ترشحی الیه ژرمینال  100درصد از سرمها واکن
ژرمینال با داشتن درصد حساسی
کلیدواژهها :کیس

هیداتیک تجربی به

مثب

نشان دادند طبق نتایج بهدس

آمیده ،آنتییژن دفعیی-ترشیحی الییه

باالتر در تشخیص نمونههای آلوده ،قابل ارزیابی در مطالعات تکمیلی در این زمینه میباشد

هیداتیک ،سرولوژی ،آنتیژن دفعی-ترشحی ،آنتیژن مایع هیداتیک
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و )....را جم لاً مللورد ارزیللابی قللرار داد .کیسللتهللای

مقدمه
اکینوکوکوس گرانولوزوس یکی از انگل هلای مهل

هیداتیک ریلوی بله وسلیله رادیلوگرافی تشلخیص داده

روده باریک سگ بلوده کله مرحلله نلوزادی آن تحلت

شده ،لیکن م موتً در سایر اعضا تنها کیستهای آهکلی

عنوان کیست هیداتیک به عنوان یکی از بیماریهای مه

شده قاب شناسایی هسلتند ( .)Anderson, 1997خلار

مشترک بین انسان و علفخواران میباشلد کله نله تنهلا

کردن مای کیست هیلداتیک بله دلیل احتملال ع ونلت

موجب ایجاد بیماری شلدید و ملر ومیلر احتملالی در

ثانوی و شوک آنافیالکسی توصیه نمیشود .پاسخ ایمنلی

انسان میشود ،بلکه با تحمی هزینلههلای درملانی و از

به موض ابتال ،شدت آلودگی ،سال بودن کیست و عمر

کارافتادگی بیماران و همچنین کاهش فراوردههای دامی،

کیسلت بسللتگی دارد .حساسللیت آزملایشهللا در مللورد

موجب خسارات اقتصادی نیز ملیگلردد .سلگ ،گربله،

کیستهای سال کمتر است .متاسستودهای سال سلط

روبللاه و سللایر گوشللتخللواران میزبللانهللای نهللایی و

کمی از تحریک آنتیژنی را موجب میگردند .هر گونله

نشخوارکنندگان ،انسلان و سلایر پسلتانداران بله عنلوان

شکاف یا پارگی کیست افلزایش سلری پلادتنهلا را در

میزبان واسط در سیر تکاملی ایلن انگل مطلر هسلتند

سرم میزبان بله دنبلال دارد (.)Razi Jalali et al., 2007

(.)Budk et al., 2006

روشهای سلرولوژیک از گذشلته در ایلن زمینله ملورد

آلودگی به کیست هیداتیک در ایران از تمام استانهلا

توجه بودهاند .آنتیژنهای مورد اسلت اده در ایلن زمینله

گزارش شده است .بلاتترین میلزان آللودگی در انسلان

عمدتاً بر پایه مای کیسلت ملیباشلند .یکلی از م ایلب

( 4/44در صدهزار) مربوط به استان خراسان و کمتلرین

است اده از مای کیست ،احتمال بروز واکنشهای متقاط

میزان آن ( 1/1در صدهزار) مربوط بله اسلتان هرمزگلان

در این تستها بوده که عللت اصللی آن علدم خللو

بود و میانگین شدت آلودگی برای کل کشلور  1/12در

مای کیست میباشد .است اده از آنتلیژنهلای مبتنلی بلر

عمللده

خالص تا حدی میتوانند ایلن نقیصله را برطلرف

صلدهزار گللزارش شلده اسللت .یکلی از مسللا

بیماری هیداتیدوز تشخیص کیست هیداتیک در انسان و

انگ

نمایند .ملواد دف لی-ترشلحی پیکلره انگل در صلورت
بات میتوانند به عنلوان آنتلیژن ملورد ارزیلابی

حیوانات است .چنانچه ملای کیسلت هیلداتیک خلار

خلو

شللده و یللا آنکلله کیسللت پللاره شللود ،بلله سللبب بللروز

قرار گیرند (.)Yakhchali and Morshedi, 2011

واکنشهای آنافیالکتیک توأم با ا وزینوفیلی ملیتلوان تلا

این مطال ه به منظلور ارزیلابی حساسلیت و ویژگلی

حدی به تشخیص بیماری نزدیک شد .بنابراین ضروری

مواد دف ی-ترشحی پروتواسکولکس و تیه ژرمینلال در

است که تاریخچه بیماری ،احتمال ارتباط بیمار با سلگ،

تشخیص کیست هیداتیک در گوس ند و موش صلورت

اطالعات همهگیرشناسلی ،مشلاهدات بلالینی ،وضل یت

گرفت .در این مطال ه از روش کانترایمنوالکتروفورز بله

پلللاتولوژیکی کیسلللت ،تصلللویربرداری (رادیلللوگرافی،

عنوان روشی با ویژگی بات ( )Parija, 1997در تشخیص

تومللوگرافی ،سللیت لیاسللکن و ام.آر.آی) و تسللتهللای

هیداتیدوز است اده شد .از آنجاییکه ایلن روش ویژگلی

سرولوژیک (تست کازونی ،هماگلوتیناسیون غیرمسلتقی

باتیی داشلته ملوارد مببلت نشلان داده شلده در تسلت
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مذکور از قابلیت اعتماد بیشلتری نسلبت بله روشهلای

است اده از میکروسکوپ مورد بررسلی قلرار گرفلت .در

حساس نظیر اتیزا برخوردار میباشد.

این مطال ه به منظور بات بلردن تلوان آنتلیژنلی تنهلا از
کیستهای بارور است اده شد .برای این منظور لولههلای

مواد و روشها
 -نمونهبرداری :در این مطال ه نمونههلای خلون 41

حللاوی مللای کیسللت بلله مللدت  2دقیقلله بللا دور 2111
سانتری یوژ شده و مای رویی به لوله استری دیگر منتق

رأس گوس ند آلوده بله کیسلت هیلداتیک کبلدی و 41

گردید .مای کیستهای مختلف از نظر میزان پروتئین به

رأس گوس ند غیرآللوده پلس از م اینله کشلتارگاهی از

وسیله روش برادفورد مورد سنجش قرار گرفلت و تنهلا

کشللتارگاه اهللواز جم ل آوری و بلله آزمایشللگاه بخللش

مای اتی است اده شدند که میلزان پلروتئین آن هلا از 911

انگ شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شلهید چملران

میکروگرم در دسیلیتر باتتر بود .مای بله کیسله دیلالیز

اهواز منتق گردیدند .نمونههای سرم از خون جدا و تلا

منتق و به مدت  24سلاعت در برابلر آم مقطلر دیلالیز

زمان آزمایش در فریزر  -21درجه سانتیگراد نگلهداری

صورت گرفت .مای کیست تا رسیدن به یکسوم حجل

شدند.

اولیه تغلیظ گردید ،سپس مای به وسیله سرنگ اسلتری

بلله  4سللر مللوش از طریللی صلل اقی ت للداد 2111

از کیسه خار و به لوله استری منتق گردید .بلهمنظلور

پروتواسللکولکس تزریللی و پللس از  8مللاه از آنهللا

تهنشین شدن ناخالصیهای احتمالی ،لوللههلای حلاوی

خونگیری به عم آمده ،سلرم آنهلا جلدا و در فریلزر

مای به مدت  4دقیقه با دور  2111سانتری یوژ گردید .به

 -21درجلله سللانتیگللراد نگللهداری گردیللد .بلله منظللور

منظور ایزوتونیک کردن مای کیست هیداتیک از محللول

ارزیابی واکنش متقلاط بلا برخلی بیملاریهلای انگللی

نمک کلرید سدی  11درصد است اده شده ،به ایلن نحلو

دیگللر ،ت للداد  4نمونلله سللرم از گوس ل ندان آلللوده بلله

کلله  2/3میلللیلیتللر پللادگن بللا  1/2میلللیلیتللر محلللول

فاسللیولوز و  4نمونلله سللرم از گوسلل ندان آلللوده بلله

کلریدسللدی  11درصللد مخلللوط گردیللد .بللهمنظللور

دیکروسلیوز نیز تهیه و تا زمان آزملایش در فریلزر -21

جلوگیری از رشد میکلرمهلا ،از محللول  1/14درصلد

درجه سانتیگراد نگهداری شدند.

آزید سدی است اده شد .به این نحو کله بله ازای هلر11

به منظور تهیله آنتلیژنهلای ملای کیسلت ،دف لی-

میلیلیتر از آنتیژن  1میلیلیتلر از محللول  1/14درصلد

ترشحی پروتواسکولکس و تیه ژرمینال ،کبد و ریههلای

آزیللد سللدی اضللافه شللد .آنتللیژن تهیللهشللده بلله

آلوده به کیست هیداتیک از کشتارگاه اهواز جم آوری و

میکروتیومهای استری منتقل و در فریلزر  -21درجله

به آزمایشگاه انگ شناسی دانشکده دامپزشلکی دانشلگاه

سانتیگراد نگهداری گردید .به منظور تهیه آنتلیژنهلای

شهید چمران اهلواز منتقل گردیدنلد .ملای کیسلت بلا

دف ی-ترشحی پروتواسکولکس و تیله ژرمینلال تنهلا از

است اده از سرنگ و سوزن در کنار ش له و زیر هود جدا

کیستهای با قابلیت زندهمانی باتی  61درصد اسلت اده

و به لولههای استری منتق شلد .قطلرهای از محتویلات

شللد ،بلله ایللن صللورت کلله پللس از جللدا کللردن

سللرنگ روی تم منتق ل و وجللود پروتواسللکولکس بللا

پروتواسکولکس و تیه ژرمینلال هلر کلدام از آنهلا بله
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صورت جداگانه در فالسکهای کشلت حلاوی محلیط

داخ تانک الکتروفورز قرار گرفت که سرمها در سلمت

Roswell

آندیک و هر یک از آنتیژنها در سمت کاتدیلک تانلک

 )Mediumو در مجللاور  CO2بلله مللدت یللک ه تلله

قرار گیرند .برای برقراری جریان الکتریسلیته ،دو طلرف

نگهداری شدند .طی این مدت هلر  12سلاعت محلیط

ژل توسط دو قط ه کاغذ واتمن آغشته به بلافر ورونلال

 RPMIجم آوری و ت ویض میگردید .مای جم آوری

به مح ظههای آندی و کاتدی متص ملیگردیلد .سلپس

شده پس از تزریی گاز نیتروژن و فیلترکلردن ،در فریلزر

جریان قط و اسالیدها به مدت  11دقیقه داخل رلرف

 -21درجه سانتیگراد نگهداری میشد .به منظور تغللیظ

حاوی رنگ کوماسی بلو  4درصد قرار ملیگرفلت  .بله

 11برابر محلیط کشلت حلاوی ملواد دف لی-ترشلحی،

منظور رنگبری اسالیدها به مدت  31دقیقه در محللول

مقادیر باتیی از فرآوردههای دف ی-ترشحی جمل آوری

رنگبر قرار داده شده و نهایتاً اسالیدها از نظلر خطلوط

شد .هنگام است اده از مای ات مذکور پلروتئین آنهلا بله

رسوبی مورد بررسی قرار گرفته ،نمونههای مببلت شلده

روش برادفورد اندازهگیری میشلد (.)Bradford, 1976

به صورت خطوط رسوبی آبلیرنلگ در بلین ح لرههلا

طی مدت یلک ه تله انکوباسلیون بلا اسلت اده از رنلگ

مشاهده میشد.

( RPMI

Institute

Memorial

Park

ا وزین  1درصد ،زندهملانی پروتواسلکولکسهلا و تیله

وجود خط رسوبی آبیرنگ بین ح ره حاوی سرم و

ژرمینال مورد ارزیابی قرار میگرفت ( Razi Jalali et al,

ح ره حاوی آنتیژن بیان گر مببت بلودن نمونله و علدم

.)2007

وجود آن بیانگر من ی بودن نمونه است.

 -آزمای

کانترایمنوالکتروفورز :در این آزملایش ب لد

از زیرسللازی اسللالیدهللای شیشللهای بلله اب للاد 8×9/4

یافتهها

سانتیمتر با است اده از آگاروز  1درصد و خشلک شلدن

با است اده از روش برادفورد ،پروتئین ملای کیسلت

ب د از  24ساعت در دمای آزمایشلگاه ،عمل پوشلاندن

 1/6میلی گرم بر دسیلیتر ،دف ی-ترشحی تیه ژرمینلال

آنهللا بللا آگللاروز  1درصللد صللورت گرفللت .روی هللر

 1/4میلللیگللرم بللر دسللیلیتللر و دف للی-ترشللحی

اسالید پوشیدهشده با آگاروز 7 ،زو ح ره ت بیه گردید

پروتواسکولکس  2/1میلیگرم بر دسیلیتر محاسبه شد.

و در تمام ح رات یک طرف ،هر کلدام از آنتلیژنهلای

نتایج ارزیابی هر یک از آنتیژن مای هیلداتیک ،دف لی-

مای هیداتیک ،دف ی-ترشحی پروتواسکولکس و دف لی

ترشحی پروتواسکولکس و دف ی ترشحی تیه ژرمینلال

ترشللحی تیلله ژرمینللال و در طللرف مقاب ل سللرمهللای

به روش کانترایمنوالکتروفورز مورد بررسی قرار گرفلت

گوس ندان و موشهای آلوده و غیرآلوده و نیز سرمهلای

(شک .)1

هترولو
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شک  -1پاسخ مببت تست کانترایمونوالکتروفورز روی نمونههای سرم گوس ند و آنتیژنهای مای کیست هیداتیک ،پروتواسکولکس و تیه ژرمینال

آزمایش  41نمونه سرم گوس ندان آللوده بله کیسلت

با آزمایش  41نمونه سرم گوس ندان غیرآلوده به کیسلت

هیداتیک بله روش کلانترایمنوالکتروفورز بلا اسلت اده از

هیداتیک بله روش کلانترایمنوالکتروفورز بلا اسلت اده از

آنتیژن مای کیست هیداتیک 41 ،نمونله (حساسلیت81

آنتللیژن مللای هیللداتیک ،آنتللیژن دف للی-ترشللحی

درصللد) و بللا اسللت اده از آنتللیژن دف للی-ترشللحی

پروتواسکولکس و آنتیژن دف ی-ترشحی تیله ژرمینلال

پروتواسکولکس 38 ،نمونه (حساسیت  79درصد) و بلا

 1نمونه واکنش مببت نشان داد .ویژگی بهدسلت آملده

است اده از آنتیژن دف ی-ترشحی تیه ژرمینال 49 ،نمونه

در تمام انواع آنتلیژنهلای بلهکاررفتله  68درصلد بلود

(حساسیت  62درصد) از سرمها واکنش مببت نشان داد.

(جدول .)1

جدول  -1نتایج حاص از آزمایش کانترایمونوالکتروفورز روی سرم گوس ندان آلوده و غیرآلوده به کیست هیداتیک
مایع کیس

آنتیژن

گوسفندان

هیداتیک ()HF

مثب

مورد استفاده
ت داد

دفعی ترشحی پروتواسکولکس ()ES-PSC

منفی

نسبت
درصد

ت داد

نسبت
درصد

مثب
ت داد

دفعی-ترشحی الیه ژرمینال ()ES-GL

منفی

نسبت
درصد

ت داد

نسبت درصد

مثب
ت داد

منفی

نسبت درصد

ت داد

نسبت درصد

آلوده به کیست
هیداتیک
غیرآلوده به
کیستهیداتیک

41

81

11

21

38

79

12

24

49

62

4

8

1

2

46

68

1

2

46

68

1

2

46

68

با آزمایش  4نمونه سرم موش آزمایشگاهی آلوده بله

(حساسیت  81درصد) و بلا اسلت اده از آنتلیژن دف لی

کیست هیداتیک تجربی به روش کلانترایمنوالکتروفورز

ترشللحی پروتواسللکولکس  4نمونلله (حساسللیت 81

با اسلت اده از آنتلیژن ملای کیسلت هیلداتیک  4نمونله

درصللد) و بللا اسللت اده از آنتللیژن دف للیترشللحی تیلله
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ژرمینال هر  4نمونله (حساسلیت  111درصلد) واکلنش

ژرمینال هیچ واکنش مببتی مشاهده نگردید (ویژگی 111

مببلت نشلان دادنلد .بلا آزملایش  4نمونله سلرم ملوش

درصد) (جدول  .)2در ضلمن ،هلیچیلک از سلرمهلای

غیرآلللوده بلله کیسللت هیللداتیک تجربللی بلله روش

گوس ندان آللوده بله فاسلیولوز و دیکروسللیوز واکلنش

کانترایمنوالکتروفورز با است اده از آنتیژن ملای کیسلت

مببتی را با آنتیژنهای دف ی-ترشحی پروتواسلکولکس

هیداتیک ،آنتیژن دف ی-ترشحی پروتواسکولکس و تیه

و تیه ژرمینال و نیز مای هیداتیک نشان ندادند.

جدول  -2نتایج حاص از آزمایش کانترایمونوالکتروفورز روی سرم موشهای آلوده و غیرآلوده به کیست هیداتیک
مایع کیس

آنتیژن مورد استفاده

هیداتیک ()HF

مثب

موش

آلوده به کیست هیداتیک
تجربی

ت داد

4

دفعی ترشحی پروتواسکولکس (ES-
)PSC

منفی
نسبت

ت داد

درصد

81

1

مثب

نسبت
درصد

21

ت داد

4

دفعی ترشحی الیه ژرمینال ()ES-GL

منفی
نسبت
درصد

81

ت داد

1

مثب

نسبت
درصد

21

ت داد

4

منفی
نسبت
درصد

111

ت داد

نسبت
درصد

1

1

غیرآلوده به کیست هیداتیک
تجربی

1

1

4

111

1

1

4

111

1

1

4

111

آزمایشگاه صورت گرفته است .هانیللو و همکلاران در

بحث و نتیجهگیری
هیداتیدوز یکی از مه ترین بیماریهای مشترک بلین
انسان و حیوان است که نه تنها از نظلر چرخله زنلدگی
انگ و دارا بلودن سلویههلای مختللف ،بلکله از حیل
تشخیص به موق در جم یتهای انسلانی و حیلوانی و
ه چنین جنبلههلای درملانی از پیچیلدگی هلای زیلادی
برخوردار است .هر کیست هیداتیک میتواند تلا صلدها
هزار عدد پروتواسکولکس داشلته باشلد کله بلا خلورده
شدن آنها توسط سگ در ملدت  9ه تله بله کلرم بلال
تبدی خواهند شد.
تللللاکنون چنللللدین مطال لللله بللللرای نگللللهداری
پروتواسللکولکسهللای کیسللت هیللداتیک در محللیط
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سللال  1361مطال للهای در رابطلله بللا میللزان تولیللد
پروتئین های (آنتی ژن های) دف یترشحی از طریی کشت
کوتاه مدت پروتواسلکولکسهلا در محلیطهلای RPMI

،)Roswell Park Memorial Institute) Medium
)Dulbecco's Modified Eagle's medium( DMEM
و  )Phosphate Buffered Saline( PBSغنلیشلده بلا
گلوکز انجام دادند .نتیجه این پژوهش نشان داد که برای
تهیه پلروتئین هلای دف لی -ترشلحی پروتواسلکولکس،
محیط  PBSغنیشده با گلوکز نسبت به دو محیط دیگلر
مناسبتر است .حداکبر زمان مناسلب بلرای تولیلد ایلن
پللروتئینهللا ،تللا  48سللاعت ب للد از کشللت اولیلله
پروتواسکولکسها میباشد (.)Haniloo et al., 2011
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موذنی و همکاران در سال  1361امکان زنلده مانلدن

 .)Craig,بنللابراین ،اولللین گللام اساسللی در تشللخیص

پروتواسکولکسهای کیست هیداتیک ریوی گوس ند در

سرولوژیک بیماری تهیه و تخلیص یک آنتیژن مناسلب

آزمایشگاه را در دمای  37درجه سانتیگراد در دو محیط

است کله ضلمن دارا بلودن حساسلیت تزم ،از ویژگلی

سرم فیزیولوژی و مای کیسلت هیلداتیک ریلوی ملورد

مناسبتری در تشخیص اختصاصی بیملاری بلا حلداق

مطال ه قرار دادهاند .نتایج تحقیی آنها نشان داد که برای

واکنش متقاط بلا دیگلر عوامل انگللی و غیلر انگللی،

نگهداری پروتواسکولکسهای کیسلت هیلداتیک ریلوی

برخوردار باشد .پروتواسکولکسهای کیسلت هیلداتیک

گوس ند در آزمایشگاه در دملای  37درجله سلانتیگلراد

حاوی آنتیژنهایی است که صد درصد مت لی بله خلود

مللای کیسللت هیللداتیک ریللوی در مقایسلله بللا سللرم

انگ هستند ،ولی دارای واکنش مببلت کلاذم بلا سلرم

فیزیوللوژی برتلری قابل تلوجهی دارد ( Moazeni and

بیمللاران مبللتال بلله توکسوپالسللموز ،سیسللتیسللرکوز و

.)Gorjipour, 2012

لیشللمانیوز نیللز مللیباشللد (.)Poretti et al., 2009

بخش عملدهای از پیشلرفت تشلخیص ایمونوللوژی

روشهللای مختل للی بللرای خللالصسللازی و ت کیللک

هیداتیدوز ،مرهون شناسایی آنتلیژنهلای انگل اسلت.

آنتیژنهای مای هیداتیک مورد است اده قرارگرفته اند که

م رفی آنتیژنهای اختصاصی ،قط لاً کلارآیی تشلخیص

ارزیابی سرولوژیک ایلن آنتلیژنهلا بلا نتلایج مت لاوتی

ایمونولوژیک بیماری در انسان و حیوانات را گستردهتلر

همراه بوده است ( .)Ortona et al., 2008در بررسی که

و م یدتر خواهد کرد .مای هیداتیک که به طلور م ملول

توسللط فکللور و مشللکی در سللال  1388تحللت عنللوان

به عنوان آنتیژن مورد است اده قرار میگیرد ،دارای اجلزا

شناسایی آنتیژن اختصاصلی کیسلت هیلداتیک توسلط

و ترکیبات مختل ی است که ب ضی از آنها فاقد ویژگلی

روش وسترن بالتینگ بله منظلور کلاربرد تشخیصلی آن

تزم در تشللخیص اختصاصللی هیداتیللدوز مللیباشللد

صورت گرفلت ،چهلار نلوع آنتلیژن ملای خلام ،ملای

( .)Barbieri et al., 1994مطال ات مختلف نشاندهنلده

جوشانده ،آنتیژن هموژنیزه پروتواسکولکس و آنتلیژن

وجللود آنتللیژنهللای مشللترک و واکللنش متقللاط در

دیواره کیست هیداتیک تهیه گردید .نمونلههلای سلرمی

آزمللایشهللای سللرولوژیک بللا بیمللاریهللای ناشللی از

مببت و عاری از آلودگی در بازرسلی کشلتارگاهی تهیله

انگ های دیگر نظیر اکینوکوکوس مولتیلوکوتریس ،تنیا

شد .با است اده از ایمونوبالتینگ در آنتیژن مای خام یک

سللولیوم ،تنیللا سللاژیناتا ،هیمنللولیپیس نانللا ،فاسللیوت،

باند پروتئینی با وزن مولکولی  34و در آنتلیژن دیلواره

توکسوکارا ،توکسوپالسما ،لیشمانیا و ب ضی بیماریهای

کیسللت  3بانللد  33 ،31و  49کیلودالتللون بلله عنللوان

غیرانگلی نظیر بدخیمیها میباشد (Craig and Nelson,

آنتیژنهای اختصاصی شناسایی شدند .اگرچله یکلی از

 .)1984وجللود ب ضللی ترکیبللات سللرم میزبللان از قبی ل

شای ترین مناب آنتیژنی برای شناسایی آنتلیبلادیهلای

آلبومین و ایمونوگلبولینها در ملای هیلداتیک ،کلارآیی

ضد کیست هیداتیک است اده از آنتیژنهای ملای اسلت

مای هیداتیک خام را به عنلوان آنتلیژن اختصاصلی در

ولللی سللوارنا و پاریجللا در سللال  2118در ارزیللابی

تشخیص هیداتیدوز محدود میسازد )Rafiei and 2006

آنتیژنهلای ملای  ،پروتواسلکولکس و دیلواره کیسلت
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هیداتیک بلرای تشلخیص هیداتیلدوز انسلانی بلا روش

 43/74درصد و ویژگلی آن را بلین  62تلا  111درصلد

اتیزای نقطهای اسلت اده از آنتلیژن پروتواسلکولکس و

گزارش نمایند (.)Parija, 1997

دیواره کیسلت را هل مناسلب دانسلتند ( Swarna and

.)Parija, 2008

برای افزایش دقت در تشخیص هیداتیدوز بهتر است
ابتدا نمونههای سرمی با یک آزملون بلا حساسلیت بلات

روند رهور آنتیبادی در سلرم بله وسلیله تسلت ژل

آزمایش شوند و سپس از آزمونی است اده شود که دارای

دی یوژن که از ویژگلی بلاتیی در تشلخیص هیداتیلدوز

ویژگی باتتری باشد .با توجه به نتایج به دست آملده در

برخوردار است ،توسط راضیجاللی و همکاران در سال

این مطال ه ،آزمون کانترایمنوالکتروفورز میتوانلد روش

 1389مورد بررسی قرار گرفلت .بلا انجلام آزملایش ژل

غربالگری مناسبی برای هیداتیدوزی گوس ندان باشد.

دی یوژن با است اده از آنتیژن ملای هیلداتیک ،مشلخص

تسللت کللانترایمنوالکتروفورز از محاسللن تکنیکللی

گردید که حساسلیت ایلن آزملایش تلا  4ه تله پلس از

مختل ی برخوردار است ،ازجمله قابلیلت اجلرا در اکبلر

آلودگی ص ر و در ه تله ششل بله  14درصلد رسلیده،

آزمایشگاهها ،ماندگاری طوتنی آنتیبادی ،سادگی نسبی

سپس به تدریج افزایش یافته و در ه ته چهارده به 96

روش ،ارزانی و قابلیت انجام ت دادی واکلنش در ملدت

درصد میرسد .در ه تههای ب لد میلزان حساسلیت بله

زمان کوتاه است ( .)Vevategui et al., 1992بلا توجله

تدریج کلاهش ملییابلد .در مطال له ایشلان ویژگلی یلا

به یافتههای مطال ه حاضر جهت انجام مطال ات تکمیلی

اختصاصیت آزمایش در تمام ه تههلا  111درصلد بلود.

مللیتللوان روش کللانترایمنوالکتروفورز را بللا اسللت اده از

چنین به نظر میرسد که توانایی تشخیص آنتیبادی ضد

آنتللیژن دف للی-ترشللحی تیلله ژرمینللال در هیداتیللدوز

کیست هیداتیک بستگی به مرحله رشد کیست داشلته و

تجربی پیشنهاد نمود.

گرچه اخذ جوام مببت ارزش بسیاری دارد ،ولی نتلایج
من ی نشانه عدم وجود کیست هیلداتیک نبلوده و انجلام

سپاسگزاری

آزمایشهای سرولوژیک دیگر با حساسلیت بلات جهلت

نویسندگان ایلن مقالله مراتلب قلدردانی خلود را از

تشخیص ضروری به نظر میرسلد ( Razi Jalali et al.,

حوزه م اونت پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز کله

 .)2007یخچالی و همکاران در سال  1361در پژوهشی،

با اعطای پژوهانه امکان این پژوهش را فلراه سلاختند

ارزیابی واکنش آنتیژن در مجاورت با سرم تهیهشلده از

اعالم میدارند.

گوسلل ند را در مقایسلله بللا یافتللههللای کشللتارگاهی و
مولکولی ملورد مطال له قلرار دادنلد ( Yakhchali and

 .)Morshedi, 2011پاریجللا در سللال  1667بللا روش
کانترایمنوالکتروفورز به تشخیص آنتلیژنهلای کیسلت
هیداتیک در ادرار بیماران پرداخت و توانست حساسیت
این آزمایش را در مورد بیماران دارای کیست هیلداتیک،
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نویسندگان اعالم میدارند که هیچگونه تضاد مناف ی
در این مطال ه ندارند.
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Abstract
Echinococcus granulosus is the cause of zoonotic disease hydatidosis in humans and animals.
Considering the importance of ruminants including sheep in preservation and transmission of
the parasite to definitive hosts and humans, this study was conducted to preliminary evaluate the
excretory-secretory products of protoscolices and the germinal layer in order to carry out
serologic tests. In this study, the reaction of the antigen of the cyst fluid and the excretorysecretory products of the germinal layer and protoscolices was evaluated in the presence of
serum prepared from sheep and mice infected by hydatidosis. Blood required for preparation of
the infected and uninfected sera was collected from 100 sheep during slaughtering and the
counterimmunoelectrophoresis test was carried out on blood samples. In sheep samples infected
with hydatid cyst, 80%, 72% and 92% of the sera showed positive reaction using the antigens of
the hydatid fluid, excretory-secretory products of protoscolices and the germinal layer
respectively and in 5 samples of mice sera experimentally infected with hydatid cyst positive
reaction was seen in 80% of sera using the hydatid cyst fluid, 80% using the antigen of the
excretory-secretory products of protoscolices and 100% using the antigen of germinal layer.
According to the findings of this study, the antigen of excretory-secretory products of germinal
layer has a higher sensitivity in detecting infected samples which should be evaluated further in
more detailed studies.
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