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اکینوکوکوزیس بیماری انگلی مشترک بین انسان و حیوانات است که بر اثر ابتالء به مرحله
الروی انگل اکینوکوکوس گرانولوزوس ایجاد گردیده و دارای انتشار جهانی میباشد .یکی
از مشکالت مهم بیماران پس از جراحی احتمال عود بیماری است .به همین دلیل الزم
است به منظور ارزیابی موفقیت یا شکست در درمان ،بیمار به مدت طوالنی مورد ارزیابی و
پیگیری قرار داده شود.

مواد و روشها
برای تهیه آنتی ژن این انگل پروتواسکولکسهای ،کیستهای تازه از کشتارگاه جمعآوری
و پروتواسکولکسها از این کیستها استخراج شد .از مجموع  180سرم 41 ،سرم مربوط
به بعد از جراحی 69 ،نمونه سرم بیماران قبل از جراحی ۵0 ،نمونه شاهد سالم و  20نمونه
سرمی هترولوگ جمعآوری شد .در انتها آنتی ژن تهیه شده با روشهای  SDS-PAGEو
وسترن بالت مورد ارزیابی قرار گرفت.

یافتهها
میزان حساسیت آنتی ژن  38کیلو دالتون در بیماران مبتال به انواع کیستها قبل و بعد از
جراحی به ترتیب  67و  83درصد تعیین گردید .اختصاصیت آنتی ژن  38کیلو دالتون در
تشخیص بیماران هیداتیکی  100درصد تشخیص داده شد و مشاهده گردید که تمامی
بیماران مبتال به کیست کبدی با یکی از آنتی ژنهای پروتواسکولکس واکنش نشان دادهاند
در حالیکه در بیماران مبتال به کیست ریوی این رقم  66/6درصد تشخیص داده شد.

نتیجهگیری
آنتی بادیهای اختصاصی  IgG1 ,IgGو  IgG4مهمترین آنتی بادیها در تشخیص
سرولوژیک اکینوکوکوزیس در مرحله فعال بیماری هستند و آنتی بادیهای زیر کالس
 IgGو بویژه  IgG4جهت پیگیری بیماران پس از عمل جراحی مناسبتر تشخیص داده
شدند.

کلیدواژهها
اکینوکوکوزیس ،اکینوکوکوس گرانولوزوس ،آنتی ژن ،تشخیص
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عمل جراحی

آنتی ژنهای پروتواسکولکس & تشخیص

جلودار و همکاران

هیداتیدوزیس

اکینوکوکوس گرانولوزوس سستودی است که در روده

یکی از مشکالت در این بیماری عود مجدد آن بعد از

سگ و سگ سانان به عنوان میزبان نهایی انگل زندگی

عمل جراحی میباشد .زیرا ممکن است در حین عمل

میکند .مرحله الروی این سستود بصورت کیست در بدن

جراحی قسمتهای کوچکی از الیه زایا و یا

میزبانهای واسط متعددی از جمله انسان تشکیل می-

پروتواسکولکسهای موجود در کیست هیداتیک در بدن

شود که به آن هیداتیدوزیس یا کیست هیداتیک می-

باقی مانده و ایجاد کیستهای ثانویه نماید .بطوریکه در

گویند ( .)1کیست هیداتیک ،در اعضاء مختلف بدن

برخی منابع میزان عود را باال و حدود 22-4/6درصد

میزبان واسط ایجاد میگردد .عالیم بیماری به محل

گزارش نمودهاند (.)9-7

ایجاد کیست ،تعداد کیست و اندازه آن بستگی دارد ،و

با توجه به احتمال عود بیماری پس از عمل جراحی و

در بسیاری از موارد ممکن است فاقد عالئم بالینی باشد.

خطرات ناشی از آن ،به نظر میرسد روند پیگیری بیماری

لذا ارزیابی بالینی کافی نبوده و بهتر است از چند روش

با استفاده از روشهای سرولوژیکی پس از جراحی امری

جهت تشخیص استفاده گردد (.)2

مهم و ضروری است تا بتوان از تشکیل کیستهای ثانویه

امروزه از روشهای مختلفی جهت تشخیص کیست

مطلع شد .گزارشات متفاوتی در مورد حساسیت و ویژگی

هیداتیک استفاده میشود که همگی مکمل یکدیگر

آنتی ژنهای مختلف کیست و همچنین تفاوت نتایج

هستند .این روشها شامل ،تکنیکهای تصویربرداری

آنتی ژنهای یکسان در مناطق مختلف وجود دارد که

مثل رادیوگرافی ،سونوگرافی ،سی تی اسکن و یا تکنیک-

همین مسئله باعث طراحی این مطالعه گردید.

های سرولوژیک میباشند .تکنیکهای سرولوژیکی،

مواد و روشها

جهت تشخیص آنتی بادیهای میزبان که علیه آنتی ژن-

در این مطالعه  41نمونه ( 3۵نمونه کبدی و  6نمونه

های کیست هیداتیک ساخته میشوند و یا جستجوی

ریوی) مربوط به بیماران بعد از عمل جراحی میباشد که

آنتی ژنهای مترشحه از متاسستود اکینوکوکوس

مدت زمان بعد از عمل جراحی در همگی متفاوت بوده و

گرانولوزوس طراحی میشوند (.)3

از شش ماه تا  1۵سال بوده است .تعداد نمونههای سرمی

باالترین میزان ترش

آنتی بادی علیه آنتی ژنهای

مثبتی که جراحی ننمودهاند نیز مربوط به  69بیمار بود

کیست هیداتیک مربوط به  IgGو بخصوص  IgG4می-

که تست آنها با روش الیزا مثبت گزارش گردیده بود.

باشد ( .)4آنتی بادیهای  IgMو  IgEآنتی بادیهای

نمونههای سرمی هترولوگ شامل نمونه سرم بیماران

هستند که میزان آنها بعد از عمل جراحی کاهش مییابد

مبتال به سایر بیماریهای انگلی و یا بیماریهای شایع

و در حدود  48ماه بعد از عمل جراحی این دو آنتی بادی

در منطقه که احتمال واکنش متقاطع با کیست هیداتید

منفی میگردند و تنها آنتی بادی  IgGکل است که

را دارند  20نمونه بوده که شامل موارد ذیل می باشد2 :

ممکن است حتی تا پنج سال باقی بماند (.)۵

نمونه سل ریوی  2،نمونه سرطان ریه 2 ،نمونه سرطان

از مهمترین آنتی ژنهای موجود درکیست هیداتیک

کبد 1 ،نمونه مبتال به استرانژیلوئیدس استر کورالیس2 ،

آنتی ژن  Bو آنتی ژن  Arc 5میباشند که در تشخیص

نمونه مبتال به ژیاردیا 1 ،نمونه مولتیپل مایلوما 2 ،نمونه
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مقدمه

کیست هیداتیک نیز مورد استفاده قرار میگیرند (.)6
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جلودار و همکاران

هیداتیدوزیس

انتا موبا هیستولیتیکا 2 ،نمونه مبتال به آسیت کبدی2 ،
نمونه مبتال به هپاتیت ویروسی 2 ،نمونه مبتال به لنفوم
و  2نمونه سرمی فرد مبتال به توکسو پالسما.
کبدهای گوسفندی آلوده به کیست هیداتیک از
کشتارگاه جمعآوری و به آزمایشگاه منتقل گردید .سپس
کبدهای آلوده را شسته و محتویات داخل کیستها با
سرنگ تخلیه و در یک ظرف تمیز جمعآوری گردید.
کیستها و مایع جمعآوری شده ،از نظر بارور بودن و
وجود پروتواسکولکس مورد بررسی قرار گرفت .مایع
کیست جهت جدا سازی پروتواسکولکس به مدت ۵
دقیقه با دور  1000سانتریفوژ گردید و رسوب حاوی
پروتواسکولکسها سه مرتبه با  PBSشستشو داده شد.
پروتواسکولکسهای جدا شده با دو حجم  PBSمخلوط و
با استفاده از دستگاه

سونیکیتور (Elma Hans

)1۵0( Schmidbauer GmbH & Co. KG- Germany
وات بمدت  1۵دقیقه و  2ثانیه روشن یک ثانیه خاموش)
سونیکه شدند .در تمام مدت سونیکه کردن نمونهها در
یخ قرار داشتند .سونیکیت تا زمانی انجام گردید که کلیه
پروتواسکولکسها کامال خرد شده و با میکروسکوپ قابل
مشاهده نبودند .پس از پایان سونیکیت نمونه را به مدت
 30دقیقه بدون حرکت در همان ظرف یخ قرار داده و
سپس با سانتریفوژ یخچال دار

– (Hettich

)Germanyدر دمای  4درجه سانتیگراد و  10000دور
در دقیقه به مدت  30دقیقه سانتریفوژ گردیدند .بعد از
سانتریفوژ مایع رویی به عنوان آنتی ژن جدا گردید و در
دمای منفی  20درجه سانتیگراد نگهداری گردید (.)10
اندازهگیری میزان پروتئین آنتی ژن

انجام آزمایش SDS–PAGE

این روش با هدف تعیین تعداد و اوزان مولکولی زیر
واحدهای آنتی ژن تخلیص شده پروتواسکولکس بر
اساس وزن مولکولی آنها استفاده گردید
پس از تهیه ژلهای با درصدهای متفاوت و الکتروفورز
)(BIO-RAD – USAنمونه آنتی ژن بر روی آنها ،بهترین
نتیجه با ژل  12درصد بدست آمد و باندهای آنتی ژن در
آن به خوبی مشخص بودند.
بعد از اتصال سیم رابط به منبع نیرو و الکترودهای
مربوطه نمونهها در ژل متراکم با ولتاژ  100ولت و در ژل
جدا کننده با ولتاژ  120ولت الکتروفورز شدند و قبل از
رسیدن رنگ نشانگر (بروموفنل بلو و مارکر استاندارد) به
انتهای ژل (حدود  0/۵سانتی متر به انتهای ژل) جریان
برق قطع گردید (.)11
انجام ایمنوبالت
ایمنوبالت شامل سه مرحله میباشد.
الف  :الکتروفورز آنتی ژن در ژل پلی آکریل آمید
ب  :انتقال باندهای آنتی ژنی از ژل به کاغذ نیتروسلولز
ج  :واکنش دادن نمونههای سرمی با آنتی ژنهای منتقل
شده به کاغذ نیتروسلولز
ابتدا با کمک قیچی تمیز غشاء نیتروسلولز و کاغذ صافی-
ها به ابعاد ژل بریده شدند .سپس غشاء نیتروسلولز را به
همراه کاغذ صافیها به مدت  10دقیقه در آب مقطر
گذاشته تا خیس بخورد .در مرحله بعد ژل حاوی باندهای
تفکیک شده و کاغذ نیتروسلولز بمدت  20دقیقه در بافر
منتقل کننده قرار داده شد .اسفنجها را نیز در آب مقطر
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تهیه آنتی ژن پروتواسکولکس

بعد از فرآیند جداسازی و تهیه آنتی ژن ،مقدار آنتی ژن
به روش بیوره اندازهگیری و میزان آن  1میلی گرم در
میلی لیتر مشخص گردید.

آنتی ژنهای پروتواسکولکس & تشخیص

جلودار و همکاران

هیداتیدوزیس

خیس کرده و در بافر منتقل کننده قرار داده و پس از

کاغذ نیتروسلولز را در دستگاه چند حفرهای

آن به ترتیب زیر اجزای فوق روی هم قرار داده شدند.

)Track Incubation chamber: Biometra Germany

الیهها به ترتیب از پائین به باال شامل اسفنج ،کاغذ صافی،
بعد از گذاشتن هر الیه حبابهای هوا را با پیپت پاستور
از حد فاصل الیهها خارج کرده تا در انتقال باندها اختالل
ایجاد نکند.
مجموع الیههای فوق را همانند ساندویچ در داخل قاب
پالستیکی مربوطه محکم کرده و در تانک بالت که تا
ارتفاع مناسب از بافر منتقل کننده پر شده بود بطوریکه
ژل در طرف الکترود منفی و کاغذ نیتروسلولز در طرف
الکترود مثبت باشد ،قرار دادیم .جریان ثابت  300میلی
آمپر به مدت  2ساعت به خوبی صورت گرفت.
با جدا کردن الیه های اسفنج و کاغذ صافی ،محدوده ژل
را روی کاغذ نیتروسلولز مشخص کرده و وزن مولکولی
باندهای آنتی ژن را با توجه به مارکر استاندارد در کنار
آنها روی کاغذ نیتروسلولز نوشته و به آرامی کاغذ
نیتروسلولز از ژل جدا و ژل دور انداخته شد.

مخصوص اضافه کردن سرم قرار داده و نمونههای سرم را
به نسبت یک به صد رقیق کرده و به شیاردستگاه چند
حفرهای اضافه نموده و به مدت  1/۵ساعت در دمای اتاق
گذاشته شد .کاغذ نیتروسلولز از دستگاه خارج و همانند
مرحله دوم شستشو داده شد .سپس آن را در یک ظرف
مناسب قرار داده و کنژوگه با رقت یک به چهار هزار
طوریکه کاغذ درآن شناور شود به آن اضافه نموده و به
مدت یک ساعت روی شیکر در دمای اتاق قرار داده شده
و همانند مراحل قبلی شستشو انجام گردید(.)12
در انتها سوبسترای برموکلروایندولیل فسفات -نیتروبلو
تترازولیوم (به صورت قرص موجود بوده که در 10میلی
لیتر آب مقطر حل گردید) اضافه نموده و پس از20
دقیقه کاغذ نیتروسلولز را همانند مراحل قبلی شستشو
داده و آنرا خشک نموده و واکنشهای صورت گرفته
بررسی و تفسیر گردیدند (.)10
یافتهها

کاغذ نیتروسلولز بمدت یک ساعت در محلول بلوک

بعد انجام  SDS-PAGEو وسترن بالت مشاهده گردید

کننده  PBSحاوی  10درصد شیر خشک بدون چربی،

که آنتی ژنهای  ۵۵ ،4۵ ،38 ،30 ،22 ،12و  6۵کیلو

قرار داده شد( .در این مرحله میتوان کاغذ نیتروسلولز را

دالتون با سرم بیماران واکنش نشان دادند (تصویر.)1

روی یک سط شیشهای قرار داد و برای کارهای بعدی

میزان حساسیت آنتی ژن  38کیلو دالتون در بیماران

فریز کرد).

مبتال به هیداتیدوزیس قبل از عمل جراحی  67و در بعد

کاغذ نیتروسلولز با  PBSحاوی  0/01درصد تواین 20

از عمل جراحی  83درصد تشخیص داده شد و

سه بار و هر بار به مدت  10دقیقه شسته شد.

اختصاصیت این آنتی ژن در تشخیص مبتالیان به کیست
هیداتیک  100درصد تعیین گردید.
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کاغذ نیتروسلولز ،ژل ،کاغذ صافی و الیه اسفنجی بودند.

(Multi-

آنتی ژنهای پروتواسکولکس & تشخیص

جلودار و همکاران

هیداتیدوزیس

تصویر  -1نمونه وسترن بالت انجام شده

در این مطالعه مشااااهده گردید تمامی بیماران مبتال به
کیساات کبدی با یکی از آنتی ژنهای پروتواسااکولکس
واکنش نشان داده اند (جدول .)1
جدول  -1نتایج وسترن بالت بیماران مبتال به کیست کبدی بعد از عمل جراحی ()n=3۵
IgG4

 IgGکل

IgG1

%

تعداد

%

تعداد

%

تعداد

کیلو دالتون

22

7

29

9

۵1

16

12

16

۵

39

12

68

21

22

10

3

64

20

71

22

30

6

2

71

22

81

2۵

38

6

2

3۵

11

۵4

17

4۵

10

3

26

8

42

13

۵۵

3

1

۵8

18

61

19

6۵
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MW: Molecular weight

NC: Negative control

PC: positive control

آنتی ژنهای پروتواسکولکس & تشخیص

جلودار و همکاران

هیداتیدوزیس

در شرایطی که  66/6درصد بیماران مبتال به کیست
ریوی با یکی از آنتی ژنهای پروتواسکولکس واکنش
نشان داده بودند (جدول .)2

IgG4

 IgGکل

IgG1

%

تعداد

%

تعداد

%

تعداد

کیلو دالتون

33

2

33

2

66/6

4

12

-

-

۵0

3

۵0

3

22

-

-

۵0

3

66/6

4

30

-

-

66/6

4

66/6

4

38

-

-

33

2

33

2

4۵

-

-

33

2

33

2

۵۵

33

2

۵0

3

۵0

3

6۵

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که حساسیت IgG1

بیماری در بیمارانی که جراحی نمودهاند تشخیص آنتی

در تشخیص کیست هیداتیک  69درصد و حساسیت

ژنها در خون بیماران و یا تشخیص آنتی بادیها بر ضد

 IgG4در تشخیص کیست هیداتیک  43درصد میباشد.

اجزاء مختلف کیست هیداتیک میباشد (.)14

بحث

در مطالعه حاضر با بررسیهای انجام شده بر روی عصاره

علی رغم پیشرفتهای فراوانی که در زمینه تشخیص

پروتواسکولکسهای کیست هیداتیک کبدی به عنوان

بیماریها بوجود آمده ،هنوز روش مطمئنی جهت

آنتی ژن مشاهده گردید که سرم بیماران مبتال به کیست

تشخیص کیست هیداتیک وجود ندارد و این مشکل در

هیداتیک با  7آنتی ژن  ۵۵ ،4۵ ،38 ،30 ،22 ،12و 6۵

زمان پیگیری بیماران بعد از عمل جراحی به منظور

کیلو دالتون واکنش نشان دادند.

تشخیص عود مجدد بیماری بیشتر به نظر میآید.

در مطالعه حاضر مشاهده شد که میزان حساسیت آنتی

مشکالت موجود در تشخیص دارای دالیل متعدد از

ژن  38کیلو دالتون عصاره پروتواسکولکس در بیماران

جمله اندازه ،محل قرار گرفتن  ،بارور بودن یا غیر بارور

هیداتیدوزیس قبل از عمل جراحی  67درصد میباشد.

بودن ،سن و تعداد کیست میباشد که همگی آنها می-

در مطالعه رفیعی و همکاران آنتی ژن  38کیلو دالتون

تواند با عث خطا در تشخیص گردد ( .)13جهت رفع این

دارای حساسیت  86درصدی در بیماران هیداتیدوزی

مشکل مطالعات گستردهای بر روی مایع کیست

بود ( .)1۵اختالف موجود در این دو مطالعه میتواند

هیداتیک صورت گرفته است ولی در مقایسه با آن به

مربوط به جمعیت مورد مطالعه باشد که در مطالعه

مراتب مطالعات کمتری بر روی پروتواسکولکس انجام

رفیعی بیماران مبتال به کیست هیداتیک و تحت عمل

گرفته است .از دیگر روشهای تشخیص و پیگیری

یکجا مورد بررسی قرار گرفتهاند در حالیکه در این
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جدول  -2نتایج وسترن بالت بیماران مبتال به کیست هیداتیک ریوی بعد از عمل جراحی ()n=6

آنتی ژنهای پروتواسکولکس & تشخیص

جلودار و همکاران

هیداتیدوزیس

اگر در مطالعه حاضر کل بیماران را یکجا مورد بررسی

مطالعه رفیعی و همکاران در سال  200۵با کار بر روی

قرار دهیم (صرفنظر از قبل و یا بعد از عمل جراحی)

آنتی ژن های پروتواسکولکس دارای اختصاصیت 64

حساسیت  76درصد است که نزدیک به مطالعه مذکور

درصد میباشد ( .)19در مطالعه دیگری توسط عریضی و

میباشد که میتواند به دلیل یکسان بودن روش آزمایش

همکاران بر روی آنتی ژنهای پروتواسکولکس مشاهده

و نوع آنتی ژن به کار برده شده باشد.

کرد که دارای اختصاصیت  63درصدی میباشند (.)20

دویز 1و همکاران با مطالعه بر روی آنتی ژن  39کیلو

در مطالعات ذکر شده نمونههای سرمی مورد استفاده

دالتون مایع کیست هیداتیک مشاهده نمودند که

جهت تعیین اختصاصیت از نمونههای بیماران مبتال به

حساسیت آن قبل از عمل جراحی  92درصد میباشد

آلوئوالر هیداتیدوزیس و سیستی سرکوزیس نیز استفاده

( .)16با مقایسه مطالعه فوق و مطاله حاضر در بیماران

شده است .در مطالعه حاضر به دلیل عدم دسترسی به

قبل از عمل اختالف مشخصی وجود دارد که دالیل

نمونههای بیماران آلوئوالر هیداتیدوزیس و سیستی

متعددی میتواند داشته باشد .در مطالعه دویز آنتی ژن

سرکوزیس ارزیابی واکنش متقاطع با بیماریهای مذکور

بکار رفته مایع کیست هیداتیک بوده ولی در مطالعه

میسر نشد .از آنجا که این دو بیماری در مناطق محدودی

حاضر عصاره پروتواسکولکس بکار گرفته شده است.

از جهان مشاهده میشوند ،به نظر میرسد ویژگی بدست

همچنین ممکن است محل کیست در بیماران مورد

آمده در مطالعه حاضر در غالب نقاط جهان قابل تعمیم

مطالعه دویز با مطالعه حاضر متفاوت باشد در نتیجه

باشد.

پاسخ ایمنی نیز متفاوت بوده و در نتایج به دست آمده

تمامی بیماران مبتال به هیداتیدوز کبدی و  66/6درصد

نیز تاثیرگذار میباشد.

از بیماران مبتال به هیداتیدوز ریوی با آنتی ژنهای

در مطالعات مختلف نشان داده اند که آنتی ژنهای تهیه

پروتواسولکس واکنش نشان دادند و در حدود 40-3

شده از پروتواسکولکس و مایع کیست ممکن است با

درصد موارد هیداتیدوز انسانی در آزمایشات سرولوژیکی

برخی بیماریهای انگلی و غیر انگلی واکنش متقاطع

جواب منفی دادند که این میزان در مواقعی که کیست

نشان دهند( .)19-17 ,10 ,4در مطالعه حاضر

در ریه یا مغز قرار دارد و یا دیواره آن هیالینی یا کلسیفیه

اختصاصیت آنتی ژن  38کیلو دالتون پروتواسکولکس

باشد بیشتر هم میشود ( .)22 ,21 ,14نتایج بدست

 100درصد مشخص گردید .در مطالعه رفیعی و همکاران

آمده نشانگر حساسیت مناسب آنتی ژنهای

در سال  2002با کار بر روی آنتی ژن های

پروتواسکولکس در تشخیص کیست هیداتیک میباشد.

پروتواسکولکس مشاهده نمودندکه سرم بیماران مبتال به

در مطالعه حاضر حساسیت آنتی بادی

اکینو کوکوس مولتی لوکوالریس ،سیستی سرکوزیس و

در تشخیص بیماران هیداتیدوزیس  69درصد میباشد.

تریپانوزومیازیس

افریقایی

با

آنتی

زیرکالس IgG1

ژنهای
1

Doiz
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مطالعه دو گروه از هم تفکیک و جداگانه بررسی شدهاند.

پروتواسکولکس واکنش متقاطع نشان دادند ( .)10در

آنتی ژنهای پروتواسکولکس & تشخیص

جلودار و همکاران

هیداتیدوزیس

هیداتیک مشاهده نمودند که زیرکالس  IgG1دارای

باشد .در مطالعه تنگوریا آزمایش بر روی مایع کیست

حساسیتی حدود  82درصد میباشد ( .)23در مطالعه

هیداتیک و به وروش الیزا انجام شده است در صورتیکه

ون 2و همکاران بر روی مایع کیست هیداتیک مشاهده

در مطالعه حاضر عصاره پروتواسکولکس و روش وسترن

کردند که در بیماران هیداتیدوزیس حدود  ۵8درصد با

بالت استفاده شده است.

 IgG1واکنش نشان میدهند و مشخص نمودند که IgG1

مطالعه ون و همکاران بر روی مایع کیست هیداتیک

در تشخیص آنتی ژن  38کیلو دالتون و  IgG4در

نشان داد حدود  73درصد مبتالیان به هیداتیدوزیس

تشخیص آنتی ژن  Bعملکرد بهتری از خود نشان می-

با  IgG4واکنش نشان میدهند ( .)24در مطالعه شمبش

دهند ( .)24در مطالعه دیگری که توسط شمبش 3و

و همکاران حساسیت

 IgG4در تشخیص کیست

همکاران با کار بر روی مایع کیست هیداتیک صورت

هیداتیک  71درصد تعیین گردید ( .)2۵اختالفات

گرفت ،حساسیت  IgG1در تشخیص کیست هیداتیک

موجود میتواند عالوه بر موارد گفته شده در مطالعه قبلی

 ۵۵درصد تعیین گردید( .)2۵اختالف در نتایج مطالعات

ناشی از اختالف محل قرار گرفتن کیست در بیماران هر

فوق الذکر و مطالعه حاضر میتواند ناشی از منبع آنتی

مطالعه باشد که خود سبب ایجاد پاسخهای ایمنی

ژنی مورد استفاده باشد .همچنین غالب مطالعات بر روی

متفاوت میگردد ( )27 ,26و در نتیجه حساسیت را نیز

مایع کیست صورت گرفته در حالیکه در این مطالعه از

تحت تاثیر خود قرار میدهد .از طرف دیگر استرینهای

عصاره پروتواسکولکس استفاده شده است .نزدیک بودن

مختلف انگل در مناطق مختلف با یکدیگر متفاوت است

نتایج در برخی از این مطالعات نیز میتواند به دلیل تشابه

که سبب میگردد آنتی ژنهای مناطق مختلف با یکدیگر

اپی تپهای آنتی ژنی در مایع کیست هیداتیک و

تفاوت داشته و در نتیجه حساسیت را در مطالعات

پروتواسکولکس باشد.

مختلف تحت تاثیر قرار دهد (.)29-27 ,21

در مطالعه حاضر حساسیت  IgG4در تشخیص

نتیجهگیری

هیداتیدوزیس  ۵3درصد قبل از عمل و  24درصد بعد از

مطالعه حاضر نشان داد پروتواسکولکس میتواند به

عمل تعیین گردید .تنگوریا و همکاران با کار بر روی مایع

عنوان منبع آنتی ژنیک مناسبی جهت تشخیص مبتالیان

کیست هیداتیک برای زیرکالس  IgG4حساسیت 86

به هیداتیدوزیس بکار گرفته شود ولی جهت پیگیری

درصد قبل از عمل و  28درصد بعد از عمل را گزارش

بیماران پس از عمل جراحی کاربرد الزم را ندارد

نمودند ( .)23میزان  IgG4بعد از عمل جراحی تقریبا

تشخیص زیر کالسهای  IgG4شاخص مناسبی برای

مشابه بوده که میتواند ناشی از افت آنتی بادی در

پیگیری بیماران بعد از عمل جراحی باشد IgG4 .بعد از

بیماران بعد از عمل جراحی بوده باشد اما در بیماران قبل

عمل جراحی افت بسیار بیشتری نسبت به قبل از عمل

از عمل جراحی اختالف زیادی وجود دارد که احتماال به

داشته و میتوان از آن جهت پیگیری بعد از عمل استفاده

2

Wen
1

Tenguria
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در مطالعه تنگوریا 1و همکاران با کار بر روی مایع کیست

دلیل نوع آنتی ژن بکار رفته و روش بکار برده شده می-

آنتی ژنهای پروتواسکولکس & تشخیص

جلودار و همکاران

هیداتیدوزیس

شاپور اهواز که در اجرای این مطالعه ما را یاری نمودند

 مطالعه حاضر موید پاسخ ایمنی کمتر مبتالیان به.نمود

 این مطالعه برگرفته از پایاننامه.سپاسگزاری میشود

-کیستهای ریوی در مقایسه با کیستهای کبدی می

کارشناسی ارشد بوده که با کد شماره

.باشد

 در کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی1393.447

تشکر و قدردانی

جندی شاپور اهواز تایید و هزینه آن از محل اعتبار طرح

از مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری و

. تامین شده استOG-93148 تحقیقاتی مصوب

معاونت توسعه و پژوهش دانشگاه علوم پزشکی جندی
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ABSTRACT
Introduction
Cystic echinococcosis (CE) is a zoonotic infection caused Echinococcus
granulosus with worldwide distribution. As one of the problems that can be
encountered after treating CE patients is the risk of postsurgical relapses or
treatment failure, a long-term clinical and serological follow-up is required to
evaluate the success and failure of therapy.
Materials and Methods
We used extract protoscolex antigen from fresh sheep hydatid cyst collect from
slaughtered in Ahvaz. Overall we tested 180 serum samples comprising: 41 sera
from post surgically confirmed CE from 6 month to 20 years after surgery, 69
sera from patients with symptomatic CE and 50 sera from non CE patients and
20 heterologous sera were evaluated with SDS-PAGE gel electrophoresis and
western blotting.
Results
The sensitive of the 38 KDa PSC Antigen was 67 % pre and 83 % after surgery
and 100% specify. All hepatic CE and 66.6 % of pulmonary CE sera was reacted
with PSC Antigen.
Conclusion
The results indicate that the hydatid specific antibodies of IgG, IgG1 and IgG4
are the most important antibodies for the serological diagnosis of CE during the
active stage of the disease and Ig G, particularly sub-class Ig G4 was more
suitable for postoperative follow up.
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