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  مقدمه

نواري مرحله الروي کرم  هیداتیککیست 

و سبب بیماري  استگرانولوزوس اکینوکوکوس 

حیوانات  هاي واسط باالخصوزیس در میزباندهیداتی

بیماري گرانولوزیس در  نیز وخوار و انسانعلف

 هیداتیدوزیس .دشومی) سگ سانان(میزبان نهائی 

در که یک عفونت مشترك بین انسان و حیوان 

  .]1[ اوراسیا، آفریقا و استرالیا شایع است

  چکیده

 گرانولوزوس باشد که توسط مرحله الروي کرم اکینوکوکوسوزیس بیماري کرمی زئونوز میدهیداتی:هدف زمینه و

کبد و ریه جایگزین شده و سبب تخریب  در عمدتاًکیست هیداتیک . گرددواسط ایجاد میمیزبانان  سایردر انسان و

. وجود دارد که تا حدي ناشناخته مانده استسرکوب کیست بارورشدن و مسیرهاي مهمی در نابارور. شودها میبافت

در الیه ژرمینال کیست هیداتیک و بافت سالم  TRAIL, Fas-Lهاي القاکننده آپوپتوزیس بیان ملکولدر این مطالعه

.گردد، بررسی میمیزبان بر علیه کیست هیداتیک انسانی استاطراف کیست که یکی از مسیرهاي ناشناخته ایمنی ذاتی

شهر ) عج(در بیمارستان قائم وزیسدنمونه کیست جراحی شده از بیماران مبتال به هیداتی 4این مطالعه از  در :روش کار

       ابتدا الیه ژرمینال  .استفاده شدهاي پرتونگاري و انگل شناسی تشخیص داده شده بودند،مشهد که توسط روش

پس از  بدین منظور. غیر بارور و بافت سالم اطراف کیست توسط اسکالپل در شرایط استریل جدا شدند هاي بارور،کیست

      و توسط روشبه روش تریزول استخراج  mRNAابتدا ست، اطراف کیکردن الیه ژرمینال و بافت سالم یزههموژن

RT-PCR بهcDNA   هاي در ادامه بیان ملکول. شدتبدیلTRAIL , Fas-L  در سطحmRNA به روشRT- PCR 

.ارزیابی شدند

بارور در مقایسه نادر سطح الیه ژرمینال کیست هیداتیک  Fas-L, TRAILهاي القاکننده آپوپتوزیس بیان ملکول :هایافته

.درسطح نسبتا باالیی قرار داردبا کیست بارور و بافت سالم 

وزیس، احتماال آپوپتوزیس میزبان بر علیه الیه ژرمینال کیست هیداتیک بارور ددر افراد مبتال به هیداتی :نتیجه گیري

 .شودها محسوب میبارور شدن کیستنابعنوان یکی از مسیرهاي مهم در 

Fas-L؛ TRAIL؛ آپوپتوزیس ؛کیست هیداتیک :کلمات کلیدي
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ایران بویژه استان خراسان یکی از مناطق فرا بومی 

کمترین  .به این بیماري خطرناك است) هیپراندمیک(

متعلق به استان  ،کشور از بیماري موارد گزارش شده

   .]2 [بلوچستان است سیستان و

هاي اقتصادي قابل توجهی بیماري از یکسو خسارتاین 

را به جامعه تحمیل نموده و از سوي دیگر سبب 

ضررهاي مادي بر بیماران مبتال و کاهش نیروي 

  . ]3،1[ گرددانسانی می

از  غیر از چند مطالعه، هاي اخیرطی سال متاسفانه در

در دست  هیداتیکن به کیست بروز ساالنه مبتالیا

 بخش جراحی دربروز ساالنه این بیماري  .نیست

هزار  100 هراز استان همدان  وگوارش قفسه سینه

 هزار نفر 100از هر شهر کاشاندر  و نفر 33/1نفر 

   .]5،4 [نفر گزارش شده است 3

مراکز جراحی بر اساس مطالعات انجام شده در 

 هزار 100از هر  میانگین بطور هاي ایرانبیمارستان

 هیداتیدوزیسنفر مبتال به  6/0- 2/1حدود  نفر

  . ]6[ هستند

بارور به دلیل حضور پروتواسکولکس  هیداتیککیست 

           فاکتور و سیکلوفیلین، B ،5هاي نژو آنتی

        نقش مهمی در ایجاد  دلتا/بتا- 1کننده طویل

در حین  هیداتیککیست  هاي آنافیالکتیکواکنش

هایی که بتواند بطور مکانیسمبنابراین  .جراحی دارد

ها شود ب نابارور کردن کیستبدرون تنی س

از نظر  هیداتیککیست  .رسدضروري بنظر می

هاي فیبروز، طبقات ساختمانی از خارج به داخل از الیه

الیه  .کپسول زایا تشکیل شده است المینال، ژرمینال و

نقش مهمی  ،مهمهاي ژنآنتی تجمع ژرمینال به علت

میزبان  گل وهاي ایمنی متقابل بین اناسخپ تحریکدر 

  . ]7[ دارد

- الیه و هیداتیکمایع کیست  بر علیه انسان ایمنی ذاتی

یکی باالخص الیه ژرمینال بعنوان  هیداتیککیست هاي 

 هیداتیکدر سرکوب کیست  احتمالی هاياز مکانیسم

   .]8 [رودبشمار می هاي باروربارور کردن کیستنا و

ارتشاح  شامل اتیذایمنی  سلولی مهم اجزاي

جزء و فیبروبالست ،ائوزینوفیل ، ماکروفاژ،نوتروفیل

   .]9 [باشندمی مسیر آلترناتیو کمپلمانپنجم 

ایمنی ذاتی و ناشناخته میزبان مسیرهاي جدید  از

هاي توان به مسیرمی هیداتیکیه کیست عل

اینفالمزوم، تول الیک رسپتورها
1

اشاره  و آپوپتوزیس 

آپوپتوزیس بعنوان بخش مهمی اخیرا . ]10،11[ کرد

ها به اثبات انگلسرکوب در  میزبان اتیذاز ایمنی 

  . ]12[ رسیده است

اي است که ریزي شدهآپوپتوزیس مرگ برنامه

شناسی از توسط یکسري وقایع بیوشیمیایی و ریخت

قبیل فشرده شدن کروماتین، قطعه قطعه شدن 

DNA،  هاي لو بیان ملکو آپوپتوتیکیتولید اجسام

        انجام  خارج سلولی آپوپتوتیک داخل سلولی و

هاي پهن کرم بطور کلی آپوپتوزیس در .پذیردمی

در دوران دگردیسی نقش بسزایی دارد و قادر به 

هاي غیر ضروري حذف سلول کنترل تعداد سلول و

روي کرم  وپتوزیس براولین مطالعات آپ .است

گانسلاینورابدیتیسس
2

.]13 [انجام شده است 

مسیر خارج سلولی متعلق به از دو  عمدتاًآپوپتوزیس 

مسیر داخل سلولی میتوکندریایی  رسپتور مرگ و

   .]14 [گیردانجام می

 هاي مرگ، اعضاي ابرخانواده گیرنده فاکتورگیرنده

)TNF(دهنده تومور  نکروز
3
زمانی که این . باشندمی 

ها توسط لیگاندهاي مربوطه تحریک شوند، گیرنده

        القاي آپوپتوزیس سبب فعال شدن کاسپازها و 

 آپوپتوزیس القاکننده مهم هايز ملکولا. گردندمی

مرتبط با لیگاند القاکننده  TNF مسیر خارج سلولی در

آپوپتوزیس
4

 ،Fas دلیگان
5

 لیگاند  Fasمولکول.هستند 

توزیس القاء آپوپ  باعث  که  مختلف  مسیرهاي  در بین

  .]15 [است شده   رلکنت  مسیر مهم  گردد، یک می

                                                            
1 Toll Like Receptors
2 Caenorhabditis elegans
3 Tumor Necrosis Factor
4 TNF-Related Induce Apoptotic Ligand
5 Fas-L
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  هاي از سلول  مختلفی  انواع  بر روي مولکول  این

  رده  یابد و به بروز می رده نارسو   انسان طبیعی

   .ندارد   اختصاص  خاصی

لیگاند Fasمولکول از
 

. شود نیز یاد می CD95   با نام

  بوده  کیلودالتون 48  مولکولی  وزن  داراي  مولکول  این

.  است  مامبران  ترانس  هاي پروتئین I  و از نوع

و  TNF هگیرند  جزء ابر خانواده لیگاند Fas مولکول

فاکتور رشد عصبی
1

سایر اعضاء   همراه  باشد و به می

  به  مرگ  هاي پیام  و رساننده  گیرنده  خانواده ابر  این

فاکتور تومور نکروز مرتبط با  . است  سلول  درون

لیگاند  Fas مولکولنظیر  لیگاند القاکننده آپوپتوزیس

هاي پذیرنده سطح سلول است که رسپتور جزء

بوسیله عوامل خارجی تحریک شده سلول را دچار 

هاي این مشخصه پروتئین. کنندآپوپتوزیس می

هاي غنی از سیستئین در بخش خانواده داشتن دومن

ها در تعداد این دومن. سلولی آنهاست خارج

. متغیر است 6تا  1 زهاي مختلف این خانوده اپروتئین

پروتئین از این خانواده شناسائی  20تاکنون حدود 

هاي اند که همگی بجز دو مورد در تنظیم پاسخشده

  .]15 [ایمنی نقش دارند

هاي القا کننده آپوپتوزیس بیان ملکولدر این مطالعه

TNF  ومرتبط با لیگاند القاکننده آپوپتوزیس 

و  هیداتیکدر الیه ژرمینال کیست لیگاند   Fas مولکول

بافت سالم اطراف کیست که یکی از مسیرهاي 

، میزبان بر علیه انگل استاتیذناشناخته ایمنی 

.گرددبررسی می

  

  روش کار

اي تکنیک آن مشاهده این تحقیق از نوع توصیفی و

 ریوي هیداتیککیست  4ر این مطالعه از د. است

 یو لگن )بارور غیر( کبدي ،)بارور( یطحال ،)بارور(

  .استفاده شد )بارور غیر(

                                                            
1 Neuron Growth Factor

       ، ابتدا توسط هیداتیکبیماران مبتال به کیست 

 شناسی در بیمارستانانگل هاي پرتونگاري وروش

براي  .تشخیص داده شدند شهر مشهد )عج( قائم

         از لحاظ وجود  هاکیست ،تائید نهایی

       و همچنین  هیداتیکها در مایع پروتواسکولکس

) ژرمینال الیه فیبروزي و(هاي مختلف کیست الیه

براي انجام این کار با استفاده از سر . شدند بررسی

در شرایط کامال استریل مایع داخل  19سوزن شماره 

ائوزینتوسط رنگ حیاتی  و آسپیره کردهکیست را 
2
 

در زیر  هازنده یا مرده بودن پروتواسکولکس

   .بررسی شد نوري میکروسکوپ

 هاي زنده توانایی جذب رنگ را برپروتواسکولکس

در ادامه با  .مرده نداشتندهاي پروتواسکولکسخالف 

و بافت هاي ژرمینال استفاده از اسکالپل استریل الیه

بریده شده و در ظروف  سالم اطراف کیست

اي بررسی اثرات آپوپتوتیک پالستیکی کامال استریل بر

 خیره شدذدرجه سانتیگراد  80در دماي منهاي 

   .)1شکل(

  
نحوه برداشت الیه هاي ژرمینال و بافت سالم از کیست  .1شکل

  .هیداتیک

  

هاي آپوپتوتیک در سطح لجهت بررسی بیان ملکو

توسط روش  mRNAابتدا بافت سالم  الیه ژرمینال و

تریزول
3

جهت تسهیل  ورظمنبدین  .استخراج شد 

توسط دستگاه بافت سالم  الیه ژرمینال و، استخراج

جهت  .نددش) همگن(یکنواختکامال هموژنایزر 

                                                            
2 Eozin
3 Trizol Protocol
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از بافت الیه و استخراج شده از  RNAبررسی کیفیت 

فسفات دهیدروژناز 3ژن گلیسرآلدئید
1

به عنوان  

ل داخلیکنتر
2

واکنش  مراحل انجام .استفاده شد 

کوربتترموسیکلر سط دستگاه تواي پلیمراز زنجیره
3
 

500جهت تکثیر اختصاصی قطعه  )استرالیا، سیدنی(

فسفات دهیدروژناز 3گلیسرآلدئیداز ژن  جفت باز

  . ارائه شد

ژن  حجم نهاییبراي  زنجیره اي پلیمراز واکنش

و میکرولیتر 10فسفات دهیدروژناز 3گلیسرآلدئید

انجام میکرولیتر Fas-L , TRAIL 20لکولهاي مبراي 

 فسفات دهیدروژناز 3گلیسرآلدئیدواکنش  .گرفت

 نمونه میکرولیتر از 10x، 1 بافر از میکرولیتر 1 شامل

cDNA،  ي از پرایمرهاکدام هر  از پیکومولنیم

 کلرید منیزیم،میلی مول  5/1 ،فرودست فرادست و

 Taq ز آنزیماواحد dNTP، 1/0 مولمیلی125

نحوه  .میکرولیتر آب مقطر اضافه شد 7/4 و پلیمراز

: عبارت بود از اي پلیمرازواکنش زنجیرهاجراي چرخه 

درجه سانتیگراد به  95واسرشتگی اولیه در دماي 

چرخه واسرشتگی در  35دقیقه، سپس  15مدت 

ثانیه، اتصال در 30درجه سانتیگراد به مدت  95دماي 

تکثیر در  ،ثانیه 80درجه سانتیگراد به مدت  60دماي 

و نهایتا   ثانیه 45درجه سانتیگراد به مدت  72دماي 

. دقیقه3به مدت درجه سانتیگراد  72تکثیر در دماي 

توسط کیت فرمنتاز mRNAدر مرحله بعدي 
4
 

                                                            
1 Glyceraldehyde-3-Phosphate Dehydrogenase
2 Human House Keeping Primer
3 Corbet Thermocycler
4 Fermentas Kit

اي واکنش زنجیرهروش به )توانیلی- الیفساینس (

  .شد سنتزcDNA بهترانس کریپتاز معکوس - پلیمراز

فاکتور تومور نکروز مرتبط با لیگاند جهت بیان

حجم لیگاند  Fas القاکننده آپوپتوزیس و مولکول

 20 ترموسیکلردر دستگاه  دهنده واکنشمواد  نهایی

 زنجیره ايواکنش انتخاب شد، بطوریکه  میکرولیتر

میکرولیتر  10x، 1 بافرمیکرولیتر از  1شامل  پلیمراز

از هر کدام از  پیکومول cDNA، 1 نمونه از

میلی مول  5/1 ،فرودست ي فرادست وپرایمرها

واحد از dNTP، 1/0 مولمیلی125 کلرید منیزیم،

میکرولیتر آب مقطر  5/12 و پلیمراز Taq آنزیم

اي واکنش زنجیرهنحوه اجراي چرخه . اضافه شد

درجه  95واسرشتگی اولیه در دماي شامل  پلیمراز

چرخه  35دقیقه، سپس  5سانتیگراد به مدت 

درجه سانتیگراد به مدت  95واسرشتگی در دماي 

درجه سانتیگراد به مدت  61ثانیه، اتصال در دماي 30

درجه سانتیگراد به مدت  72ثانیه، تکثیر در دماي  45

درجه سانتیگراد  72ثانیه  و نهایتا تکثیر در دماي  45

  .بود دقیقه 5به مدت 

 ر ونجین راطراحی پرایمرها توسط نرم افزارهاي 

قطعه ژنی  و )1جدول( شدندانجام  پریمر پرایمر

. هاي اختصاصی مشخص شدتوسط پرایمر قابل تکثیر

در ادامه براي اطمینان از عدم چسبندگی پرایمر 

، با استفاده از هاي همولوگبه سکانس طراحی شده

تا از  ، عمل بالستینگ انجام گرفتنرم افزار بالست

بهینه  .طراحی درست پرایمرها اطمینان حاصل شود

  توالی پرایمرها، شماره دسترسی و قطعات ژنی مورد انتظار .1جدول

      شماره دسترسی  قطعه ژنی

  جفت باز 500

0010013035'GGCCAAGATCATCCATGACAACT3'GAPDH-F

0010013035'ACCAGGACATGAGCTTGACAAAGT3'GAPDH-R

  جفت باز 276

0006395'TCTTCCCTGTCCAACCTCTGTG3'FasL-F

0006395'ATCTGGCTGGTAAGACTCTCGGA3'FasL-R

  جفت باز 376

0038105'TGCTGATCGTGATCTTCACAGTG3'TRAIL-F

0038105'TTGGAGTTTGGAGAAGACAATGTG3'TRAIL-R
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 Fas-L(بیان شدت باند هاي ملکول هاي القا کننده آپوپتوتیک 

در الیه ) جفت باز376در قطعه  , TRAILجفت باز

  .هاي ژرمینال کیست غیربارور ، کیست بارور و کنترل سالم

 در Fas-Lملکول  از اي حاصلمقایسه میانگین شدت بانده

  .کنترل سالم بارور و کیست هاي نابارور،

 درTRAILمقایسه میانگین شدت باندهاي حاصل از ملکول 

.کیست هاي نابارور، بارور و کنترل سالم

                                                                          مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل     

از لحاظ دماي اتصال
1

چرخه و تعداد 

 اختصاصی قطعه ژن بصورت آزمایشی

 .انجام گرفتگرادیانت اي پلیمراز 

وي اتیدیوم حا% 2روي ژل آگارز 

ژل  عکسبرداري و با دستگاهبروماید الکتروفورزشد 

 .از ژل تصویربرداري به عمل آمد )انگلستان

ویلکوکسون آماري از آزمونجهت آنالیز اطالعات 
2
 و 

.استفاده شد رسم نمودار از برنامه اکسل

تکرارپذیري  بار 6پس از این مطالعه 

  .آزمایش انجام پذیرفت نتایج دقت صحت و

ژن دماي اتصال  .ژن بهینه شد 3این مطالعه 

 500در قطعه  جه سانتیگراددر 60

Fasسانتیگراد در قطعه درجه  61 در

درجه سانتیگراد  61 در TRAILو ژن 

.بهینه شدند جفت باز

و لیگاند   Fas مولکولارزیابی نتایج حاصل از بیان 

لیگاند القاکننده  تومور نکروز مرتبط با

 و با بافت نرمال ژرمینال والیه در 

 مقایسه شدت آپوپتوزیس از نرم افزار نیمه کمی ساز

جهت نرمالیزه کردن باندها . استفاده شد

 دانسیته باند ژن بردانسیته باند حاصله براي هر ژن 

تقسیم شد و با فسفات دهیدروژناز  

مورد  2 و 1شماره هاي نمودارو  

 2 و 1به نمودارهاي توجه  با .مقایسه قرار گرفت

 TRAIL, هايملکولبیان  شدت شخص شد که

- کیست با نابارور در مقایسههاي کیست

نسبتا باالیی بافت سالم در سطح 

                                                            
1 Annealing Temperature
2 Wilcoxon signed rank test
3 Glyceraldehyde -3-Phosphat Dehydrogenase
4 Kodak 1.D

بیان شدت باند هاي ملکول هاي القا کننده آپوپتوتیک . 2شکل

جفت باز276در قطعه

هاي ژرمینال کیست غیربارور ، کیست بارور و کنترل سالم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مقایسه میانگین شدت بانده .1نمودار

کیست هاي نابارور،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مقایسه میانگین شدت باندهاي حاصل از ملکول . 2نمودار

کیست هاي نابارور، بارور و کنترل سالم
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از لحاظ دماي اتصال PCRسازي 

اختصاصی قطعه ژن بصورت آزمایشی جهت تکثیر

اي پلیمراز واکنش زنجیره

روي ژل آگارز  PCRمحصول

بروماید الکتروفورزشد 

انگلستان- سیناژن(

جهت آنالیز اطالعات 

رسم نمودار از برنامه اکسل براي

  

  یافته ها

این مطالعه  نتایج حاصل از

صحت ودر جهت 

این مطالعه  در

GAPDH 
3

60در 

Fas-Lژن  جفت باز،

و ژن جفت باز 276

جفت باز 376در قطعه 

ارزیابی نتایج حاصل از بیان براي 

تومور نکروز مرتبط با فاکتور

در آپوپتوزیس 

مقایسه شدت آپوپتوزیس از نرم افزار نیمه کمی ساز

کوداك
4

استفاده شد 

دانسیته باند حاصله براي هر ژن 

 3آلدئید  گلیسر

 2 توجه به شکل

مقایسه قرار گرفت

شخص شد کهــم

L- Fas کیستدر

بافت سالم در سطح  هاي بارور و

.قراردارد

                    

Phosphat Dehydrogenase
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بحث

بیماري مشترك بین انسان و دام  هیداتیککیست 

تلف بدن است که با جایگزین شدن در اعضاي مخ

احتماال حضور اجزاي  .شودباعث نابودي بافت می

             هیداتیکمایع  هاي مختلف کیست وایمنی در الیه

گیري کیست شکل کاهش نقش مهمی درتواند می

در  .]17 [باشد داشتهدر بدن میزبان  هیداتیک

%20 اینکه علیرغمکه  است اي نشان داده شدهمطالعه

تست سرولوژي مثبت  ،هیداتیدوزیسبه  مبتالیان از

ی تشکیل کیست را صدشان توانایدر 3 تنهاداشتند 

  .]16[ دارند

احتماال   آپوپتوزیس مکانیسم کهپیشنهاد شده است  

در س گرانولوزوس کوهاي پهن مثل اکینوکودر کرم

هاي بافت یا غیرضروري هاي  سلول بردن بین از

کرم  فرسوده هايبافت بازسازي درو  غیر ضروري

. ]8[ افتداتفاق می

آشکار شدن مسیرهاي  شته ومطالعات گذبا توجه به 

هومورال میزبان علیه کیست ایمنی  سلولی وایمنی 

مطالعات  ،به غیر از چند مطالعهبحال تا هیداتیک

علیه کیست ایمنی ذاتی میزبان  بررسی ازجامعی 

  . ]8،17،18[ گرفته استنانجام  هیداتیک

بان علیه میز ناشناخته و هاي مهم ایمنی ذاتیمسیر از

، اینفالمزوم مسیرهاي توانمی هیداتیککیست 

 .برد نام را هانقش تول الیک رسپتور و آپوپتوزیس

آپوپتوزیس در روابط متقابل بین میزبان و کیست 

اخیرا . کنداي بازي مینقش دو گانه هیداتیک

 آپوپتوزیس علیه هايبررسی مسیر نتایج مطالعاتی از

مایع  و )هاي فیبروز و ژرمینالالیه( هاي مختلفالیه

نابارور شدن  که موید ارائه شده هیداتیککیست 

          هستند) پروتواسکولکس دار( هاي بارورکیست

دهد نشان می يمطالعه دیگر از طرف دیگر ]19،8[

هاي انسانی توسط که آپوپتوزیس لنفوسیت

تواند به عنوان یک می هیداتیکهاي مایع ایمونوژن

در مبتالیان در نظر  هیداتیکمکانیسم بقاي کیست 

  .]18 [گرفته شود

مطالعاتی در  در روابط متقابل بین انگل و میزبان

رابطه با اثرات آپوپتوتیک انسان بر علیه انگل صورت 

، هیداتیکاساس ساختار کیست  گرفته است که بر

عمدتا (اجزاي آپوپتوزیس و سیستم ایمنی ذاتی 

گیرند و با رها در الیه فیبروز جاي می) ماکروفاژها

هاي آزاد اکسیژن و نیتروژن و تحریک سازي رادیکال

سبب نابارور شدن Th1ه سمت ها بسایتوکاین

  . ]8،17[ شوندکیست ها می

          اکسیداتیو و DNAتا بحال سیستم تخریب 

 هیداتیکمورد کیست در  DNAهاي ترمیممکانیسم

 شدهوجود مطالعات انجام  این اما با .ته استناشناخ

هاي نابارور که دچار است که در کیست نشان داده

یک ژن محافظت  RAD9شود ملکول آپوپتوزیس می

در سطح پروتئین که کننده فسفوریله است 

 DNA این ژن در ترمیم. شودبیان می  mRNAو

 قطعه قطعه شده و تنظیم سیکل سلولی نقش دارد

]17[ .  

که در مطالعات انجام گرفته نشان داده است 

 دگزامتازون وپروتواسکولکس درمان شده با

اکسیداتیو  DNAپراکسید هیدروژن کمپلکس تخریب 

 سطح باالیی قرار دارد که منجر به ناباروري در

هاي بارور سبب کیست. شودمی هیداتیکهاي کیست

و Th2ها با تحریک تغییراتی در الگوي سایتوکاین

         هاي آزاد اکسیژن و نیتروژن کاهش رادیکال

  .]19 [شوندمی

 2و1 هاي نمودار و 2در شکل  حاضر نتایج مطالعه

هاي القاکننده ملکول شدت بیان داد کهنشان 

در الیه ژرمینال کیست  TRAIL , Fas-Lآپوپتوزیس 

بافت  وکیست بارور در مقایسه با  اروربنا هیداتیک

 رنترل سالم اطراف کیست در سطح نسبتا باالیی قراک

        بارور کردن نااحتماال نقش مهمی در دارد که 

 مشابهدارد بطوریکه با مطالعه  بارورهاي کیست

   .]8 [مطابقت دارد

با استفاده از شواهد مشابه  در این مطالعه

وجود آپوپتوزیس در  ،مورفولوژي و بیوشیمیایی
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ایجاد قطعه قطعه شدن هسته، با  هیداتیککیست 

گیري اندازه ژرمینال واجسام آپوپتوتیک در الیه 

    ثابت و پروتواسکولکس ژرمینال در الیه  3 کاسپاز

رمینال ژه در الی 3 کاسپازمیزان  بطوریکه شودمی

 استهاي بارور برابر کیست 10هاي غیر بارورکیست

 مشخص شده است که تخم  درمطالعه دیگري .]8[

يفعال کردن مارکرها باهماتوبیوم کرم شیستوزوما

Fas, Fas-L  و آپوپتوزیس سلول هاي CD4+
ایجاد  از 

در روابط  .]20[کندمی گرانولوما در مثانه جلوگیري 

همانطور که اشاره شد متقابل بین انگل ومیزبان 

 اثرات آپوپتوتیک انگل ها برروي سیستم ایمنی میزبان

و بقاي انگل در بدن میزبان می تواند به پاتوژنیسیته 

که سلول هاي  مطالعات نشان می دهد .منجر شود

در  یدندریتیک آلوده شده با توکسوپالسما گوندی

محیط کشت سلولی سبب القا آپوپتوزیس سلول هاي 

T مارکرهاي  و بروزTRAIL, Fas-L  شده در نتیجه

 می شودTh1,2باعث سرکوب پاسخ هاي ایمنی ازطریق 

در پیشرفت زخم لیشمانیاي ثابت شده است که  .]21[

 یسبا آپوپتوز Fas, Fas-Lماژور مارکرهاي آپوپتوتیک 

لنفوسیت ها در محیط کشت عامل تشکیل زخم هاي 

  .]22[پوستی هستند

توان به می حاضر، هاي پژوهشی مطالعهمحدودیت از

اشاره انسانی  هیداتیکهاي کیست نمونه کم حجم

 سالم و هايبهتراست با حجم باالي نمونه که کرد

 براي بررسی میزان .انجام پذیرددست نخورده 

در الیه  هاي القاکننده آپوپتوتیککولبیان مل دقیق

            بجاي روش شودپیشنهاد می هیداتیکژرمینال کیست 

RT-PCR  نیمه کمی از روشReal –Time PCR 

 با آشکار شودمی پیش بینی در نهایت .استفاده شود

یزبان علیه کیست ایمنی ذاتی م از شدن نقشه کاملی

 ،توان اطالعات کاربردي از ساخت واکسنمی هیداتیک

مسیرهاي  نیز فعال شدن و هاي جدیددرمان 

ا بر علیه هتوسط داروها یا آنتاگونیستآپوپتوتیکی 

  .کسب نمود بارور هیداتیککیست 

  

  نتیجه گیري

توان نتیجه گیري آمده میبا توجه به نتایج به دست 

مسیر  ، احتماالهیداتیدوزیسد مبتال به در افراکرد که 

آپوپتوزیس میزبان بر علیه الیه ژرمینال کیست ایمنی 

 دربعنوان یکی از مسیرهاي مهم  بارور هیداتیک

محسوب  هیداتیکغیر بارور کردن کیست  وسرکوب 

. شودمی

  قدردانی تشکر و

ایمنی شناسی  شناسی وانگل روهگ اتیدسا از بدینوسیله

 رد مکاريه جهت به مشهد پزشکی لومع دانشگاه

 و) عج( ارستان قائمکارکنان بیم از و مطالعه این انجام

 ارزشمندشان هايراهنمایی رايب پژوهشکده بوعلی

  .آیدمی بعمل قدردانی و تشکر نهایت
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ABSTRACT
Background & objectives: Hydaticosis is a zoonotic helminthic disease of human and other 
intermediated hosts in which larval stages of the tapeworm Echinococcus granulosu transfect 
human. The liver and lung are the host tissues for the hydatid cyst. It is unknown which 
mechanisms are involved in infertility of the cyst and suppression of the fertile cyst. This 
study was aimed to evaluate the expression of the apoptosis inducing-ligands such as TRAIL 
and Fas-L in germinal layer of the cyst and human normal tissue surrounding the cyst that is 
one of the unknown host innate immunity mechanisms against the hydatid cyst.
Methods: In this study, four isolated hydatid cysts were used which had been diagnosed in 
patients by radiography and parasitological examination in Mashhad Ghaem hospital. 
Furthermore, the germinal layer of the cyst and accompanied normal peripheral tissues were

separated by scalpel in sterile conditions. After homogenization, expression of TRAIL and Fas-
L genes were studied by semi-quantitive RT-PCR method.
Results: The TRAIL and Fas-L showed significant higher level expression in germinal layer 
of infertile cyst than the fertile cyst and host normal tissues.
Conclusion: The host tissue-induced apoptosis of germinal layer of the fertile cysts is 
probably one of the infertility mechanism in patients with hydaticosis
Key words: Hydatid Cyst; Apoptosis; TRAIL; Fas-L
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