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چکیده

 ،شود. امروزه جراحی اولین انتخاب درمان کیست هیداتیک است جنس اکینوکوکوس ایجاد می های کرمعفونتی با انتشار جهانی است که توسط  ،هیداتیدوز :مقدمه

تواند راه ب شایدها مورد بررسی قرار گرفته است و  در سرکوب انگل ،عنوان بخش مهمی از ایمنی ذاتی میزبان آپوپتوز به  به تازگی. نیستآمیز  اما همیشه موفقیت
بارور در مقایسه  کیست هیداتیک غیر یزایا ی حاضر با هدف بررسی نقش آپوپتوز در الیه پژوهشهای کیست هیداتیک باشد.  برای کشتن پروتواسکولکس مطلوبی

 د.گردیشود، طراحی  علیه انگل ایجاد می با کیست بارور که توسط ایمنی میزبان

 mRNA، ابتدا Fas-Lلوده به هیداتیدوز استفاده شد. به منظور بررسی بیان ژن آبارور کبد گاوهای  کیست بارور و غیر ی نمونه 6از  ،در این مطالعه ها: روش

 . سپس میانگین بیان ژن در هر نمونه همراه با ژنشاهد در نظر گرفته شدعنوان   بهنیز بافت سالم کبد هر کیست  گردید.زایا سنتز  ی از الیه cDNAاستخراج و 
Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase (GAPDH )روش استفاده از مرجع با  به عنوان ژنReal-time polymerase chain reaction 

(RT-PCR) قطعه قطعه شدن گردیدگیری  اندازه .DNA قرار گرفتارزیابی  مورد با روش الکتروفورز نیز. 

های بارور )سه برابر( و بافت سالم میزبان، در سطح  بارور در مقایسه با کیست های غیر کوتیکول کیست -ی زایا در الیه Fas-Lمیانگین بیان ژن  ها: یافته

 بارور مشاهده گردید. های غیر نیز در کیست DNA. قطعه قطعه شدن گزارش شدباالتری 

دهد  های بارور نشان می کیست بارور در مقایسه با های غیر کوتیکول کیست -ی زایا در الیه DNAو قطعه قطعه شدن  Fas-Lافزایش بیان ژن  :گیری نتیجه

 ها دخیل باشد. بارور شدن کیست مسیر ایمنی آپوپتوز در غیر ممکن استکه 

 DNAقطعه قطعه شدن  ؛Fas-L ؛هیداتیدوز ؛آپوپتوز واژگان کلیدی:

 
 (: 651) 99؛ 0011مجله دانشکده پزشکی اصفهان . باروری کیست هیداتیک بررسی آپوپتوز و غیر .آبادی زهرا ، غیور نجفمریمرحمانی دهاقانی  ارجاع:

888-889. 

 

 مقدمه

ی الروی هتر    مرحلت   درعفونت انگلی استت هت     نوعیهیداتیدوز 

شود و ب  عنتوا  یتب بیرتاری     اهینوهوهوس گرانولوزوس ایجاد می

پزشکی مطرح است. ایت  بیرتاری    زئونوز مهم در علم پزشکی و دا 

توجهی را ب  جامع  تحریتل   های اقتصادی قابل  سو خسارت  از یب

سبب ضررهای مادی ب  بیرتارا  مبتتو و    ،دیگر  و از سوی نراید می

 ایت  عفونتت  (. اگرچت  هنتتر    1-2گردد ) یروی انسانی میهاهش ن

عنوا  یب مشکل بهداشتتی و    هنوز ب  اما ،بسیار آسا  و ساده است

 ی توج  در بسیاری از نتواحی جنتوبی و شترالی هتره     پزشکی قابل 

 (. 3) باشد میزمی  مطرح 

ستانا (   هوچب میزبا  نهایی )سگ و ستگ  ی هر  بالغ در روده

هند ه  بعد از خورد  تخم توسط میزبا  واستط    می هایی ایجاد تخم

 هتای داخلتی   الروی در ارگتا   ی ختوارا (، مرحلت    )انسا  و علت  

ای  هیست   ،یابد. هیست هیداتیب می  رشد و تکامل (هبد و ری )اغلب 

ی  چند جداره و پر از مایع است ه  از ختار  بت  داختل از دو الیت     

زایتای   ی و یتب الیت    ی مطبتق ختارجی   مشتق از انگل، یکتی الیت   

فیبروز مشتق از میزبا  محتا    ی دار داخلی ه  توسط یب الی  هست 

ها هت  اشتکا  تکتاملی     اند، تشکیل شده است. پروتواسکولکس شده

های بارور  زایا در هیست ی بر روی الی  ،باشند برای میزبا  نهایی می

شوند. دو نوع هیستت در میزبتا  واستط مشتاهده شتده       می مشاهده

 پژوهشی مقاله
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بارور هت    و هیست غیر  هیست بارور حاوی پروتواسکولکس ؛است

ی ستیکل زنتدگی    قادر ب  ادام  ،ب  دلیل عد  تولید پروتواسکولکس

 (.1انگل نیست )

 تحریبدر نقش مهری  ،هاژ نتیآتجرع  ی زایتتا بتت  علتتت   الیتت 

مطالعتتات نشتتا   نتتتای    دارد. میزباو نگل ایرنی متقابل بی  ا یپاسخها

هتای   ی زایتای هیستت   های اختصاصی الی  بادی میزا  آنتی ه است داده 

 ،هتت  در واقتتع هتتای بتتارور استتت بستتیار بتتاالتر از هیستتت ،بتتارور غیتتر

ی زایا متصل و منجر ب  آپوپتتوز و   های تکثیری الی  ها ب  سلو  بادی آنتی

 ،هرچنتی   .شتود  ها می توانایی ای  الی  برای تولید پروتواسکولکس  عد 

است منجتر بت     مرک   Th1های  شده توسط سیتوهی   عا ماهروفاژهای ف

(. از مستیرهای جدیتد و   4هتا شتوند )   شد  هیستت  بارور آپوپتوز و غیر

 تتوا  بت  مستیر    متی  ،ایرنی ذاتی میزبا  علی  هیست هیداتیب ی ناشناخت 

Toll-like Receptor (TLR ) ( 5-6و آپوپتوز اشاره هترد .)  بت  تتازگی 

هتا   هری از ایرنی ذاتی میزبا  در سرهوب انگتل عنوا  بخش م  آپوپتوز ب 

 (.  7مورد بررسی قرار گرفت  است )

رفولتوژیکی  وآپوپتوز نوعی مرگ سلولی است ه  سبب تغییترات م 

گستیختگی   شد  سلو ، تراهم هرومتاتی ، از هتم     شامل هوچب و جرع

زد  غشای پوسترایی و ایجتاد    (، جوان  DNAهست  )قطع  قطع  شد  

انتد،   هایی ه  متحرتل مترگ آپوپتتوزی شتده     وزی در سلو اجسا  آپوپت

مسیرهای درگیر در تحریب فرایند آپوپتوز بت    ،(. ب  طور هلی8شود ) می

تقستیم   های مترگ  گیرندهمسیر  مسیر داخلی و مسیر خارجی یا گروه دو

 Tumor necrosis factorی  شوند ه  ای  مسیر اعضتای ابرختانواده   می

(TNF ) ها  تری  آ  است و یکی از شناختCD95/Fas  باشتد. زمتانی    متی

 ،های مربو  یا لیگاندها تحریتب شتوند   ها توسط مولکو  ه  ای  گیرنده

  Fas-L. گردنتتد شتتد  هاستتاازها و القتتای آپوپتتتوز متتی    ستتبب فعتتا 

(Fas القاهننده )تری  نقتش   آپوپتوز در مسیر خارجی است ه  مهم ی لیگاند

هتای   بر روی انتواع مختلفتی از ستلو     Fas-Lهند.  را در ای  پدیده ایفا می

خاصتی اختصتان نتدارد     ی یابتد و بت  رده   طبیعی و نابالغ انسا  بروز متی 

 DNAقطع  شتد     ها، قطع  سلو های بارز آپوپتوز  یکی از نشان  (.12-9)

پایتانی ایت  مستیر بت       ی است ه  ب  دنبا  فعا  شد  هاستاازها در مرحلت   

 هتتتای  بتتت  رو  DNAقطعتتت  قطعتتت  شتتتد    .آیتتتد وجتتتود متتتی 

.Terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP nick end labeling 

(TUNEL ) وDNA Ladder (.  13-15گیری است ) قابل اندازه 

آپوپتوز در انگل اهینوهوهوس در مقایست    ی در زمین  تحقیقات

 فراینتد مهم است ه   ،باشد. بنابرای  با سایر عوامل انگلی محدود می

 ،شتود  و نقش آپوپتوز ه  توسط سلو  میزبا  ایجاد و یا هنتتر  متی  

ه  آیتا   حاضر ب  منظور تعیی  ای  پژوهش. شناسایی گرددهش  و 

دهد یا نقش مهری در تعدیل  رخ میسلولی  ی ریزی شده مرگ برنام 

دارد،  زایشتتی هیستتت هیتتداتیب ی تولیتتد پروتوستتکولکس در الیتت 

 شتاید با ای  ایده مطابقت دارد هت    ب  دست آمدهطراحی شد. نتای  

هتا نقتش دارد و منجتر بت        تولیتد پروتوستکولکس   عد آپوپتوز در 

 شود. ناباروری هیست هیداتیب می

 

 ها روش

در آزمایشتگاه   IR.MUI.REC.1394.3.906 اختو  مطالع  با هتد  ای  

 پزشکی اصفها  انجا  شد. ی شناسی دانشکده انگل

 ،فسارا  اصفها با مراجع  ب  هشتارگاه  :هاا  آوری کیست جمع

شناسی  هبدهای آلوده ب  هیست هیداتیب گاوی ب  آزمایشگاه انگل

پزشکی دانشگاه علو  پزشکی اصفها  انتقا  داده شد.  ی دانشکده

هتا، متایع    بتارور بتود  هیستت    هرد  بارور یا غیر جهت مشخص

هیست از نظتر وجتود یتا عتد  وجتود پروتواستکولکس بررستی        

ی  )هتره  Genet Bioبا استتفاده از هیتت    DNAگردید. استخرا  

 های بافت طبق دستورالعرل هیت انجا  و مخصون نرون جنوبی( 

High-Resolution Melting (HRM ) نتوع ژنوتایتب بتا رو    

در  Fas-L(. ساس برای بررسی میانگی  بیتا  ژ   16بررسی شد )

ای از  بتارور، قطعت    های بارور و غیر هوتیکو  هیست -ی زایا الی 

بافتت ستالم    ،هوتیکو  در شرایط استریل و هرچنی  -ی زایا الی 

بیستتوری و پتنس    ی ، ب  هرب تیغ شاهدعنوا    هبد هر هیست ب 

از میکرولیتتتر  555استتتریل بتتر  زده و در میکروتیتتوب حتتاوی 

RNA Later آوری شد. جرع 

هااای  کوتیکااول کیساات -ی زایااا از الیااه cDNAو ساازتز  RNAاسااتاجا  
بافتت نگهتداری شتده در     ی گتر  از قطعت    میلی 25-55 :بارور بارور و غیج

دارای هاغت    RNase Freeو بت  هتاو    گردید وز   RNA Laterمحلو  

آلومینیو  نازک انتقا  داده شد. ساس مقتداری نیتتروژ  متایع )ازت( روی    

از انجراد هامل و سخت شد  بافتت، بافتت متورد     پسنرون  ریخت  شد و 

مراحل طبتق   ی هامل هرگ  شد. بقی ب  طور هوبیده و  هاو  ی نظر با دست 

 RNA (Jena Bioscience PP-210S )دستتتورالعرل هیتتت استتتخرا   

فرمنتتتاز  cDNAبتتا هیتتت ستتنتز    cDNAانجتتا  و بوفاصتتل  ستتنتز   

(Fermentas, #k1621  در دو مرحل  انجا )گردید. 

Real-time polymerase chain reaction (RT-PCR):  تتتتوالی

 Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase و Fas-Lهای  ژ 

(GAPDH ) از سایتhttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene    گرفتت

  هتتتای و طراحتتتی پرایرتتتر اختصاصتتتی بتتتا استتتتفاده از برنامتتت      

Gene Runner و OligoAnalyzer   بتا استتفاده از ستایت    .انجتا  شتد 

National Center for Biotechnology Information (NCBI ،)

ژ  شتدند.   BLAST اختصاصتی،  های غیر عد  اتصا  پرایررها ب  توالی

GAPDH  مرجتتتع و یتتتا  بتتت  عنتتتوا  ژ   ی حاضتتتر در مطالعتتت 

Housekeeping   .مورد استفاده قرار گرفت 
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  SYBR Greenاز هیتتتت ، RT-PCRبتتترای انجتتتا  آزمتتتایش 

(Ampliqon, A325402 ) .میکرولیتتر   15استفاده شدMaster Mix و 

 از پرایرتتتتتر رفتتتتتت  میکرولیتتتتتتر 1و  cDNA میکرولیتتتتتتر 5/1

(TGTGTCTCCTTGTGATGTTTTTC F- و )از  میکرولیتتتتتتر 1

( بتتا   R-AGATGATGCTGTATGCCTTTGپرایرتتر برگشتتت )

یکلر او داختل دستتگاه ترموست   گردیتد  آب مقطر مخلو   میکرولیتر 5/6

RT-PCR ( شرهتABI ،قرار داده )دمتایی  ی و طبق برنام  شد آمریکا، 

 و  95و یتتب ستتیکل  گتتراد،  ی ستتانتی درجتت  95دمتتای  دقیقتت  در 15

سیکل تنظیم شتد.   45ثانی  در  65و  15ب  ترتیب  گراد ی سانتی درج  65

 cDNAو از  صورت گرفتت  بار تکرار س در ای  مرحل  برای هر نرون  

منفتی استتفاده شتد. پتس از      شتاهد بافت سالم هبد هر هیست ب  عنوا  

 بتا استتفاده از  هتا   نرونت   Cycle threshold (CT) میتزا   ،انجا  واهنش

   .گردیدگیری  دستگاه ب  صورت مقادیر هری اندازه

، DNAبررسی قطع  قطع  شتد    ب  منظور :DNAقطعه قطعه شدن 

بتارور و   هتای غیتر   هوتیکتو  هیستت   -زایا ی الی  DNAالکتروفورز 

هوتیکتو    -ی زایتا  از الیت   DNAبارور انجا  شد. پتس از استتخرا    

هتا تهیت     DNAبترای الکتروفتورز   درصتد   8/5هتا، ژ  آگتارز    هیست

. گرفتت  تصتور دقیق   95در  85ها با ولتاژ  . الکتروفورز نرون گردید

و بانتدهای  شتد  لومیناتور قترار داده   ساس ژ  در داخل دستگاه ترانس

 ایجاد شده مشاهده گردید.

منظور بررسی اختوف میتا  بیتا      ب  RT-PCRنتای  واهنش  آنالیز

و  CT∆∆-2فرمتتو  بتتا استتتفاده از   شتتاهد ی نرونتت  و Fas-Lهتتای  ژ 

 25ی  نستخ   SPSSو  REST (version 2.0.13, 2009) افزارهتای  نتر  

(version 20, IBM Corporation, Armonk, NY) استتتفاده از بتتا 

 انجا  شد. 55/5داری  و سطح معنی One-way ANOVA آزمو  

 

 ها یافته

هتای بتارور و    ژنوتایب هیست  ی بررسی ژنوتایب نشا  داد ه  هر  نتای 

عنتوا  یتب     بت   Fas-Lبودند. بیا  ژ  پروآپوپتوز  G1بارور از نوع  غیر

های بارور نستبت بت     هوتیکو  هیست -ی زایا آپوپتوز در الی  ی القاهننده

 امتا ، ، قسترت الت (  1 شتکل )بود منفی( هرتر  شاهدبافت سالم میزبا  )

بتارور نستبت بت      های غیر هیستهوتیکو   -ی زایا الی  Fas-Lبیا  ژ  

بیتا    ،دیگر عبارتب   ، قسرت ب(.1 شکل) بافت سالم میزبا  باالتر بود

بتارور نستبت بت      های غیتر  هوتیکو  هیست -ی زایا در الی  Fas-Lژ  

 ، قسرت  (.1 شکلدار نبود ) معنی بود، امابرابر  3هیست بارور 

پتس از    ،پوپتتوز شتده  آبافتت   DNAقطعات  :DNAقطعه قطعه شدن 

الکتروفتورز بتر روی ژ  آگتارز، الگتوی نردبتانی       ی تفکیب بت  وستیل   

هوتیکتو    -زایتا  ی هتای الیت    هننتد هت  در نرونت     مشخصی را ایجاد می

 .بارور الگوی نردبانی مشاهده شد های غیر هیست

 

 
 در گروه بارور و بافت سالم Fas-Lمیانگین بیان ژن  ی مقایسه .1شکل 

بارور و بافت  در گروه غیر Fas-Lمیانگین بیان ژن  ی مقایسه)الف(، 

 در گروه بارور و غیر Fas-Lمیانگین بیان ژن  ی مقایسه)ب( و  سالم

 )ج( بارور

 

 بحث

 ی عنتوا  یتب القاهننتده     بت   Fas-Lمیانگی  بیا  ژ   ،حاضر پژوهشدر 

بارور در مقایست  بتا    های غیر هوتیکو  در هیست -ی زایا آپوپتوز در الی 

دستت آمتد. نتتای      ها ب  هیست بارور و بافت سالم میزبا  نزدیب هیست

بتارور در مقایست  بتا     هتای غیتر   هیستت  Fas-Lنشا  داد ه  میزا  بیا  

یتب مستیر    Fas-L. مسیر باشد میباالتر  شاهدهای بارور و گروه  هیست

هنتد.   و  و ترمیم بافت را رهبری متی مشخص آپوپتوز است ه  تکثیر سل

 شتود  ، سیگنا  فعالیت آپوپتوز سلو  شروع متی Fasب   Fas-Lبا اتصا  

های  و هرکارا  نشا  داد ه  شدت مولکو  Spotin ی (. مطالع 17-18)

 TNF-related apoptosis-inducing ligandپوپتتتوز آ ی القاهننتتده

(TRAIL) و Fas-L  بتارور در   های غیر هیستهوتیکو   -ی زایا در الی

بتاالیی   ها در ستطح نستبتا    مقایس  با هیست بارور و بافت اطراف هیست

و بت  نظتر    شتحاضر هرخوانی دا تحقیق های ه  با یافت  (19قرار دارد )
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مرک  است نقتش مهرتی در    ،Fas-Lرسد آپوپتوز ایجاد شده توسط  می

 های بارور داشت  باشد. ناباروری هیست

اهینوهوهتوس   یزبا  حساس برای عفونتت بتا تختم   اگرچ  گاوها م

بتارور استت و    ها در گتاو غیتر   هیست اما اغلبباشند،  گرانولوزوس می

مقابتل، در گوستفند    آیتد. در  وجتود نرتی    ها ب ها در آ  پروتواسکولکس

ها بارور هستند. فرض بر ای  است ه  ای  اختوف مرکت    هیست بیشتر

مبنتی بتر    هتایی  گزار  اما(، 25د )است ناشی از تنوع استری  انگل باش

شتده استت.    ارایت  های بارور و غیر بارور از یب ژنوتیتب   وجود هیست

هتای بتارور    هوتیکو  هیست -ی زایا دست آمده از ژنوتایب الی   نتای  ب 

هت  ژنوتایتب ترتامی     هترد بتارور در پتژوهش حاضتر مشتخص      و غیر

هتا بت     بتود  هیستت  بتارور   بتارور و غیتر   ،است. بنابرای  G1ها  هیست

توانتد مربتو  بت  وضتعیت      متی  و احترتاال   ردژنوتایب انگل بستگی نتدا 

استترینی استت هت  در گتاو، گوستفند و       G1سیستم ایرنی میزبا  باشد. 

هتای   تواند در میزبتا   ه  یب استری  می هند. ای  انسا  ایجاد هیست می

شی از ایرنتی  ، شاید نانرایدبارور ایجاد  های بارور و غیر هیست ،متفاوت

ه  از رشد و تکامتل پروتواستکولکس جلتوگیری     است ها طبیعی میزبا 

 (.21گردد ) بارور می وهیست غیر هند می

 DNAقطعت  قطعت  شتد      ،ها های بارز آپوپتوز سلو  یکی از نشان 

 -ی زایتا  آپوپتتوز انجتا  شتده در الیت      تأییتد منظتور   بت    ،بنابرای  .است

هتای بتارور توستط     بارور در مقایس  با هیست های غیر هوتیکو  هیست

از طریتق الکتروفتورز    DNAسیستم ایرنی میزبتا ، قطعت  قطعت  شتد      

DNA  بارور و بارور بررسی شتد.   های غیر هوتیکو  هیست -زایا ی الی

حاضر نشتا  داد هت     ی مطالع در  DNAبررسی نتای  قطع  قطع  شد  

هت  بتا    باشد میهیست بارور بارور بیش از  های غیر ای  پدیده در هیست

و  Cabrera پتژوهش نتتای   هرختوانی دارد.   (22-23دیگتر )  تحقیقات

ی زایتا   ها و آپوپتوز الیت   ه  در مرگ پروتواسکولکس هرکارا  نشا  داد

 DNAمیتزا  آستیب   استت،  بارور شتد  هیستت شتده     ه  منجر ب  غیر

و  Paredes اتنتتای  مطالعت   ،(. هرچنتی  22) باشد میبیشتر از ترمیم آ  

، 3هتت  افتتزایش میتتزا  فعالیتتت هاستتااز    حتتاهی از آ  بتتودهرکتتارا  

و قطع  قطعت  شتد     (IgGیا  Immunoglobulin G) G بولی وایرنوگل

DNA  بارور در مقایس  بتا هیستت    هوتیکو  هیست غیر -ی زایا در الی

 Fas-Lمیانگی  بیتا    ،حاضر تحقیق(. در 23-24) بارور باالتر بوده است

عتووه بتر   گتزار  گردیتد.   س  برابر هیست بارور ، بارور ت غیردر هیس

هتای اپوپتتوز    نیتز هت  یکتی از مکانیستم     DNAقطع  قطع  شتد    ،ای 

و  Spotin پتژوهش . در شتد بتارور مشتاهده    در هیست غیر ه  باشد می

گیتری شتده هت      اندازه نیز TRAILلکو  و، مFas-Lعووه بر  ،هرکارا 

(. نتتای   19بتوده استت )   از هیستت بتارور  بتارور بتاالتر    در هیست غیر

 مطلتب  ایت   ی هننده حاضر بیا  بررسیو  (19، 22-24م هور )مطالعات 

هتا   تواند مانع تکثیر و ترتایز ستلو    های فو  می است ه  حضور واهنش

بتاروری   غیتر  ،در تشکیل پروتواسکولکس و عامل آپوپتوز و در نهایتت 

دهتد هت  مکانیستم و     نتتای  نشتا  متی    ایت  هت    ها شوند. ضر  هیست

توسط سیستم ایرنی میزبتا  اعرتا     ،های دخیل در بروز آپوپتوز مولکو 

 الز  است. یبیشتر تحقیقاتشود ه  البت  در ای  زمین   می

امتا در   ،امروزه جراحی اولی  درما  انتخابی هیست هیداتیب استت 

هتای مختلت  یتا بیرتارا  بتا شترایط        بیرارا  با چندی  هیست در ارگا 

و منجتر بت  عتود     نیستت ای  رو  هریشت  ستودمند    ،زیکی نامناسبفی

بیرتارا    درصتد  25شود. حدود  های ثانوی  می موضعی یا تشکیل هیست

م آلرژیتب شتامل اد ، تنگتی نفتس و شتوک      یبا عو ،مبتو ب  هیداتیدوز

هتا   شد  خود ب  خودی یا تحریکی هیستت   پاره ی آنافیوهتیب در نتیج 

هتای   ژ  پروتواستکولکس و آنتتی   وجتود بتر ایت ،    هرراه هستند. عووه

دلتتا در   بتا/-1 ی هننده و فاهتور طویل 5ژ   ، آنتیBژ   سیکلوفیلی ، آنتی

هتای آنافیوهتیتب در حتی      در ایجتاد واهتنش   ،هیست هیتداتیب بتارور  

هتایی   وجتود مکانیستم   ،(. بنابرای 25جراحی هیست نقش مهری دارند )

ضتروری   ،ها شتود  تنی سبب نابارور هرد  هیست ه  بتواند ب  طور درو 

بتترای هشتتت    مطلتتوبیراه  شتتایدرستتد و آپوپتتتوز   نظتتر متتی  بتت  

مطالعتات نشتا    نتای  (. 25) باشدهای هیست هیداتیب  پروتواسکولکس

 ،و دگزامتتازو   H2O2گامتا و داروهتای    ی ه  استفاده از اشع  است داده

باشتند.   ها می قادر ب  القای آپوپتوز در هیست هیداتیب و پروتواسکولکس

های بارور مرکت  استت    ه  آپوپتوز هیست حاهی از آ  استها  ای  یافت 

های تضعی  انگل توسط سیستتم ایرنتی میزبتا  باشتد      یکی از مکانیسم

(27-26.) 

دف توا  از آپوپتوز ب  عنوا  یب هت  آیا میدر پاسخ ب  ای  سؤا  ه  

 ،بررسی داروهتای القتای آپوپتتوز   توا  گفت ه   میدرمانی استفاده هرد؟ 

توانتد   های انگلی استت هت  متی    یب فرصت درمانی برای درما  بیراری

 (.  28-35ها شود ) قابل قبو  ای  بیراری منجر ب  هاهش مرگ غیر

 

 گیری نتیجه

تئتوری   هتا،  تحقیقات بیشتر در ارتبا  با مکانیسم آپوپتوز پروتواستکولکس 

 ، انجتا  دهد. بنتابرای   درما  جدید بیراری هیداتیب را در آینده پیشرفت می

 هایی هت  منجتر بت  غیتر     بیشتر جهت شناسایی وجود مکانیسم های پژوهش

 رسد.   نظر می ضروری ب   ،شوند ها در بد  میزبا  می بارور شد  هیست

 

 و قدردانی تشکر

 ی هارشناستی ارشتد رشتت     مقطعی  نام  برگرفت  از پایا حاضر  ی مطالع 

دانشگاه علو  پزشکی اصفها  ، مصوب 394956 ی شرارها شناسی ب انگل

و  آوری و فتت  از هرکتتاری معاونتتت پتتژوهشبتتدی  وستتیل  . باشتتد متتی

و هشتتارگاه   ی پزشتکی دانشتگاه   دانشتکده شناسی  وال  بخش انگلؤمس

 آید. می ب  عرلقدردانی تشکر و فسارا  اصفها  
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Abstract 

Background: Hydatidosis is an infection with global distribution caused by the genus of Echinococcus. 

Although surgery is regarded as the first choice of hydatid cyst treatment, it has not always been successful. 

Apoptosis has recently been studied as an important part of host innate immunity in suppressing parasites and 

probably, it can be an ideal mechanism for killing protoscolices of parasites. This study was designed to compare 

the outcomes of apoptosis in the germinal layer in infertile and fertile hydatid cysts. 

Methods: 6 samples of fertile and infertile cysts were used from bovine liver infected with hydatidosis. To survey 

gene expression of Fas-L, the mRNA was extracted from laminated-germinal layer and normal tissue of each cyst 

as the control, and cDNA synthesis was done. Then, the mean of gene expression in each sample along with the 

glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) gene as the reference gene was measured by real-time 

polymerase chain reaction (RT-PCR). Moreover, DNA fragmentation was evaluated by electrophoresis. 

Findings: The mean expression of Fas-L gene in the laminated-germinal layer of infertile cysts was higher than 

fertile cysts and host normal tissue. DNA Fragmentation was seen in infertile cysts. 

Conclusion: Increasing the expression of Fas-L gene and DNA Fragmentation in laminated-germinal layer of 

infertile cysts represents that apoptosis may be involved in hydatid cyst infertility. 

Keywords: Apoptosis; Hydatidosis; Fas ligand; DNA fragmentation 
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