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چکيد ه 

این مطالعه به منظور تعیین شیوع آلودگی در گوسفندان و بزها با روش مشاهده ی انگل در غدد لنفاوی مزانرت و سنجش تیرت آنتی بادی با 
روش هامگلوتیناسیون غیرمستقیم و همچنین بررسی فعالیت کمپلامن رسم به روش کالسیک و لیزوزیم صورت گرفته است. تعداد 791 
منونه ی خون و غدد لنفاوی مزانرت از گوسفندان )456( و بزهای )335( کشتار شده در کشتارگاه شهر اهواز )استان خوزستان( جمع آوری شد. 
نتایج حاصل نشان داد که 7/8 درصد از کل نشخوارکنندگان در تحقیق حارض آلوده به لینگوآتوال رساتا بودند. میزان درصد آلودگی به تفکیک 
در گوسفندان 5/7 درصد و در بزها 10/7 درصد تخمین زده شد. در میزان فعالیت کمپلامن به روش کالسیک و لیزوزیم بین گروه های آلوده 
از روش هامگلوتیناسیون غیرمستقیم عالوه بر  با استفاده  و غیرآلوده در هر دو گروه حیوان تفاوت معنی داری مشاهده نشد. همچنین 
 IgG علیه لینگواتوال رساتا در رسم حیوانات نیز تخمین زده شد. میزان IgM و IgG مشخص منودن دقیق منونه های آلوده از غیرآلوده میزان
در منونه های آلوده باالتر از میزان IgM بود و میزان این آنتی بادی ها در منونه های غیرآلوده به میزان قابل توجهی پایین بود. در مجموع 
مطالعه ی حارض نشان می دهد که این انگل در بدن میزبان واسط احتاماًل توانایی فرار از برخی از اجزای مهم سیستم ایمنی ذاتی )نظیر سیستم 
کمپلامن و لیزوزیم( را دارد. با اینکه نتایج مطالعه ی حارض نشان داد که آلودگی به انگل باعث افزایش سطح برخی آنتی بادی ها می شود اما 

بنظر منی رسد این تغییرات رشایط را برای از بین بردن انگل فراهم کند.
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This study was performed to determine the prevalence of Linguatula serrata in sheep and goats by observing the parasite 
in the mesenteric lymph nodes and measuring the antibody titer by indirect haemagglutination test and also evaluating the 
activity of serum complement activity by classical method and lysozyme. 791 samples of blood and mesenteric lymph nodes 
from sheep (456) and goats (335) were collected in the slaughterhouse of Ahvaz (Khuzestan province). The results showed 
that 7.8% of all ruminants in the present study were infected with L. serrata. There was no significant difference in the level 
of complement activity by classical method and lysozyme activity between infected and non-infected animals. Also, using an 
indirect haemagglutination test, in addition to accurately identifying infected samples from non-infected animals, the levels 
of IgG and IgM antibodies against L. serrata were estimated. IgG levels in infected samples were higher than IgM levels 
and the levels of these antibodies were significantly lower in non-infected samples. Overall, the present study suggests that 
this parasite in the intermediate host may escape from some important components of the innate immune system (such as the 
complement and lysozyme). Although the results of the present study showed that infection with the parasite increased the 
level of some antibodies, but these changes do not seem to provide the conditions for the eradication of the parasite.
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مقدمه
لینگواتوال رساتا (Linguatula serrata) شبه بندپایی از راسته پنتاستومیدا 
انگل در دستگاه  این  بالغ  با گسرتش جهانی است. فرم  انگلی زئونوز  و 
تنفسی و به ویژه حفرات بینی میزبانان نهایی )سگ سانان( یافت می شود. 
این حیوانات خارج شده و  یا مدفوع  بینی و  از طریق ترشحات  تخم ها 
سپس توسط میزبانان واسط )طیف وسیعی از حیوانات اهلی و وحشی( 
همراه با آب و غذا بلعیده می شوند. الروها در روده ی این حیوانات از 
تخم خارج شده و به غدد لنفاوی مزانرت، کبد، ریه و طحال مهاجرت کرده 
و به نوچه تبدیل می شوند )27(. از نظر اپیدمیولوژی انگل، گزارش هایی از 
شیوع آلودگی به نوچه لینگواتوال رساتا در نشخوارکنندگان کوچک ایران 
و جهان وجود دارد )14،17،19،25،26،29(. انسان می تواند بطور تصادفی 
به مراحل تخم و نوچه ای انگل مبتال شود. آلودگی انسان به  این انگل به 
عنوان میزبان واسط و نهایی و البته نامناسب با اثرات پاتولوژیک و بروز 

نشانه های بالینی همراه است )18(.
را تحریک می کنند  ایمنی میزبان  پاسخ  انگلی  آلودگی های  به طور کلی 
که این روند ممکن است رشایط برای کشنت و یا حذف عامل مهاجم را 

اولین خط دفاعی  به عنوان  فراهم آورد )20(. سیستم کمپلامن میزبان 
در برابر تهاجم انگل ها عمل می کند. این سیستم بخش عمده ای از ایمنی 
ذاتی است که توسط یک آبشار پروتئولیتیک قوی و کارآمد فعال می شود 
که در نهایت منجر به اپسونیزاسیون و لیز شدن بسیاری از پاتوژن های 
مهاجم می گردد. عالوه براین به ایمنی اکتسابی متصل شده و از طریق 
تولید مولکول های پیش التهابی، پاسخ التهابی ایجاد می کند. سه مسیر برای 
فعال سازی کمپلامن وجود دارد: مسیر کالسیک، مسیر آلرتناتیو و مسیر 
لکتین اگرچه نقطه رشوع سه مسیر متفاوت است، اما آنها در مسیر نهایی 
همسو می شوند و نهایتاً منجر به لیز پاتوژن ها می گردند. مسیر کالسیک و 

یا اصلی، توسط آنتی بادی های IgG و IgM فعال می شود )13(.
فعالیت  دارای  که  است  ذاتی  ایمنی  اجزای  از  یکی  نیز  لیزوزیم  آنزیم 
با  و  است  لیتیک  آنزیم  این   .)2( است  ضدانگلی  و   )12( ضدباکرتیایی 
از  را  انگلی  اجرام  می تواند  فاگوسیت ها،  و  کمپلامن  سیستم  مشارکت 
این  سطح  بر  مختلف  انگل های  به  آلودگی  اثر  اگرچه   .)11( بربد  بین 
همراه  متفاوتی  نتایج  با  )ماهی ها(   آلوده  مهره داران  برخی  در  آنزیم 
بوده است )28(.  با این حال مطالعات نشان داده است که در پستانداران 
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به  بدن،  ایمنی  آنتی ژنیک سیستم  تحریک  دنبال  به  لیزوزیم رسم  سطح 
میزان قابل توجهی افزایش می یابد. بطوری که در خرگوش های آلوده به 
 .)23( است  شده  مشاهده  لیزوزیم  فعالیت  افزایش  اسپیرالیس  تریشنال 
سیستم  توسط  )هومورال(،  اکتسابی  ایمنی  اجزای  به عنوان  آنتی بادی ها 
ایمنی بدن در پاسخ به آنتی ژن ها تولید می شوند )1(. با توجه به نقش 
ایمنی ذاتی و ایمنی اکتسابی در پاسخ به عوامل بیامری زا به ویژه انگلی، 
و نیز نبود و یا در دسرتس نبودن اطالعات در مورد پاسخ ایمنی ذاتی علیه  
لینگواتوال رساتا، هدف از مطالعه ی اولیه ی حارض، ارزیابی میزان فعالیت 
سیستم کمپلامن به روش کالسیک، فعالیت لیزوزیم و سطح آنتی بادی به 
روش هامگلوتیناسیون غیرمستقیم IHA( در میزبانان واسط )گوسفندان 

و بزهای( آلوده به انگل لینگواتوال رساتا بوده است.
 

مواد و روش کار
از مهر تا اسفند 1397 با تعیین تعداد منونه با سطح اطمینان 95 درصد 
از  منونه   791 نظر،  مورد  جمعیتی   تعدیل  و  درصد   5 حاشیه خطای  و 
کشتارگاه   )335( بزهای  و   )456( گوسفندان  مزانرت  گره لنفاوی  و  خون 
شهر اهواز، استان خوزستان  به صورت تصادفی جمع آوری شد. آلودگی 
با استفاده  انگل در گره لنفاوی مزانرت  با روش مشاهده نوچه  حیوانات 
از اسرتیومیکروسکوپ )Olympus، ژاپن( تأیید شد.  رسانجام 15 منونه ی 
مثبت و 10 منونه  منفی مطمنئ از هر حیوان جهت انجام آزمایشات بعدی 
انتخاب شدند. منونه هاي رسم با استفاده از لوله های مخصوص جداکننده ی 
در  موجود  نوچه های  بر خون،  عالوه  شد.  تهيه  سانرتيفوژ خون  و  رسم 
گره های لنفاوی جهت تهیه آنتی ژن پیکری لینگواتوال رساتا جدا شده و در 

بافر فسفات منکی )PBS( قرار داده شد.

اندازه گیری فعالیت کمپلامن رسم
از خرگوش خون گیری  ابتدا  کمپلامن رسم،  ارزیابی مسیر کالسیک  برای 
شد. خون گرفته شده با دور g 3500 به مدت پنج دقیقه سانرتیفیوژ شد و 
مایع رویی حذف گردید. رسوب حاصل سه بار با رسم فیزیولوژی شستشو 
شد و از گلبول شسته شده با رسم فیزیولوژی سوسپانسیون 10 درصد تهیه 
گردید. مقدار یک میلی لیرت محلول 10 درصد خون خرگوش در سه نوبت 
به فاصله پنج روز به محوطه صفاقی دو رس موش صحرایی )رت( تزریق 
آخرین  از  پس  روز  سه  شود.  تهیه  گلبول خرگوش  آنتی رسم ضد  تا  شد 
تزریق، موش ها با اتر بیهوش شدند و منونه خون به طور مستقیم از قلب 

موش ها گرفته شد.  
جهت اندازه گیری کمپلامن به روش کالسیک، 75 میکرولیرت از منونه رسم 
:pH در گوده های پلیت U مخلوط  و 75 میکرولیرت بافر باربیتال با 7/2 
شد و رقت 1:20 از هر رسم در دو تکرار تهیه شد. رسانجام، 75 میکرولیرت 
سوسپانسیون 1 % گلبول قرمز موش )حساس شده با گلبول قرمز خرگوش( 
شسته شده نیز به هر گوده اضافه شد. از رقت 1:20 یک منونه رسم که 
کمپلامن آن غیرفعال شده بود )30 دقیقه در 56 درجه سانتی گراد( نیز 
در دو تکرار به عنوان شاهدهای منفی استفاده گردید. منونه ها یک شب 
با  رویی  مایع  نوری  جذب  سپس  و  شده  انکوبه  درجه  چهار  دمای  در 
اسپکرتوفتومرت در طول موج 490 نانومرت اندازه گیری شد. اختالف میانگین 
جذب نوری منونه ی رسم از میانگین جذب نوری شاهد منفی به عنوان 

مالکی جهت ارزیابی فعالیت همولیتیکی مسیر کالسیک کمپلامن در نظر 
گرفته شد )11(.

اندازه گیری فعالیت لیزوزیم رسم
میکروکوکوس  باکرتی  کردن  لیز  در  لیزوزیم  توانایی  بر  آزمایش  این 
 لیزودایکتیکوس استوار است. در این روش ابتدا 60 میلی لیرت بافر لیزوزیم 
به همراه یک گرم پودر آگار جوشانده شده و سپس زمانی که به دمای 
باکرتی  میلی لیرت  در 15  میلی گرم  55 سانتی گراد رسید سوسپانسیون 15 
میکروکوکوس  لیزودایکتیکوس )سیگام( در بافر سدیم فسفات 0/05 موالر 
)pH=6/2( را اضافه کرده و در سه پلیت ریخته و اجازه داده تا رسد شود 
و ژل آگاروز بسته شود. سپس با استفاده از میله ای باریک و توخالی حفره 
با فواصل منظم ایجاد کرده و سپس 15 میکرولیرت رسم منونه به حفره ها 
ریخته شد. پس از 30 دقیقه میزان لیز باکرتی توسط لیزوزیم موجود در 
منونه ها با ایجاد هاله ای شفاف با استفاده از خط کش مدرج سنجیده شد.

ارزیابی عیار پادتن ضِد لینگواتوال رساتا با روش هامگلوتیناسیون 
غیرمستقیم

تهیه آنتی ژن پیکری لینگواتوال رساتا
به منظور انجام آزمایش هامگلوتیناسیون غیرمستقیم از آنتی ژن پیکری 
زنده   نوچه  عدد   50 آنتی ژن،  تهیه  جهت  شد.  استفاده  رساتا  لینگواتوال 
 40( جنتامایسین  با   )pH:  7.4(  PBS محلول  در  بار  چندین   L. serrata
میلی گرم در لیرت( شسته شد و سپس با یک سونیکاتور باندلین )باندلین، 
ثانیه سونیکه شد.  برلین، آملان( در پنج میلی لیرت 15 مرتبه به مدت 20 
مخلوط هموژن شده در سانرتیفیوژ با دور g 7000 به مدت پنج دقیقه در 
دمای چهار درجه سانتی گراد قرار داده شد و مایع رویی جدا شده و در 

دمای 70- درجه سانتی گراد تا زمان استفاده، قرار گرفت.

روش انجام آزمایش هامگلوتیناسیون غیرمستقیم
برای انجام این آزمایش، از آنتی ژن پیکری  لینگواتوال رساتا استفاده شد. 
 PBS برابر   10 تقریباً  با  از گوسفند  اخذ شده  میلی لیرت خون  سپس 2/5 
مخلوط شده و پس از آن سه مرتبه با دور g 2000 به مدت پنج دقیقه 
شستشو داده شد تا مایع رویی به خوبی شفاف شده و نهایتاً گلبول 1 و 

4% تهیه شد.
پس از آن به منظور افزایش مقاومت و چسبندگی سطح گلبول، به گلبول  ها 
اسید تانیک اضافه شد. بدین منظور 2/5 میلی گرم از اسید تانیک به 50 
میلی لیرت PBS اضافه شده و نهایتاً 50 میلی لیرت از محلول اسید تانیک تهیه 
شده با 50 میلی لیرت PBS 4% مخلوط شد و پس از آن به مدت یکساعت 
 g با دور  را  داده شد و سپس دو مرتبه محلول  قرار  در 37 سانتی گراد 
4000 به مدت پنج دقیقه سانرتیفیوژ کرده و در نهایت در سه لوله فالکن 
ریخته شد و به دو لوله از سه لوله به میزان 600 میکرولیرت آنتی ژن )با 
غلظت1:40( اضافه شد. جهت غیرفعال کردن پروتئاز ها، 100 میکرولیرت 
 Phenylmethanesulfonyle fluorid:) محلول فنیل متان سولفونیل فلوراید
بار  سه  شب  یک  از  پس  شد.  اضافه  خون  میلی لیرت   10 هر  به   (PMSF
  PBS محتویات لوله ها شستشو داده شد و سپس آلبومین رسم گاو 1 % در

به عنوان بلوکر به لوله ها اضافه شد.
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 ،PBS از  استفاده  با  پلیت 96 خانه  از رسم در دو  ابتدا  بعد،  در مرحله 
تا 1:256 تهیه گردید. به عبارتی در هر گوده،  از 1:2  رقت  های متوالی 
50 میکرولیرت PBS و 50 میکرولیرت رسم منونه و 50 میکرولیرت RBC یک 
درصد، با و بدون آنتی ژن برای اندازه گیری عیار آنتی بادی ها اضافه شد. 
سپس برای اندازه گیری IgG در میکروپلیت دیگری مشابه قبل عمل شد؛ 
با این تفاوت که برای رقیق سازی رسم به جای PBS از بافر 2ME استفاده 

شد تا IgM را از بین برده و میزان IgG به دست آید )8(.
محتویات گوده ها با قرار دادن پلیت ها روی شیکر پلیت به مدت 2 دقیقه 
با هم مخلوط شدند و بعد از آن، متام پلیت ها به مدت 2 ساعت در دمای 
آزمایشگاه بی حرکت گذاشته شد. بعد از 2 ساعت پلیت مورد بررسی قرار 
قرائت  نتیجه منفی  بود   ● تکمه  به صورت یک  گرفت. چنانچه رسوب 
متام  که  در صورتی  یا  و  بود   ○ و  و    ● به شکل  اگر رسوب  و  می شد 
گلبول ها پراکنده شده بودند و رسوبی ایجاد نشده بود و شکل ○ حاصل 
شده بود نتیجه مثبت قرائت می گردید. عکس رقت آخرین حفره ای که 
اینصورت میزان  به  آگلوتیناسیون داشت، به عنوان عیار ثبت  شد )18(. 
آنتی بادی تام ضد لینگواتوال رساتا و IgG برای هر منونه به دست آمد. 

اختالف عیار آنتی بادی تام و IgG به عنوان عیار IgM منظور گردید.

نتایج
نتایج بررسی نشان داد که شیوع کلی آلودگی به انگل لینگواتوال رساتا در 
نشخوارکنندگان کوچک اهواز 7/8 درصد و به ترتیب در بز و گوسفند 

10/7 درصد  و 5/7 درصد می باشد. 
روش  به  کمپلامن  فعالیت  می شود،  مشاهده   1 جدول  در  که  هامنطور 
کالسیک در گروه گوسفندان و بزهای آلوده اگرچه پایین تر بود اما این 
نیز  لیزوزیم  فعالیت  میزان  در   .)P>0/05( نبود  معنی دار  تفاوت  میزان 
گروه های  در  مطالعه  مورد  بزهای  و  گوسفندان  در  معنی داری  تفاوت 

.)P>0/05( آلوده و غیرآلوده مشاهده نشد
با استفاده از روش هامگلوتیناسیون غیرمستقیم عالوه بر مشخص منودن 
لینگواتوال  علیه   IgM و   IgG میزان  غیرآلوده  از  آلوده  منونه های  دقیق 
 2 در جدول  که  شد. هامنطور  زده  تخمین  نیز  حیوانات  در رسم  رساتا 
هامگلوتیناسیون  روش  با  آنتی بادی  اندازه گیری  در  می شود،  مشاهده 
از میزان IgM بود و  باالتر  غیرمستقیم میزان IgG در منونه های آلوده 
میزان آنتی بادی در منونه های غیرآلوده به میزان قابل توجهی پایین بود.

بحث و نتیجه گیری
انگل لینگواتوال رساتا، شبه بندپایی با گسرتش جهانی در نواحی گرمسیری 
لینگواتولوزیس  بیامری  میالدی   1950 سال  در  است.  نیمه گرمسیری  و 
مشرتک  بیامری زای  عوامل  فهرست  در  جهانی  بهداشت  سازمان  توسط 

انسان و دام قرار گرفت )9(. 
در مورد شيوع آلودگی نشخوارکنندگان کوچک به نوچه انگل در برخی 
نقاط ایران و جهان مطالعاتی انجام  شده است که با نتایج متفاوتی همراه 
رساتا  لینگواتوال  نوچه  به  آلودگی  شیوع  حارض  مطالعه  در  است.  بوده 
در بز و گوسفند اهواز به ترتیب 10/7 درصد و 5/7 درصد بدست آمد. 
این نتایج نشان داد که میزان آلودگی در بزها بیشرت از گوسفندان است، 
تفاوت های  به  آنکه  از  بیش  بزها   در  تفاوت  این  بنظر می رسد دالیل  
در  بزها  کشتار شدن  به  باشد  داشته  ارتباط  آنها  ایمنی  و  فیزیولوژیکی 
سنین باالتر در کشتارگاه ها نسبت به گوسفندان مرتبط است. قابل توجه 
است که در برخی مطالعات به ارتباط معنی دار آماری بین افزایش سن و 

افزایش آلودگی اشاره شده است.
میرزایی و همکاران در سال 2011، با بررسی گره های لنفاوی مزانرتیک 
420 رأس گوسفند کشتار شده در تربیز )آذربایجان رشقی( شيوع آلودگی 
به نوچه لينگواتوال رساتا را 37/57 درصد و رابطه معنی داری بین میزان 
)19(. در صورتی که  را گزارش کردند  باال رفنت سن حیوانات  و  آلودگی 
رضایی و همکاران )2012(، شیوع آلودگی به نوچه لینگواتوال رساتا در 
گره های لنفاوی 740  بز از تربیز )آذربایجان رشقی( را 45/13 درصد و 
ارتباط آن با سن حیوانات را معنی دار گزارش منوده اند )26(. خیرآبادی 
و همکاران در 2015، با بررسی گره های لنفاوی مزانرت 506 گوسفند از 
گزارش  درصد   11/66 را  انگل  نوچه  به  آلودگی  شیوع  اصفهان،  استان 
گره های  بررسی  با   ،2017 سال  در  همکاران  و  تباری پور   .)17( کردند 
به  آلودگی  شیوع  مازندران،  استان  از  گاو  و  گوسفند  بز،   6249 لنفاوی 
نوچه لینگواتوال رساتا را به ترتیب 16/8، 6/8 و 6/9 درصد گزارش کردند 
)29(. راویندران و همکاران در سال 2008،  با بررسی غدد لنفاوی مزانرت 
آلودگی  استان کراال در جنوب هند، شیوع  از  بز و گاو و گاومیش   100
به نوچه انگل را به ترتیب 21، 19 و 8 درصد گزارش کردند )25(. گول 
و همکاران در سال 2009، با بررسی غدد لنفاوی 347 گوسفند از استان 
وان ترکیه، شیوع آلودگی به نوچه لینگواتوال رساتا را 5/19 درصد گزارش 

کردند )14(. 

جدول 1- مقایسه اثر آلودگی لینگواتوال رساتا بر فعالیت کمپلامن و لیزوزیم در رسم حیوانات آلوده و غیرآلوده.

غیرآلودهآلودهگونه حیوانپارامرت

 (OD) {کمپلامن}کالسیک
a0/094 ± 0/008 a 0/024 ± 0/090گوسفند

a0/096 ± 0/024 a 0/017 ± 0/083بز

(IU/ml) لیزوزیم
a0/93 ± 0/057 a 0/052 ± 0/86 گوسفند

a0/90 ± 0/100 a 0/096 ± 0/94بز
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 15-1(  )IHA ( ضِد لینگواتوال رساتا در رسم گوسفندان آلوده و غیرآلوده به لینگواتوال رساتا به روش هامگلوتیناسیون غیر مستقیم IgM و IgG جدول 2- نتایج عیار

منونه های آلوده، 16-25، منونه های غیرآلوده(.

بزگوسفند

IgGIgMآنتی بادی تامIgGIgMآنتی بادی تام

188-88-

2161241688

3164121688

4168816124

51616-1616-

61616-1688

71616-1616-

8321616321616

93216163232-

103232-64604

113232-64622

126464-6464-

136462264622

146464-6464-

15256256-128128-

162-22-2

1744-44-

18---22-

192-2---

2022-44-

21---22-

22422---

232-222-

2442244-

252-222-

شامره منونه

     تیرت آنتی بادی
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مناطق  و  حیوانات  در  آلودگی  شیوع  که  می دهد  نشان  فوق  مطالعات 
مختلف جغرافیایی متفاوت می باشد و همچنین باالتر بودن شیوع آلودگی 

در بزها در مقایسه با گوسفندان با مطالعه حارض هم خوانی دارد.
بطور کلی، با توجه به وجود آلودگی در نشخوارکنندگان به عنوان میزبان 
اقدامات  بنابراین  آلوده بودن سگ های منطقه است  واسط که منایان گر 
کنرتل و پیشگیری به خصوص در اجتناب از خوراندن گره های لنفاوی به 
صورت خام به سگ ها می توان سیرتکاملی انگل را قطع و به میزان قابل 

توجهی از آلودگی میزبانان نهایی)سگ ها( جلوگیری کرد.
به  کمپلامن  سیستم  فعالیت  میزان  اندازه گیری  حارض،  مطالعه  در 
روش کالسیک در دو گروه آلوده و غیر آلوده در هر دو حیوان تفاوت 
بیامری زا  عوامل  از  بسیاری  می رسد  نظر  به  نداد.  نشان  را  معنی داری 
کمپلامن  سیستم  حمله ی  از  جلوگیری  برای  مشابهی  اسرتاتژی های  از 
قادرند  سلولی  انگل های چند  موارد  بسیاری  در   .)13( می کنند  استفاده 
در  یا  می شوند  ترشح  انگل  از  یا  که  کنند  تولید  را  زیادی  مولکول های 
سطح بدن بیان می گردند و سپس با سیستم ایمنی میزبان به عنوان یک 
اسرتاتژی فرار برای زنده ماندن در میزبان تعامل دارند )24(. در بسیاری 
تنیا  مانسونی،  شیستوزوما  اسپیرالیس،  تریشنال  نظیر  انگلی  آلودگی های 
تنیه فورمیس، نکاتورآمریکانوس، بروگیا ماالیی، سارکوپتس اسکبئی انگل 
با تولید و ترشح مولکول هایی باعث مهار فعالیت اجزاء سیستم کمپلامن 
به ویژه C1q در مسیر کالسیک شده و به این ترتیب از سیستم ایمنی 
میزبان فرار می کنند و مانع فعال سازی کمپلامن می شوند )4،7،31(. به نظر 
می رسد این انگل نیز با ترشح مولکول هایی با فرار از سیستم کمپلامن و 
توانایی زنده ماندن طوالنی در  این سیستم علیه خود،  عدم فعال سازی 

بدن حیوان آلوده را داشته باشد. 
و  مهره داران  در  غیراختصاصی  ایمنی  مهم  شاخص  لیزوزیم  فعالیت 
بی مهره گان است و هامن طور که گفته شد دارای فعالیت ضد باکرتیایی و 
ضدانگلی است. لیزوزیم در متام ترشحات و بافت های بدن بجز مایع مغزی 
نخاعی وجود دارد و قادر است میکروارگانیسم ها را از طریق هیدرولیز 
پپتیدوگلیکان های دیواره سلولی از بین بربد )11(. در این مطالعه، تفاوت 
معنی داری در فعالیت لیزوزیم در گروه های مورد مطالعه وجود نداشت. 
اسرتونگل های  با  آلودگی  نظیر  نیز  گرفته  صورت  مطالعات  برخی  در 
کوچک )21( و فاسیوال هپاتیکا )10( ارتباطی بین میزان فعالیت لیزوزیم 
دهنده ی  نشان  می تواند  یافته ها  این  نشد.  یافت  انگلی  آلودگی های  و 
این  انگل در گروه های آلوده باشد و به  تعادل دینامیکی بین میزبان و 
ترتیب آلودگی انگلی اثری بر میزان فعالیت لیزوزیم نداشته است. بدین 
ترتیب بنظر می رسد که برخی آلودگی های انگلی قادر به فعال کردن موثر 

این آنزیم نبوده و بدین طریق از سیستم ایمنی میزبان می گریزد.
در این مطالعه جهت مشخص منودن تیرت آنتی بادی های موجود در رسم 
بر  عالوه  آلودگی  دقیق  تشخیص  منظور  به  همچنین  و  آلوده  حیوانات 
غیرمستقیم  هامگلوتیناسیون  روش  از  لنفاوی  غدد  در  انگل  مشاهده 
نظیر  بسیاری  انگلی  آلودگی های  تشخیص  در  روش  این  شد.  استفاده 
قرار  استفاده  مورد  اونکورسکیازیس  هیداتیک،  کیست  هپاتیکا،  فاسیوال 
گرفته و از حساسیت و ویژگی قابل قبولی برخوردار می باشد )22، 16، 6(. 
همچنین با توجه به مطالعات قبلی صورت گرفته این روش با استفاده از 
آنتی ژن پیکری لینگواتوال رساتا روشی مناسب از جهت پایش آلودگی به 

این انگل است. این روش رسولوژیک، به دلیل رسیع، ارزان و ساده بودن 
به کنژوگه در شناسایی  نیاز  باال و بخصوص عدم  و حساسیت و ویژگی 
آلودگی به عوامل انگلی به ویژه لینگواتوال رساتا کارآمد می باشد. خصوصا 
به دلیل اینکه این آلودگی در میزبان های واسط معموال فاقد نشانه های 
درمانگاهی است این روش می تواند در تشخیص میزبان های واسط کمک 
قابل  میزان  به   IgG میزان  گرفته  آزمایش صورت  )30(. در  باشد  کننده 
مطالعات  بر  مروری  بود.  باال  آلوده  حیوانات  دسته  دو  هر  در  توجهی 
نشخوارکنندگان  مختلف  نژادهای  در  که  است  این  نشانگر  گذشته 
افزایش  مزمن  انگلی  عفونت  دنبال  به   IgG خصوص  به  و  آنتی بادی ها 
می یابد و با افزایش مقاومت در برابر برخی از عفونت ها همراه است )3، 
5(. در مواردی کمی نیز میزان تیرت IgM باال بود و با توجه به اینکه این 
آنتی بادی، اولین آنتی بادی تولید شده در مواجهه با عفونت است به نظر 
میرسد دام در ابتدای بیامری است چرا که میزان IgG نیز هنوز افزایش 

چندانی نیافته است. 

نتیجه گیری
با وجود  که  این فرضیه مطرح هست  آمده  به دست  نتایج  به  توجه  با 
برابر  در  آنتی بادی ها  تیرت  میزان  افزایش  و  ایمنی  سیستم  فعال سازی 
لینگواتوال رساتا، این انگل قادر است از سیستم ایمنی فرار کند و با توجه 
به اینکه عالئم کلینیکی در میزبان واسط ایجاد منی کند مدت زمان طوالنی 
در بدن این میزبانان زنده مانده و به راحتی قادر است به میزبانان نهایی 

و به ویژه انسان ها انتقال یابد.

تشکر و قدردانی
از معاونت محرتم  را  امتنان خود  این مقاله مراتب تشکر و  نویسندگان 
پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز که هزینه ی این تحقیق را در قالب 
 Ph. D پژوهانه از طریق هزینه کرد پایان نامه های دانشجویان )پایان نامه ی
انگل شناسی دانشکده ی دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز( فراهم 

منوده اند اعالم می دارند. 
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