بررسی مقایسهای میزان فراوانی آنتیبادیهای  IgGو IgM

ضد توکسوپالسما گوندی در بیماران لوسمیک
محمدجواد غروی ،2،1مونا روزبهانی
4
زینت مانده

*3

تاریخ دریافت مقاله 93/2/19 :؛ تاریخ پذیرش94/4/24 :

و

زمینه و هدف :توکسوپالسما گوندی عامل توکسوپالسموز ،تک یاخته ای استت درن ستلولی اجبتاری کته دتدرآ ولتود
کرد اکثر مهر دارا خونگرم را دارد .در افراد لوسمیک که تحت شیمی درمانی دترار متیگیرنتد هته علتت کتاطح ست
سیستم ایمنتی هتد اتتمتاف فلتاف شتد ماتدد ایتن عفونتت نهفتته نجتود دارد .طتد

ایتن م اللته ارزیتاهی تغییتراآ

ایمونوگلوهینطای  IgGن  IgMضدتوکسوپالسما در هیمارا لوسمیک هود.
مواد و روشها :در یک م الله توصیفی-مق لی ،از  170هیمار لوسمی که تحت شیمی درمتانی هودنتد نمونته سترمی تهیته
گردیتتد ن هتتا رنش ) ELISA(Enzyme Linked ImmunoSorbent Assayتیتتتر ونتتتی هتتادیطتتای  IgGن IgM

ضدتوکسوپالسما انداز گیری شد.
یافتهها :از  170نمونه سرمی هیمارا لوسمیک وزمایح شد ها رنش  96 ،ELISAنفر ( )56%/4دارای ونتی هادی  IgGضتد
توکسوپالسما گوندی هودند،که %41/6مرهوط هه جملیت مردا ن %58/4مرهوط هه زنا هود است .طمچنتین  10نفتر دارای
ونتی هادی  IgMهودند که  %30مرهوط هه مردا ن  %70مرهوط هه زنا تحت م الله هود است.
نتیجهگیری :انگل توکسوپالسما هاید هه عنوا یکی از عوامل مهم عفونی هخصوص در عود ن یا عفونت مادد ن ظهور ونتی
ژ انگل در نسج ن خو افراد تحت مدانای انواع لوسمیطا مورد توجه درار گیرد ن پزشک درمانگر مرادبت الزم را از ایتن
منظر نیز مورد لحاظ درار دطد.
کلمات کلیدی :توکسوپالسما گوندی ،لوسمی ،ونتی هادیطای  IgGن IgM

* نویسنده مسئول:
دانشجوی دکتوای انگل شناسی پزشکی،
گوه انگل شناسری پزشرکی ،دانشرک
پزشکی ،دانشگا علروم پزشرکی ایروان،
تهوان ،ایوان
0912-2688292
E-mail: mona.roozbehani@yahoo.com
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 1استاد انگل شناسی پزشکی ،گروه انگرل
شناسری پزشررکی ،دانشررک پیواپزشررکی،
دانشگا علوم پزشکی ایوان ،تهوان ،ایوان
 2استاد انگل شناسی پزشکی ،گروه انگرل
شناسی پزشکی ،دانشک پزشکی ،دانشگا
علوم پزشکی البوز ،کوج ،ایوان
 3دانشجوی دکتوای انگل شناسی پزشکی،
گرروه انگررل شناس ری پزشررکی ،دانشررک
پزشررکی ،دانشررگا علرروم پزشررکی ای روان،
تهوان ،ایوان
 4کارشناس علوم آزمایشرگا ی ،دانشرک
پیواپزشکی ،دانشگا علوم پزشرکی ایروان،
تهوان ،ایوان

چکیده
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اتتماف هازگشت عفونت ها منشا داخلی در هیمارا لوسمیک کته در

مقدمه
توکسوپالسما گوندی عامل توکسوپالسموز ،تک یاختهای است
درن سلولی اجباری که ددرآ ولود کرد اکثر مهر دارا خونگرم
را دارد .در چرخه زندگی توکسوپالسما گوندی گرهه ن گرهه ستانا
هه عنوا میزها اصلی ن انسا  ،پرندگا ن ستایر پستتاندارا نقتح

ملرض نقص سیستم ایمنی اکتساهی هه علت شیمیوتراپی ن دریافتت
دارنطای سرکوب کنند سیستم ایمنی طستند میهاشد.

مواد و روشها

هه اننسیستطای دفلی گرهه یا خورد گوشت خام یا نیم پز ولتود

در ساف  1393از  170هیمار لوسمیک که توسط پزشک ن پاراکلینیک

هه کیست نسای ایااد میشود .1عفونت توکسوپالسمایی در انستا

تایید شد هودند ن در مراکز درمانی تهترا ن کتر تحتت شتیمی

ن سایر میزهانا در سراسر جها یافت میشتود امتا شتیوع ولتودگی

درمانی هودند نمونه گیری هه رنش تصتادفی ستاد هته عمتل ومتد.

هسته هه سن ،مودلیت جغرافیایی ن عتاداآ غتذایی متفتانآ استت.

محققین در نمونه گیری انواع رد طتای لوستمی میلوئیتدی( CMLن

ولودگی در ایرا هتین 40تتا %70در منتاطق مختلتگ گتزارش شتد

 )AMLتفانتی دائل نبودند ن تقریبا تمامی هیمارا لوسمیک شتانس

است .2توکسوپالسموز هه دن صتورآ اکتستاهی ن متادرزادی دیتد

هراهری از لحاظ نرند هه م الله داشتند .طمزما  170نمونته کنتترف

میشود که از نظر پزشکی توکسوپالسموز مادرزادی اطمیت هیشتری

افراد سالم که از لحاظ رد سنی ن پراکندگی جنسی تقریبا طمخوانی

دارد .3اکثر افراد ها سیستم ایمنی سالم پس از اهتال هه این انگل هدن

داشتند نیز تهیه گردید .تدند  5ستی ستی ختو از افتراد گرفتته ن

عالمت میهاشند .عالئم هالینی گتاطی خفیتگ ن گتذرا ،شتامل تت

سرم طا پس از سانتریفیوژ ،جداسازی ن تا زمتا اناتام وزمتایح در

مختصر ن تورم غددلنفانی استت ن تنهتا وزمتایحطتای سترنلوژی

هرندآ  -20درجه سانتی گراد نگهداری شتدند .طمچنتین پرستح

مثبت موید اهتال میهاشد .1درتالی که عفونت انلیه یتا فلتاف شتد

نامتته ای در اختی تار هیمتتارا درارگرفتتت ن اطالعتتاآ و طتتا شتتامل

مادد عفونت دبلی در هیمارا مبتال هه نقص ایمنتی ماننتد هیمتارا

جنسیت ،سن ،مرتلته هیمتاری ،ستاهقه شتیمیوتراپی ،ستاهقه پیونتد

کننتدگا

مغزاستخوا ن ساهقه هیماریطای دیگر ختونی متورد پرستح دترار

مبتال هته ایتدز ،دریافتت کننتدگا پیونتد اعضتا ،مصتر

کورتیکواسترنیید ن دارنطای سرکوب کنند سیستم ایمنی میتوانتد

گرفتتته هتتود .تیتتتر ونتتی هتتادیطتتای  IgGن  IgMضدتوکسوپالستتما

شتتدید ن تهدیدکننتتد هاشتتد .در هیمتتارا متتذکور ،انستتفالوپاتی،

گونتتدی در170نمونتته جمتتع ونری شتتد هتته رنش  ELISAمتتورد

مننگوونسفالوپاتی ،مننژیت ،پنومتونی ،کوریورتینیتت ،میوکاردیتت ن

هررسی درار گرفتت .در ایتن م اللته از کیتتطتای  IgG/ELISAن

عفونت منتشر ناشی از توکسوپالستموز از علتل مهتم مترم ن میتر

 IgM/ELISAساخت شرکت  Euroimmunکشور ولما استفاد شد.

میهاشد .1نظر هه اینکه عالئتم هتالینی توکسوپالستموز متنتوع ن هتا

در ایتن رنش ونتتی ژ طتتای توکسوپالستما گونتتدی در نیتلطتتای

هیماریطای دیگر داهل اشتبا است ،لذا هترای تاییتد تشتخیصطتای

میکرنپلیت متصل هود ن ها اضافه کترد نمونته سترم ،در صتورآ

هالینی ،استفاد از رنشطای وزمایشگاطی ضرنری است .رنشطتای

نجود ونتی هادی ضد توکسوپالستما گونتدی هته ونتتی ژ مرهتوط

ستترنلوژیک دارای تساس تیت ن نیژگ تیطتتای متفتتانتی طستتتند ن

متصل میشود .پس از شستشوی پلیتطتا هته ماموعته فتو ونتتی

هراساس جداسازی ن انداز گیری ونتی هتادی هتر مبنتای  Affinityن

طیومن کونژنگه که ها ونزیم ) Horseradish Peroxidase (HRPنشا

 Avidityپایه گذاری شد اند .4ها توجته هته میتزا شتیوع عفونتت

دار شتد استت ،اضتافه متیشتود .ستسس هلتد از افتزند محلتتوف

توکسوپالسما در ایرا که در هرخی مناطق تا هیح از  %70گتزارش

سوهسترا-کرنموژ در صورآ نجود ونتی هتادی اختصاصتی تغییتر

شتتد  ،الزم استتت جهتتت جلتتوگیری از عتتوارض ایتتن عفونتتت

رنگ تاصل می شد که نشانه مثبت هود ناکنح میهاشد .در انتها ها

در افراد لوسمیک ،عیار ونتی هادی هررسی ن در جهتت

اضافه کرد محلوف اسیدسولفوریک هه عنوا متودگ کنند  ،ناکنح

ایتن م اللته هررستی

خاتمته متییاهتد OD .نهتایی توستط دستتگا  ELISA Readerهته

فرصتطل

درما سریع ن پرنفیالکسی اددام شود .طد
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میزها ناسط را دارند .عفونت از طریق خورد وب ن غتذای ولتود

در یک م الله توصیفی-مق لی ،هرای اناام وزمایح طی  6متا

] [ DOI: 10.18869/acadpub.aums.4.4.217

محمد جواد غروی و همکاران

نتتام  Awarenessستتاخت کشتتور امریکتتا خوانتتد شتتتد.

OD

نتایج

هتتته دستتتت ومتتتد را هتتتر عتتتدد کتتتالیبراتور تقست تیم نمتتتود ن

در این م الله هاالترین میزا شیوع لوسمی در گرن سنی  21تا

) ISR(Immune Status Ratioهدست ومتد ن نتتایج وزمتایحطتا هته

 30ساله (هه میزا  )%22/9ن پتایین تترین میتزا شتیوع لوستمی در

صورآ کمی گزارش شدند .هر طبق کیت ،نمونه طتایی کته غلظتت

گرن سنی هاالی60ساف (هه میزا  )%9/4هتود استت .از  170هیمتار

 IgGن  IgMضد توکسوپالسما در و طا کم تتر از 0/8 IU/mlهاشتد

مبتال هه لوسمی مورد م الله در این هررستی  105نفتر ز ( )62%ن

منفی ن نمونهطایی که غلظت و طا هراهر یا هیح از  1/1 IU/mlهاشد

 65نفر مرد (  )38%هودند.

مثبت تلقی شدند .هرای اطمینا از نتایج تاصل ،سرمطا تا پایا کار

از ماموع  170نمونه سرم هیمارا لوستمی وزمتایح شتد 96 ،

در هرندآ  -20درجه نگهداری میشدند ن نمونهطتای مشتکو را

نفتتتر ( )56%/4دارای ونتتتتی هتتتادی  IgGن  10نفتتتر( )5%/9دارای

ماددا مورد وزمایح درار میدادیم.

جملیت  Seropositiveاز جنس مذکر ن  %58/4از طمین جملیت از
جتتنس مونتتد هتتود انتتد .طتتم چنتتین در خصتتوص  IgMضتتد

داد طا ها نرم افزار  SPSSها وزمو  chi-squareونالیز گردیتد .در

توکسوپالسما این نسبت هین زنا ( )70%ن مردا ( )30%هود است.

اطمینتا  %95ن  P-value <0/05در نظتر گرفتته

توزیع میزا شیوع سرمی توکسوپالسما در طر دن گرن در جدنف 2

شد.

نشا داد شد است .این درتالی است که در افتراد کنتترف تحتت
م الله ( 170نفر) تلتداد  72متورد  IgGمثبتت( )42%/4ن  3متورد
 IgMمثبت ( )1%/8داشتیم.
جدول  :1توزیع گرن طای سنی هیمارا ن گرن کنترف تحت م الله
فراوانی بیماران

گروه سنی

فراوانی شاهد

تلداد

درصد

تلداد

درصد

20-11

25

14/7

22

12/9

30-21

39

22/9

35

20/6

40-31

31

18/2

30

17/6

50-41

28

16/4

32

18/8

60-51

31

18/2

33

19/4

< 60

16

9/4

18

10/6

جمع

170

100

170

100

جدول  :2نتایج هررسی سرنلوژی ونتی هادیطای ضد توکسوپالسما در هیمارا لوسمیک ن گرن کنترف
تعداد

وضعیت

IgG+
No.

IgG
%

IgM+
No.

IgM
%

96

56/4

10

5/9

نمونهطای لوسمی ()n =170
 40مرد
نمونهطای کنترف مثبت ()n =170

 56ز
72

 30مرد

 3مرد
42/4

 42ز

7ز
3

 1مرد

1/8
2ز
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ونتیهادی  IgMضد توکسوپالسما گوندی هودنتد .کته  41/6از کتل

آزمون آماری
این وزمو ضری
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بررسی مقایسه ای میزان فراوانی آنتی بادیهای  IgGو  IgMضد توکسوپالسما گوندی در بیماران لوسمیک
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220

غرنی ن طمکارا در ساف  141 ،2003کود

بحث
توکسوپالسموز از مدآطا پیح هه عنوا یک عفونتت فرصتت
در موارد ضلگ سیستم ایمنی شناخته شد است .این هیمتاری

طل

هه علت فقدا عالیم طشدار دطند ن مشکل در تشخیص ،منار هته
مرم ن میر هسیاری از هیمارا مبتال میشود که در هسیاری از متوارد
پس از مرم ن از طریق اتوپسی شناستایی شتد انتد .5خصوصتیاآ
هیماریزایی هه سویه انگل ،خصوصیاآ میزهتا ن هته محتل استتقرار
انگل هستگی دارد در نتیاته عالئتم هتالینی توکسوپالستموز متنتوع
توکسوپالسموز ثانویه در هیمارانی که هه نوعی دچار کاطح یا نقص
در سیستم ایمنی خود شتد انتد طماننتد هیمتارا ایتدزی ،هیمتارا
نئوپالستیک ،هیمارا تحت شیمی درمانی ن دریافت کنند عضو رخ
میدطد %40 .موارد عوامل ایااد کننتد انستفالیت در افتراد ایتدزی
مرهوط هه توکسوپالسما میهاشد

6-7

لوستتمیطتتا گرنط تی نتتاطمگو از هیمتتاریطتتا طستتتند کتته هتتا
انفیلتراسیو خو  ،مغزاستتخوا ن ستایر هافتت طتا هتا ستلوفطتای
نئوپالسمی سیستم خونساز مشخص میشوند .8در هیمارا لوسمیک
هه علت عملکرد نادص گلبوف طای سفید خو ن طمچنتین مصتر
دارنطای سرکوهگر سیستم ایمنی ،توکسوپالسموز متیتوانتد از فتاز
خاموش هه فرم تاد تبتدیل گتردد .تتا کنتو طتیچ ناکستنی هترای
جلوگیری از اهتالء هه این عفونت در این افراد نجود ندارد هنتاهراین
هررسیطای اپیدمیولوژیکی هرای هدست ونرد عوامل خ ر در افراد
ها اتتماف خ ر اهتالی عفونت نظیر زنا هتاردار ن افتراد هتا ضتلگ
سیستم ایمنی الزم ن ضرنری هه نظر میرسد 9.در م الله تاضتر از
هیمارا لوستمیک تلتداد  10نفتر( IgM )5%/9ضتد توکسوپالستما
داشتند .که این تلداد  IgGنسبتا هاالیی نیتز داشتته انتد گرچته عیتار
هاالی  IgGدر ونها طمرا ها تضور  IgMهود است نلی درمقایسه ها
تفانتی کته در تیتتر پتادتن  )1%/8( IgMدر افتراد شتاطد ،مشتاطد
میشود میتوا نتیاه گرفت که در افراد لوستمیک نتوعی فلالیتت
مادد ( )Reactivityانگتل توکسوپالستما مشتاطد متیشتود .ایتن
اختال

در م الله ما هین گرن هیمار ( )5%/9ن گرن شاطد ()1%/8

هتته می تزا  %4/1متتیهاشتتد کتته هتته هی تانی اختتتال

ملن تیداری هتتا

 P-value <0/05هین دن گرن مورد ن شاطد نجود دارد.
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را از لحاظ انگلطای رند ای مورد هررسی درار دادند .نتایج م الله
نشا داد شرایط دستگا گوارش هگونته ای نامستاعد متیشتود کته
علیرغم تضلیگ سیستم ایمنی هقایای دارن ن نامساعد شتد فضتای
رند شانس تهتاجم ن تکثیتر انگتل را کتاطح متیدطتد 10.طتوا در
ساف 2004یک مورد هیمار ها لنفادنیت توکسوپالستمایی اکتستاهی را
هررسی کرد ن اشار ای هه افترا و از هیمتاریطتایی چتو لنفتوم
طتوچکین داشتتت کتته در تالتتت لنفادنیتت توکسوپالستتمایی ونتتی
هتتادیطتتای  IgMن  IgGدر ستترم مثبتتت انتتد ن در وزمتتایحطتتای
پاتولوژیتک هتترای هیوپستی تهیته شتتد از غتتد طتای لنفتی ،هتترادی
زندئیت طای توکسوپالستما هترخال

نتتایج هستیاری از م اللتاآ

دیگر PAS ،مثبت شتدند ،ایتن گترن طمچنتین اظهتار داشتتند کته
توکسوپالسموز هاید از هیماریطای گرانولوماتوز ازدبیل سارکوئیدنز،
لوپوس اریترنماتوز ن هرنسلوز افترا داد شود.11
یازار ن طمکارا در ساف  2004هه هررسی میزا ونتی هادیطای
ضد توکسوپالسما هه رنش االیزا در هیمارا مبتال هه انواع نئوپالزی
هه عنوا گرنطی از افرادی که تحتت درمتا طتای سترکوب کننتد
سیستم ایمنی درار میگیرند پرداختند که هیح از  %50ایتن هیمتارا
هرای ونتی هادیطای  IgMن  IgGضد توکسوپالسما مثبتت هودنتد ن
در نهایت هرای تاییتد توکسوپالستموز در ایتن گترن هررستیطتای
پارازیتولوژی تک های تد اناتتام متتیشتتد .ستتسس غرهتتالگری هیمتتارا
نئوپالستیک را جهت جلوگیری از عوارض تاد توکسوپالستموز در
و طتتا پیشتتنهاد کردنتتد .12انکتتا ن طمکتتارا در ستتاف  2005رنی
هیمارا طمودیالیزی میزا شیوع ونتی هادیطای ضدتوکسوپالستمارا
هررسی نمودند که  %76/5و طا مثبت هود .ونها پیشنهاد دادند ،هررسی
توکسوپالسموز در هیمارا طمودیالیزی دبل از اناام دیالیز هته طتور
د لی هایتد اناتام گیترد .13یتوا ن طمکتارا در ستاف  2007طتی
م اللهای هه انداز گیری ن هررسی میزا ونتی هادیطای  IgMن

IgG

ضدتوکسوپالسما هه رنش االیتزا در گرنطتی از هیمتارا مبتتال هته
سرطا پرداختند .نتایج این م الله نشا داد ،نستبت زیتادی از ایتن
افراد دارای تیتر مثبت ونتی هادی  IgGهودند که این نسبت هتا ارزش
درنظر گرفته شد اما تفانآطا در میا  IgMطای مثبت زیاد ها ارزش
نبودند .طمچنین تلداد موارد ها تیتر مثبت  IgGتاصل از این م الله
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میهاشتد ن متیتوانتد هتا هیمتاریطتای دیگتر اشتتبا گرفتته شتود.

مبتال هه لوستمی
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نسبت هه نتایج م اللاآ مشاهه کم تر هود که از دالیتل اتتمتالی و

عفونتطای مزمن افزایح مییاهد .هناهراین هلید هه نظر نمی رسد که

میتوا هه نقح فرطنتگ جاملته ،وداب ن رستوم ن عتاداآ غتذایی

توکسوپالسموز مزمن ها عیار پایین رنند ن ایمونوگلوهولینطا در اثر

اشار کرد .در این م الله نیز پیشنهاد شد است که هیمارا مبتال هته

افت سیستم ایمنی ها شیمی درمانی ماددا هه شکل گردشی ن فلتاف

سیستم ایمنی هد هایتد از نظتر انتواع

درومد ن ها تضور خود در سیستم لنفوطمتاتوژ یتا ستایر اتشتاء

سرطا هه علت کاطح س

14

هیمار موج

عفونتطا مانند توکسوپالسموز غرهالگری شوند .
در یک م الله مشاهه که توستط داستمیا ن طمکتارا در ستاف
 2007اناتتتام شتتتد استتتت ،ونتتتتی هتتتادیطتتتای

 IgMن IgG

هرانگیخته شد ونتی هادیطا شوند .که در این صورآ

ممکن است مدتهای مدیدی تضتور یتا میتزا  IgMدر ختو هتاال
هماند.

ضدتوکسوپالسما هه رنش االیزا در 252هیمار مبتتال هته سترطا ن
طمچنین  252نفر افراد سالم هه عنوا گرن کنترف مورد هررسی درار
 10%/3دارای  IgMهودند ن  %6/7دارای طر دن ونتی هادی هودند .در
این م الله اناام وزمایحطای توکسوپالسموز را دبل ن هلد از شیمی
درمانی الزم ن ضرنری دانستند.

15

ودنرتی ن طمکارا در ستاف  2008رنی افترادی کته هتدخیمی
خونی ن پیوند غیراستم سلی داشتند هررسی توکسوپالسموزیس تاد
اناام دادند که  %14و طا مثبت هود 16.غترنی ن طمکتارا در ستاف
 2011طی م الله ای هه هررسی ونتی هادیطای ضد توکسوپالسما در
هیمارا پیوند کلیته دبتل ن هلتد از پیونتد هتا سته رنش سترنلوژی
پرداختند .از  102نمونه سرم هیمارا پیوند کلیه %63/7 ،دبل از عمل
پیوند  IgGمثبت ن تمامی هیمارا  IgMمنفتی هودنتد 3 .متا هلتد از
پیوند  %2/9ونتی هادی  IgMرا نشا دادند .در ایتن م اللته اتتمتاف
هازگشت عفونت توکسوپالسمایی در گیرندگا پیوند هته میتزا 30
متتورد در طتتزار استتت ن ای تن هتتدا ملن تی استتت کتته غرهتتالگری
توکسوپالسموز در کشورطای توسله یافتته هترای گیرنتدگا پیونتد
امری ضرنری است.

3

سایر م اللاآ نیز تاکی از و است کته در افترادی کته تحتت
درما دارنطای سرکوهگر ایمنی درار میگیرند اتتمتاف فلتاف شتد

ای تن م اللتته نشتتا دطنتتد نجتتود عفونتتت نستتبت هتته انگتتل
توکسوپالسموز در هیمارا لوسمی است .شتیوع سترمی ایتن انگتل
طمانند م اللاآ دیگر نسبتا هاال میهاشد .هیمارا لوستمی هته ستب
مصر

دارنطای سرکوب کننتد سیستتم ایمنتی در ملترض عامتل

خ ر توکسوپالسموز اکتساهی یا فلالیت ماتدد توکسوپالستموز در
هد خود طستند .لذا توصیه میشود انگل توکسوپالستما هته عنتوا
یکی از عوامل مهم عفونی هخصوص در عود ن یا عفونت ماتدد ن
ظهور ونتی ژ انگل در نستج ن ختو افتراد تحتت متدانای انتواع
لوسمیطا مورد توجه درار گیرد ن پزشک درمانگر مرادبت الزم را از
این منظر نیز مورد لحاظ درار دطد.
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