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�تغییرات�میزان�روی،�مس�و�ایمونوگلوبولین�های
���IgEو��IgAو�ویتامین��B12و�فوالت�

در�افراد�آلوده�به�ژیاردیا�و�افراد�غیر�آلوده

چکیده
ژیاردی��ا المبلیا یکي از مه��م ترین انگل هاي تک یاخته 
روده اي مي باش��د. هدف از این مطالعه اندازه گیري سطح 
م��س، »روي«، ایمونوگلوبولین هاي A ,E، ویتامین B12 و 
فوالت در بیماران مبتال به ژیاردیازیس و مقایس��ه آن ها با 

افراد سالم مي باشد.
روش بررس��ي: این مطالعه روي 49 نفر مبتال به ژیاردیا 
المبلیا و 39 نفر س��الم انجام گرفت. نمونه هاي مدفوع به 
دو روش گس��ترش مرط��وب و تغلیظي فرمل - اتر جهت 
تش��خیص ژیاردیا آزمایش شدند. سپس از این افراد خون 
گرفته و س��رم آن جدا شد. بررس��ي ایمونوگلوبولین A و 
ایمونوگلوبولی��ن E ب��ه ترتیب ب��ه روش SRID و االیزا، 
م��س و »روي« ب��ه روش اس��پکتروفوتومتري، ف��والت و 
ویتامین B12 به روش رادیو ایمونو اسي انجام گرفت. تمام 
 نتایج به وس��یله ن��رم افزار SPSS م��ورد تجزیه و تحلیل

 قرار گرفتند.
نتایج: تفاوت قابل مالحظه اي در نتایج به دست آمده از 

ایمونوگلوبولی��ن ه��اي A ,E، »روي« و مس در بین افراد 
 .)P<0.05( مبتال به ژیاردیازیس و افراد سالم مشاهده شد
ام��ا تف��اوت معني داري در نتایج به دس��ت آمده در میزان 
ویتامین B12 و فوالت در بین دو گروه مش��اهده نشد. در 
اف��راد س��رم مثب��ت و منفي ب��ه ترتی��ب متوس��ط میزان 
 ،216/89mg/dlو  309/26mg/dl:Aایمونوگلوبولین
167/34 و IU/ml:E  متوس��ط می��زان ایمونوگلوبولین
35/49IU/ml، متوس��ط می��زان مس309/74mg/dl و

 64 /41 µg/dl»253/61   و متوسط میزان »روي µg/dl
به دست آمد. 144/75 µg/dlو

 E و A بحث: نتایج نش��ان داد که میزان ایمونوگلوبولین
و مس در افراد مبتال به ژیاردیا نسبت به افراد سالم افزایش 
داشته و میزان روي در افراد مبتال به ژیاردیا نسبت به افراد 
سالم کاهش داشته است. میزان ویتامین B12  و فوالت در 

بین دو گروه تفاوت معني داري نشان ندادند.
کلم��ات کلیدي: ژیاردی��ا، ایمونوگلوبولین A,E، مس، 

روي، ویتامینB12  و فوالت

 دكتر ناهيد عين اللهی
دكترای تخصصی بيوش�يمی، گروه علوم آزمايش�گاهی دانشكده 

پيراپزشكی دانشگاه علوم پزشكی تهران
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 دكتر نسرين دشتی
دكترای تخصصی بيوش�يمی، گروه علوم آزمايش�گاهی دانشكده 

پيراپزشكی دانشگاه علوم پزشكی تهران
 دكتر ميترا زارع بوانی

دكترای تخصصی انگل شناسی پزشكی، گروه علوم آزمايشگاهی دانشكده 
پيراپزشكی دانشگاه علوم پزشكی تهران، مركز تحقيقات زئونوز ها

  دكتر مهدی محبعلی
دكت�رای تخصصی انگل شناس�ی پزش�كی، گروه انگل شناس�ی و 

قارچ شناسی دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكی تهران
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دكت�رای تخصصی انگل شناس�ی پزش�كی، گروه انگل شناس�ی و 
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قارچ شناسی دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكی تهران
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مقدمه
ژیاردیا المبلیا یکي از مهم ترین انگل هاي روده اي اس��ت 
که عامل اس��هال حاد و مزمن در انسان مي باشد. )1( عالیم 
ژیاردیازیس شامل دل درد، تهوع، استفراغ و کاهش وزن مي باشد 
)2(. ژیاردی��ا المبلی��ا تک یاخته تاژکداري اس��ت که از نظر 
مرفولوژي داراي دو ش��کل کیست و تروفوزوئیت مي باشد. 
عفونت ناش��ي از ژیاردیا به دنبال خوردن کیست ها به همراه 
آب و م��واد غذایي آلوده و یا انتقال از ش��خص آلوده به فرد 
س��الم مي باشد. تروفوزوئیت ها در لومن روده باریک تجمع 
کرده، اما به سلول هاي اپي تلیال و الیه هاي عمیق تر مخاط 
صدمه اي وارد نمي کنن��د )3(. عفونت با ژیاردیا معموال در 
افراد با سیس��تم ایمني س��الم، خود محدود ش��ونده بوده که 
نش��ان دهنده حضور دفاع موثر در بدن میزبان مي باشد. دفاع 
مخاط��ي بر علیه ژیاردیا در روده کوچک عمل مي کند. آنتي 
ب��ادي هاي ترش��حي نیز در از بین ب��ردن ژیاردیا داراي یک 
نق��ش مرکزي مي باش��ند. لذا در بیماران ب��ا نقص ایمني در 
تولید ایمونوگلوبولین A عالیم شدیدتري بروز مي کند )3(.
پاس��خ هاي ایمني به همراه طیف گسترده اي از واکنش هاي 
التهاب��ي بر علیه ژیاردیا المبلیا در مخ��اط روده باریک انجام 
مي شود )4-2(. هنگامي که این واکنش ها به درستي تشکیل 
ش��ود، عفونت هاي ناش��ي از آلودگي هاي کرم��ي همراه با 
واکن��ش هاي ازدی��اد حساس��یت و افزای��ش ائوزینوفیل ها 
خواهد بود که منجر به س��اخته ش��دن ایمونوگلوبولین هاي 
E م��ي گردد. گزارش��اتي مبني بر وجود عالی��م آلرژیک در 
افراد مبتال به ژیاردیازیس وجود دارد. همچنین افزایش سطح 
ایمونوگلوبولی��ن E و ائوزینوفیلي نی��ز در این افراد گزارش 
ش��ده اس��ت )5(. بنابراین اندازه گیري  آنتي بادي ها در این 

زمینه مي تواند مفید واقع شود.
عناصر معدني کلید تنظیم مسیرهاي متابولیسم، عامل حیاتي 
براي سیستم ایمني بدن و سرکوب کننده شیوع انواع بیماري ها 
مي باش��ند )7و6(.  مهم ترین این عناصر آهن،»روي« و مس 
هستند.»روي« براي اعمال سیس��تم ایمني ضروري مي باشد. 
کمبود »روي« به همراه کاهش لنفوس��یت ها منجر به اسهال 
مزمن مي ش��ود )9و8(. همچنین »روي« در تولید آنتي بادي 
ه��ا و فعال کردن س��لول هاي T و س��ایر س��لول هاي بدن 
نق��ش دارد )10و9(. مس نیز براي تولی��د گلبول هاي قرمز، 

تش��کیل هموگلوبین، جذب آهن و فعالیت انواع آنزیم ها به 
کار مي رود )11و8(.

کمبود ویتامین  B12  و فوالت منجر به بروز آنمي مي گردد. 
همچنی��ن ویتامین B12  در س��نتز DNA نق��ش دارد )12(. 
ژیاردیا المبلیا در پروکس��یمال روده کوچک که محل جذب 
این دو ویتامین مي باش��د تجمع مي یابد و در نتیجه مي تواند 
باعث کمبود این دو ویتامین گردد )13(. هدف از این مطالعه 
 ،B12 ویتامین ،A ,E بررس��ي می��زان ایمونوگلوبولین ه��اي
فوالت، مس و روي در س��رم افراد آلوده به ژیاردیا و مقایسه 

آن با افراد سالم مي باشد.

روش�بررسي
این مطالعه بر روي افراد مراجعه کننده به آزمایشگاه انگل 
شناس��ي فرمانفرمائیان و مرکز طبي کودکان تهران وابس��ته به 
دانش��گاه علوم پزش��کي تهران در طي اردیبهش��ت 1389 تا 
اردیبهشت 1390 انجام شد. پرسشنامه اي تهیه و به این افراد 
داده شد. نمونه هاي مدفوع این افراد در ظروف استریل جمع 
آوري گردی��د و آزمایش مدفوع به دو روش تهیه گس��ترش 
مرطوب و تغلیظي فرمل - اتر جهت بررس��ي وجود کیست 
و تروفوزوئیت ژیاردیا المبلیا انجام شد. از بین افراد مراجعه 
کننده تعداد 49 نفر آل��وده به این انگل بودند که گروه مثبت 
نامیده ش��دند. تعداد 39 نفر هم به عنوان گروه کنترل در نظر 
گرفته شدند که از نظر سن و جنس به گروه مثبت نزدیک بوده 
و از نظ��ر آلودگي به ژیاردیا المبلیا منفي بودند. س��رم هر دو 
گروه گرفته شد و جهت آزمایش هاي ایمونولوژي و بیوشیمي 
در فریزرC°70-  نگهداري ش��د. میزان ایمونوگلوبولین A به 
روش)Single Radial Immune Diffusion)SRID س��نجیده شد. 

میزان ایمونوگلوبولین E به روش
 Enzyme-Linked Immunosorbent Assay
 در ط��ول م��وج 450nm و به وس��یله دس��تگاه االیزا مدل 
)ELX800 BIOTEK,USA)  ان��دازه گیري ش��د. میزان 
»روي« و مس به وسیله کیت هاي زیست شیمي به شماره هاي 
(REF 10 -517,5-Br-PAPS , REF10 -546,3,5-DiBr-PAESA) 

به روش رنگ س��نجي به وس��یله اس��پکتروفوتومتر مدل 
)PD-303 APEL,Japan( در طول موج هاي 546nm و 
578nm سنجیده شدند. میزان ویتامین B12  و فوالت نیز به 
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 REF RIA-1990 به شماره DRG وسیله کیت تشخیصي
 Enzyme Immunoassayتولید کش��ور آلمان به روش
سنجیده شدند. نتایج به وسیله نرم افزار SPSS مورد تجزیه و 

تحلیل قرار گرفتند.

نتایج
نتایج ای��ن مطالعه در جدول ش��ماره 
1،2،3 خالصه ش��ده اس��ت. در جدول 
شماره 1 مقادیر متوسط ایمونوگلوبولین ها 

و فاکتورهاي بیوشیمي در بین دو گروه مبتال به ژیاردیا و گروه 
کنترل مقایسه شده اس��ت. تفاوت قابل مالحظه اي در میزان 
ایمونوگلوبولین هاي A,E در سرم افراد دو گروه مالحظه شد 
)p=0.001(. میزان متوسط سطح »روي« در سرم افراد مبتال 
 )p=0.001( به ژیاردیا نسبت به گروه کنترل کمتر مي باشد
همچنین اختالف معني داري در میزان متوس��ط مس سرم در 
بی��ن دو گروه مش��اهده گردی��د. )p=0.003) مقادیر نرمال 
ایمونوگلوبولین ه��ا، مس،»روي«، ف��والت و ویتامین B12  و 
پراکندگي افراد ژیاردیا مثبت و ژیاردیا منفي در جدول شماره 
2 نش��ان داده شده است. طبقه بندي نتایج بر طبق هر کدام از 

پارامترها و میزان طبیعي آن ها معرفي شده است. )8-14(
جدول شماره 1: مقادیر نرمال سطح سرمي فاکتورهاي 
بیوشیمیایي و ایمونولوژیکي در بین دو گروه ژیاردیا 

مثبت و گروه کنترل یا ژیاردیا منفي

Parameters Giardia Positive (GP( Giardia Negative (GN( P values
Serum zinc (μg / dl( 69.41±5.61 144.75±10.71 0.001
Serum cu (μg / dl( 309.74±59.12 253.61±20.77 0.03

Serum IgA (mg / dl( 309.26±17.51 216.89±23.74 0.001
Serum IgE (IU( 167.34±31.99 35.49±6.53 0.001

Serum B12 340.28±41.20 341.10±46.85 0.301
Serum folic 7.09±0.28 8.77±1.34 0.150

جدول شماره 2: مقادیر نرمال ایمونوگلوبولین ها، مس، 
»روي«، فوالت و ویتامین B12  و پراکندگي افراد ژیاردیا 

مثبت و ژیاردیا منفي
Parameters IgA IgE Cu Zn B12 Folate

Normal ranges ≤230 mg  /  dl 11–188 IU / ml 70–155 μg / dl 63.8–114 μg / dl 160–970 pg / dl 1.5–17 g / ml

Patient No.
GP GN GP GN GP GN GP GN GP GN GP GN

n=49 n=38 n=51 n=39 n=44 n=39 n=48 n=39 n=20 n=10 n=20 n=10

جدول شماره 3: فراواني ایمونوگلوبولین ها،مس،»روي«، 
ویتامین B12  و فوالت در بین گروه ژیاردیا مثبت و 

گروه کنترل بر طبق مقادیر نرمال بین المللي

  B12 مقادی��ر ایمونوگلوبولین ه��ا، م��س،»روي«، ویتامین
و ف��والت در بی��ن دو گروه ژیاردیا مثب��ت و گروه کنترل به 
س��ه دسته کاهش، نرمال و افزایش تقس��یم شده است. نتایج 
نش��ان مي دهد که میزان ایمونوگلوبولین A در 24/5% افراد 
 ژیاردی��ا مثبت، طبیعي و در 75/5% آن ه��ا افزایش دارد. در

 4 / 68% گروه کنترل، طبیعي و در 6 / 31% آن ها افزایش دارد. 
میزان ایمونوگلوبولین E در6 /70% افراد ژیاردیا مثبت داراي 
 می��زان طبیعي و در 29/4% آن ه��ا افزایش دارد. همچنین در
 97/4% افراد گ��روه کنترل طبیعي و در 3/6% آن ها افزایش 
 دارد. ب��راي مس نی��ز در گروه ژیاردیا مثب��ت 9/1% کاهش، 
کنت��رل گ��روه  در  و  افزای��ش   %59/1 و  طبیع��ي   %31/8 
 17/9% طبیع��ي و 82/1% افزای��ش، مش��اهده کردی��م. ب��ه 
عبارت��ي می��زان مس در 28% اف��راد ژیاردیا مثب��ت باالتر از 
مق��دار طبیع��ي )µg / dl 300( و 15/28% اف��راد در گروه 
کنت��رل باالتر از مق��دار طبیعي ب��ود. نتایج به 
دس��ت آمده در مورد »روي« نش��ان داد که در 
 گ��روه ژیاردیا مثبت و گ��روه کنترل به ترتیب
و  %37/5 افزای��ش،   %56/4 و   %12/5   
 43/6% طبیع��ي و 50% کاهش داش��تیم و در 
گروه کنترل کاهش��ي مش��اهده نش��د. میزان 
ویتامی��ن  B12 در 10% افراد گروه ژیاردیا مثبت کاهش و در 
90% آن ه��ا طبیعي بود. در حالي که 100% افراد گروه کنترل 
داراي مق��دار طبیعي بودند. نتایج براي فوالت نش��ان داد که 
در گروه ژیاردیا مثبت 100% افراد 
طبیع��ي و در گ��روه کنترل %90 
افراد طبیع��ي و 10% هم افزایش 

داشتند.

Parameters
IgA IgE CuD Zn B12 Folate

GP GN GP GN GP GN GP GN GP GN GP GN

Decreased
- - n=4 n=0 n=4 n=0 n=4 n=0 n=4 n=0

9.1% 0.0% 50% 0.0% 10% 0.0% 0.0% 0.0%

Normal
n=12 n=26 n=36 n=38 n=14 n=7 n=18 n=17 n=18 n=10 n=20 n=9

24.5% 68.4% 70.6% 97.4% 31.8% 17.9% 37.59 % 43.6% 90% 100% 100% 90%

Increased
n=37 n=12 n=15 n=1 n=26 n=32 n=6 n=22 n=0 n=0 n=0 n=1

75.5% 31.6% 29.4% 3.6% 59.1% 82.1% 12.5% 56.4% 0.0% 0.0% 0.0% 10%
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بحث
هن��وز آلودگي به انگل��ي ه��اي روده اي از جمله ژیاردیا 
المبلیا از مهم ترین مش��کالت مردم جهان به شمار مي رود. 
این آلودگي ها بیش��تر وابسته به شرایط اجتماعي و اقتصادي 
و مناطق خاص جغرافیایي مي باش��د )13(. ایمونوگلوبولین 
A ترشحي از مهم ترین سیستم دفاعي بر علیه ژیاردیا المبلیا 
به ش��مار مي رود زیرا به مقدار باالیي در لومن روده ترش��ح 
 A مي شود )2(.  مطالعات  بیان مي دارند که ایمونوگلوبولین
ممکن است اثر سیتوتوکس��یک بر علیه ژیاردیا المبلیا اعمال 
  Aنماید )15(. در مطالعات گذشته به افزایش ایمونوگلوبولین
در شرایطي که سایر آنتي بادي ها افزایشي نداشته اند، اشاره 
ش��ده است )18-15(. چند مطالعات کمي روي این موضوع 

صورت گرفته است.
ایمونوگلوبولی��ن E آنتي بادي اس��ت ک��ه نقش مهمي در 
ایجاد آلرژي و واکنش ازدیاد حساس��یت ن��وع 1 دارد )19( 
و در ایجاد پاس��خ هاي ایمني به انواع عفونت هاي کرمي نیز 
ش��ریک مي باشد )20(. همچنین ممکن است نقش مهمي در 
دفاع ایمني بر علیه عفونت هاي ناشي از تک یاخته ها داشته 
باش��د )21(. اثر متقابل بین واکنش س��لول هاي ماست سل 
وابسته به ایمونوگلوبولین E منجر به تجمع ائوزینوفیل ها در 
نزدیکي انگل ها و باال بردن اثر آنتي بادي بر علیه تک یاخته 
مي ش��ود )23-22(. در آلودگي به ژیاردیا المبلیا نیز  افزایش 
سطح ایمونوگلوبولین E به چشم مي خورد )25-24(. سطح 
ایمونوگلوبولین E نسبت به سن، جنس، نژاد، اعتیاد به سیگار 
و ش��رایط اجتماعي و اقتصادي متفاوت است و حتي ممکن 
است از کشوري به کشور دیگر نیز متغیر باشد )22،26-30(. 
مطالع��ات متعددي به افزایش س��طح  ایمونوگلوبولین E در 
عفونت هاي کرمي و ناش��ي از تک یاخته اش��اره کرده است 
)22،24،25،31،32(. بررس��ي هاي متع��دد حاکي از افزایش  
ایمونوگلوبولی��ن E در عفون��ت ه��اي انگلي مي باش��ند که 
نسبت آن در عفونت هاي کرمي از عفونت هاي ناشي از تک 
یاخته ها باالتر نشان داده ش��ده است )2،22،24(. در بررسي 
دیگري مش��خص گردیده که در بیم��ار مبتال به ژیاردیازیس 
افزایش قابل مالحظه  ایمونوگلوبولین E مشاهده گردیده که 
پس از درمان از میزان آن کاس��ته ش��ده است )25(. به عالوه 
برخي مطالعات به افزایش سطح سرمي ایمونوگلوبولین E در 

عفونت هاي کرمي نسبت به عفونت هاي ناشي از تک یاخته 
اش��اره کرده است )33(. هر چند در  مطالعات پیشینه تر هیچ 
گونه افزایش سطح ایمونوگلوبولین E در عفونت هاي انگلي 

روده اي نشان داده نشده است )34(.
 در ای��ن مطالعه ایمونوگلوبولین A در گ��روه ژیاردیا مثبت

 75/5% و در گروه کنترل 6 /31% افزایش داشت. این موضوع 
اهمی��ت ایمونوگلوبولین A را در بیماران مبتال به ژیاردیازیس 
نش��ان مي دهد. به نظر مي رس��د که افزایش ایمونوگلوبولین 
"E در مش��خص ک��ردن ژیاردیازی��س مفیدت��ر م��ي باش��د. 
)29/4% افزایش در گروه ژیاردیا مثبت و 2/6% در گروه کنترل(
عناص��ري نظیر »روي« و مس براي رش��د، تکثیر و تکامل 
ضروري هس��تند )35(. این عناصر، تشکیل دهنده ساختمان 
آنزیم هاي س��لولي  هستند و در برخي مراحل سیستم ایمني، 
نقش مهمي در مقاومت نسبت به آسیب رادیکال هاي آزاد با 
تثبیت دیواره سلولي دارند )6(. کاهش»روي« و مس در سرم 
باعث تخریب در عملکرد آنزیم ها و سلول ها مي شود )35(. 
»روي« عنصري است که در بدن ذخیره نمي شود و در نتیجه 
میزان آن در عفونت ها کاهش مي یابد. س��طح سرمي »روي« 
در عفونت هاي ناش��ي از تک یاخته ها نیز کاهش مي یابد و بر 
عکس س��طح سرمي مس در بیشتر بیماري هاي حاد و مزمن 
انگلي باال م��ي رود )8(. در برخي از مطالعات هم به کاهش 
 »روي« و افزای��ش مس در ژیاردیازیس اش��اره کرده اس��ت

 )39-36(. در گ��زارش هاي کمي هم به عدم اختالف معني 
دار در »روي« و مس س��رم در بین دو گروه اشاره شده است 
)41-39(. در ای��ن مطالعه در 50% افراد ژیاردیا مثبت کاهش 
»روي« و در 59/1% آن ها افزایش مس مش��اهده ش��د. نتایج 
مش��اهده شده در مطالعه ما مش��ابه با سایر مطالعات محققین 
دیگر مي باش��د. همانطور که قبال هم ذکر شد »روي«در بدن 
ذخیره نمي شود و میزان آن در سرم کاهش مي یابد. اما %90 
مس سرم با پیوند با سرولوپالسمین در بدن ذخیره مي شود. 
افزایش مس س��رم در بیشتر عفونت هاي در ارتباط با نوسان 

سرولوپالسمین هم مشاهده مي شود.
ویتامین B12  در س��اخت ترانسمیترازهاي بیوشیمیایي در 
مغز و سیس��تم عصبي ش��رکت مي کند. این ویتامین در سنتز 
DNA و رش��د و تکثیر س��لول هاي بدن )42( همچنین در 
انتقال و ذخیره فوالت در س��لول هاي بدن نقش مهمي دارد 
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 DNA 43(. فوالت نقش مهمي در تقس��یم سلولي و سنتز(
دارد. فوالت باید به وسیله شیره پانکراس در دئودنوم، جایي 
که ژیاردیا المبلیا تجمع مي یابد، هضم شود )44،45(. آسیب 
به سلول هاي اپیتلیال روده با چسبیدن تروفوزوئیت هاي ژیاردیا 
المبلی��ا به آن ه��ا اتفاق مي افتد. این امر ی��ک عامل مهم در 
بیماري زایي عفونت به ش��مار م��ي رود )46(. ژیاردیازیس 
باعث کمبود ویتامین B12  و مداخله در جذب فوالت مي شود 
)49-47،45(. مطالعات کمي نش��ان داده که کمبود فوالت و 
ویتامین B12  منجر به ژیاردیازیس مي شود )49،50(. برخي 
گ��زارش ها هم ب��ه جذب طبیعي ف��والت در طي عفونت با 
ژیاردیا المبلیا اش��اره کرده است )50،51(. در مطالعه ما هیچ 
اختالف معني داري بین دو گروه ژیاردیا مثبت و گروه کنترل 

مشاهده نگردید.
نتیجه

نتایج مطالعه مورد بررس��ي نشان داد که میزان ایمونوگلوبولین 
A در مقایسه با ایمونوگلوبولین E ارتباط بیشتري با ژیاردیازیس 
دارد. ژیاردیازیس باعث افزایش میزان مس س��رم و کاهش میزان 
روي در س��رم مي ش��ود. همچنین در این مطالعه میزان ویتامین  
B12  و فوالت هم در بین دو گروه آلوده به ژیاردیا المبلیا و منفي 

از نظر آلودگي به این انگل تفاوت معني داري مشاهده نگردید.

تشکر�و�قدرداني
مجریان این مطالعه الزم مي دانند از خانم ها لیال کاش��ي و 
اکرم ملکي و آقاي دکتر نیک منش صمیمانه سپاس��گزاري و 

قدرداني نمایند.
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