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 جدا شده از يها آکانتامبايهاپين ژنوتيي و تعيجداساز
  راني اـ تهران۱۳۹۰سال يحي تفريهاخاک پارک

  
   يدري، سودابه حيقي حقي، عل*يتيم ني، مريميم ابراهيمر

  

   رانيتهران، ا ،يد بهشتي شهيعلوم پزشک ، دانشگاهي و قارچ شناسي گروه انگل شناس۱
١٣/١٢/١٣٩١:                       تاريخ پذيرش         ٢٥/٩/١٣٩١: تاريخ دريافت  

  چكيده
. شود يت ميت و کراتي مهم آنسفاليماريعت است و موجب دو بي فرصت طلب در طبيها بين آميتر  آکانتامبا، از فراوان:نه و هدفيزم

ن پـژوهش بـا هـدف    يـ ا. رديـ گ ي صورت مي پوستيها از راه تنفس و خراش ق تماس با خاک و گرد و غبار و     يانتقال به انسان از طر    
 شهر تهـران  يها  آنها در خاک پارکيها پين ژنوتيي و تعي و مولکوليکي آکانتامبا با استفاده از روش مورفولوژ     يها  گونه يساز جدا

  . انجام شد
  

 يشد و بـر رو  عبور داده يها از صاف نمونه.  شديآور  پارک تهران جمع١٧ نمونه خاک، از ٥٢ يتجربن مطالعه   ي در ا  :يبررسروش  
 جهت PCR  مثبت انجام گرفت و واکنشيها تيک از پلي ژنومDNA استخراج. ند کشت داده شد درصد٥/١ ير مغذي آگار غيط حاويمح
  . ن ترادف شدندييزوله، تعيپ و اين ژنوتيي مثبت جهت تعيها نمونه. ر ژن صورت گرفتيتکث

  
 ٩ن تعداد، ي که از ا، شدنديي شناسايط کشت از نظر مورفولوژينتامبا، در محآکا)  درصد٩/٢٦(زولهي ا١٤ نمونه خاک، ٥٢ از  :ها افتهي
پ يژنوت. گزارش شد T4ها   نمونه يپ تمام يژنوت. دشدند  ييأ جنس آکانتامبا ت   ي اختصاص يمرهايبا استفاده از پرا   )  درصد ٣/١٧(زولهيا

T4باشنديم ي پاتوژن انسانيها ني استرو جز .  
  

 پ ازيـ ن ژنوتيـ کـه ا  نيـ پ شناخته شده گزارش شد و با توجـه بـه ا   ي به عنوان تنها ژنوت    T4 ق حاضر ير تحق  از آنجا که د    :يريگ جهينت
هـا کـه     خاک به خصوص خاک پارکيدهد، آلودگ ين مطالعه نشان ميج اي مطرح شده است، نتا يبيت آم يجاد کرات ين عوامل ا  يتر ياصل

   .  باشد،شتر در معرض آن هستندي در سالمت کودکان که بيبهداشتک خطر يتواند به عنوان  ي و تجمع کودکان است ميمحل باز
  

   خاک، پارکپ، ي آکانتامابا، ژنوت:هاي كليدي واژه
  
   و قارچ شناسيگروه انگل شناسي، دانشکده پزشکي، شهيد بهشتي دانشگاه علوم پزشکيتهران،  ،يتيم نيدکتر مر :نويسنده مسئول*

Email: maryamniyati@yahoo.com  
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  مقدمه

ن يتـر  جنس آکانتامبا از جملـه فـراوان        ياعضا

. عـت هـستند   ي فرصـت طلـب موجـود در طب        يهـا  بيآم

، نيري ش  آکانتامبا در سراسر جهان در آب      يها پيژنوت

ت يـ ونيه هـوا،    يـ  شنا، دستگاه تهو   يا، استخرها يآب در 

ــد ــا يز بيالي ــتان، لنزه ــيمارس ــ و غي تماس ــت يره ي اف

ست يت و کيآکانتامبا به دو شکل ترفوزوئ . )۱(شوند يم

رون ـکي م۲۰ـ۴۵ها  تياندازه ترفوزوئ. گردد يمشاهده م

انـدازه   .ر اسـت يز متغيکرون ني م۵۰و بسته به گونه تا    

ه يـ  جدار دو ال   يکرون است و دارا   ي م ۱۳ -۲۰ها ستيک

ممکـن اسـت بـه     ) ستياندوک(ستي ک يه داخل يال. هستند

ا چنـد گوشــه  يــ و يضيـ ، گــرد، بيا  سـتاره يهــا شـکل 

 لهيبـه وسـ  انتقـال آکانتامبـا بـه انـسان      .دشومشاهده 

ها همـراه آب، خـاک،       ستيک. رديگ يها صورت م   ستيک

ه در يـ ک کـانون اول يـ ا از   يگرد و غبار از خارج بدن و        

تواننــد بــه  ي مــي پوســتيهــا  زخــمي و حتــينــيه، بيــر

. )۲( کننـد  يمـار يجـاد ب  ي بـدن وارد شـده و ا       يهـا  بافت

) T17- T1(پ مختلـــف آکانتامبـــا يـــ ژنوت۱۷کنـــون  تـــا

تـوان   ي پاتوژن مـ   يها پياز ژنوت .  شده است  ييشناسا

 اغلــب .)۳( اشـاره داشــت T5, T4, T3 يهـا  پيــبـه ژنوت 

 از نظـر    يکـ يني کل يهـا   جدا شـده از نمونـه      يها پيژنوت

 آکانتامبا موجب دو .)۴( قرار دارند  T4 پ در گروه  يژنوت

ــاريب ــ يم ــم م ــود ي مه ــسفال  ش ــه آن ــه از آن جمل ت يک

دچـار   در افـراد   است که منحصراً   يبيگرانولوماتوز آم 

 از جمله کودکـان، افـراد مبـتال بـه           يمني ا ستمي س نقص

ده يــ دونــديافــت کننــده پيهــا و افــراد در يدز، لــوکميــا

 )GAE( يولومــاتوز گرانيبــيت آميآنــسفال. شــود يمــ

 يهـا   و نـشانه   ي کـانون  ي عـصب  يها يي با نارسا  معموالً

 .)۵(ابــدي ي تظــاهر مــيا ش فــشار داخــل جمجمــهيافــزا

 در اکثــر يمــاريف اســت و بي ضــعGAE يآگــاه شيپــ

  .)۶( شـود  يص داده مـ   يمار تشخ يموارد، پس از مرگ ب    

ن انگـل  يـ  ا لهيبـه وسـ   جاد شـده    ي مهم ا  يماريگر ب ياز د 

 کـه   اشاره کرد، دردناکييت آکانتامبايکراتتوان به   يم

  معمـوالً  ييت آکانتامبـا  يـ کرات .شود ي م يمنجر به کور  

در صـورت  . )۳(کند يمد را گرفتار م  آ کار يمنيافراد با ا  

 منجـر بـه اولـسر و        ييت آکانتامبـا  يـ عدم درمـان کرات   

 ي کـور  تـاً ي و نها  يينـا يسوراخ شدن استروما، کاهش ب    

 يهـا  ستيـ مطالعـات نـشان داده اسـت کـه ک          .شود يم

آکانتامبا معلـق در هـوا، خـاک و آب اسـتخر از منـابع              

  .)۴(شود ي محسوب ميمارين بي ايبراخطر

 يهـا  طيطور که گفته شد، آکانتامبا در مح     همان

 بـا   ن انسان غالبـاً   يبنابرا.  وجود دارد  يطيگوناگون مح 

 يا ج مطالعـه  يچنان که نتـا    هم. کند ين انگل برخورد م   يا

 از جوامـع   درصـد ۸۰ش از يکا نشان داد که بـ يدر آمر 

ه آکانتامبــا يــ عليبــاد ي آنتــيکــا داراي در آمريانــسان

 و يتـ ينله ي کـه بـه وسـ   يا ج مطالعـه  ينتـا  .)۷(دنباشـ  يم

 رودخانه ۱۰ نمونه آب از ۵۵ يبر رو )۲۰۱۲(همکاران

ــرانيحــيتفر ــا( اطــراف ته ــودگ) راني ــه ياز نظــر آل  ب

  درصد ۳/۲۷ انجام گرفت، نشان داد      يز  آزاد يها بيآم

 اسـت، کـه از      يز آزاد يهـا  بيها آلوده به آم    ن آب ياز ا 

ص ينتامبـا تـشخ   آکاين آلـودگ يـ  ا درصد ۸۰ن تعداد   يا

 نمونـه   ۱۳ يج مطالعه بـر رو    ين نتا يچن هم. )۸(داده شد 

ا نشان داد ين بار در دني اوليران، برا يگرد و غبار در ا    

ن منابع از عوامل   ي جدا شده در ا    يها پي ژنوت يکه تمام 
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ن طـور در    ي همـ  .)۹( گردنـد  ي محسوب م  يبيت آم يکرات

 از جمله آب و گرد     يطي منابع مح  ي که بر رو   يامطالعه

 پـاتوژن   يهـا  ني به اسـتر   يآلودگ  تهران از نظر   و غبار 

ن انگـل  يها به ا  نمونهي تمام يآکانتامبا انجام شد آلودگ   

ــأيرا ت ــرد دي ــکل .)۱۰(ک ــارانکي ــت )۲۰۰۴( و همک ، جه

ه، يـ  آکانتامبـا در ترک يطي محي پراکندگ يمطالعه بر رو  

 قـرار   ي نمونه آب را مـورد بررسـ       ۲ نمونه خاک و     ۲۸

 نمونه از نظر آکانتامبـا مثبـت      ۱۸ق،  ين تحق يدر ا . دادند

  .  )۱۱(شدند

سک يـ  از ر  يکي ي منابع خاک  در آکانتامبا   وجود

 بــه خــصوص در يمـار ي مهــم در انتقــال بيفاکتورهـا 

 يکه شامل افراد مصرف کننده لنز تماسـ       افراد مستعد   

در . گردد يم يتلق هستند يمنيستم ايو افراد با نقص س    

تـر مـستعد     نيي پا يمنيان کودکان به علت سطح ا     ين م يا

  از آنجـا کـه     .باشـند  ي م يي آکانتامبا يها ابتال به عفونت  

ق تماس با خاک و گرد يانتقال آکانتامبا به انسان از طر   

 ي و حتيستم تنفسيق س ياز طر و  و غبار از خارج بدن      

 ،)۳ و ۱۲(رديـ  صـورت  گ توانـد  ي مي پوستيها خراش

هـا کـه      خاک به خصوص خاک پـارک      ين آلودگ يبنابرا

ک يتواند به عنوان  ي و تجمع کودکان است ميمحل باز

ــه ب يخطــر بهداشــت ــان ک ــالمت کودک ــ در س شتر در ي

به هر حال با توجـه بـه    .ن منابع هستند باشديمعرض ا 

قــات يطالعـات و تحق رســد م يمطالـب فــوق بـه نظــر مـ   

روالنس و يـ ات وي که به آشکار شدن خصوص   يشتريب

ه ن انگـل بـ    يـ  مختلـف ا   يهـا  پي ژنوت يکي ژنت يمارکرها

انجامـد، الزم و    ي مختلف مـ   يطيخصوص در منابع مح   

  . )۲ و ۴( استيضرور

  ي بررسروش

 ۱۳۹۰ ســال زمــستان در ين مطالعــه تجربــيــا

 پـارک   ۱۷ نمونه خاک، از     ۵۲ن مطالعه   يدر ا .  شد انجام

ــناح(تهــران شــهر ــوب، شــرق و غــرب ي ) ه شــمال، جن

 ساعت در داخل    ۱۲ها به مدت     نمونه. ند شد يآور جمع

هــا از  س نمونــهســپ. نــد آب قــرار گرفتيظــروف حــاو

بـه  ) کـرون ي م ۱قطـر منافـذ     (رات سـلولز  تي ن يها يصاف

 بـر   ي کاغـذ  يهـا  لتري ف تاًي و نها  ند عبور داده شد   يآرام

 همـراه   درصـد ۵/۱ ير مغذ ي آگار غ  يط حاو ي مح يرو

.  کشت داده شـد ، کشته شدهيکول اي از اشرشيا هيبا ال 

سـپس بـه   . ند اتاق قرار گرفت ي کشت در دما   يها طيمح

ط ينه جهت مشاهده رشد آکانتامبا در مح     صورت روزا 

لترهــا يه في حاشــيکروســکوپ نــورير ميــکـشت، در ز 

 ير رشـد بـودن برخـ      يـ ت د يـ به علت ماه  .  شد يبررس

 يک ماه بررسـ   يها به مدت     تي آکانتامبا، پل  يها نياستر

ــالص   . شــدند ــشت خ ــه دســت آوردن ک ــه منظــور ب ب

ــون ته  ــا کل ــا از آنه ــآکانتامب ــه ا. ه شــدي ــب ن منظــور، ي

نـورت  يکروسکوپ اير مي آکانتامبا به ز  ي حاو يها تيپل

ل يانتقال داده شد و در کنار شعله به کمک آنـس اسـتر    

گـر انتقـال داده   يط کشت د  يب، به مح  يست از آم  يچند ک 

تـر از   ت خـالص يک پليدست آوردن ه ن کار، تا ب يا. شد

ســپس در . )۴(ب مــورد نظـر ادامــه داده شـد  يـ نظـر آم 

ل دو جداره بـودن    يب، به دل  يست آم ي ک ي حاو يها تيپل

ست آکانتامبا، از روش فنـل کلروفـرم جهـت          يواره ک يد

 ي آکانتامبايابيجهت رد . دياستفاده گرد  DNA استخراج  

                  و  PCRک يــــ ط کــــشت، از تکن يموجــــود در محــــ  

 ي تـــوال.اســـتفاده شــد  JDPي اختــصاص يمرهــا يپرا
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ــگونوکلئوتياول  ق يــن تحقيــ در اJDP يمرهــاي پرايدي

        و  GGCCCAGATCGTTTACCGTGAA-΄۵-۳΄شـــــــــامل

΄۳--TCTCACAAGCTGCTAGGGGAGTCA΄۵ ــود ــا. بـ ن يـ

 ي تمـام  يي در شناسـا   ييت بـاال  يمرها از اختصاص  يپرا

 برخوردار )T1-T17( شناخته شده آکانتامبا     يهاپيژنوت

 ي را که حـاو 18S rRNA از ژن يقسمتند  و قادرهستند

 مختلـف آکانتامبـا     يهـا پيـ ز کننـده ژنوت   ي متمـا  يواحن

 بـه  يا رود کـه قطعـه   ي و انتظـار مـ     کننـد ت  يـ  تقو است،

 يابيـ  جهـت رد   .)۱۳(ر شود يتکث جفت باز  ۴۲۳-۵۵۱ اندازه

 ژل آگارز   يروفورز بر رو  از روش الکت   PCR محصول

 يهـا  نمونه. د استفاده شد  يوم بروما يدي ات يزيآم و رنگ 

زولـه  يپ و ا  يـ ن ژنوت يـي ، جهت تع  PCRمثبت در واکنش    

 يديـ  نوکلئوت يدر مرحله بعد تـوال    . ن ترادف شدند  ييتع

 مثبت با استفاده از برنامه کرومـاس،        يها  نمونه يمتما

 دپـاب مـ  ت ي سـا بالسـت ش شـدند و در برنامـه   يرايـ و

 يهـا  هـا از ژن  زولهيپ ايجنس و نوع ژنوت. ندشدز  يآنال

 يها  با ژنين هومولوژ ي شده بر اساس باالتر    شيرايو

  . )۴ و ۱۳(دشدنن ييموجود در بانک اطالعات ژن تع

  

  ها افتهي
ــه خــاک، ۵۲از  ــهي ا۱۴ نمون )  درصــد۹/۲۶(زول

 يط کـشت از نظـر مورفولـوژ   يب آکانتامبا، در محـ   يآم

 آکانتامبـا بـر اسـاس       يصيـ د تشخ يکل.  شدند ييشناسا

ست يک شامل شکل و اندازه ک     يات مورفولوژ يخصوص

ست، شـــکل يـــجـــداره بـــودن ک ت، دويـــو تروفوزوئ

 يها تيتروفوزوئ. ست انجام شد  يست و اکتوس  ياندوس
ــا مــسطح بــودن و وجــود   ــا ب ــآکانتامب ــا ي ک هــسته ب

اهــا و يوزوم درشــت همــراه بــا وجــود آکانتاپوديکــار

هـا بـر اسـاس اشـکال      ستي کاذب خار مانند و ک     يپاها

، يتواند بـه اشـکال چنـد ضـلع     يست که م  يمتنوع اندوک 

ــب ــ، يضوي ــروي ــ نمايا ک ــودي ــشخ،ان ش ص داده ي ت

  ).۱ريتصو(ندشد

)  درصـد ۱۵/۱۷(زولـه ي ا۹زوله مثبـت،    ي ا ۱۴از  

 جـنس   ي اختـصاص  يمرهـا يآکانتامبا با استفاده از پرا    

کـه در پـنج نمونـه     نيبا توجه به ا   . دشدند  ييأآکانتامبا ت 

زولـه از رشـد   ين پـنج ا   يـ هـا کـم بـود و ا        ستيـ تعداد ک 

 ۱۴از  ط کـشت برخـوردار بودنـد،        ي در محـ   يتـر  نييپا

ــه، تعيا ــيزول ــوالي ــت نوکلئوين ت ــد۳/۱۷ (۹ يدي  )درص

 -۵۰۰ در حـدود    ي و باند  ت انجام شد  ين با موفق  ياستر

   ). ۲تصوير(ش دادندي را نماجفت باز ۴۵۰

 نمونـه  ۵ ي نمونه مثبت از نظر مورفولوژ ۱۴از  

 نمونـه  ۳ منطقه غـرب تهـران،   يها متعلق به خاک پارک 

 نمونه متعلق به جنـوب تهـران   ۴متعلق به شرق تهران،     

  . شمال تهران بودبه منطقه نمونه متعلق ۲و 

 ۴زولــه شــده از ي اي آکانتامباهــايهــا پيــژنوت

 نـشان داده    ۱جـدول    تهـران در    شهر يها منطقه پارک 

. گـزارش شـد    T4 هـا   نمونـه  يپ تمـام  يژنوت .شده است 

  . هـستند  ي پـاتوژن انـسان    يهـا  نيجز اسـتر   T4 پيژنوت

 گـرد  يهـا  ستي کي محتو،تي پل۱۷ن، تعداد  يعالوه بر ا  

 يکيبودند که از لحاظ مشخصات مورفولوژ      يکچو کو 

 يهـا  ستيـ  ک. به جنس هارتمنال داشـتند     ياديشباهت ز 

 بودنــد و ي دو جــداره صــاف و کــرويهــارتمنال دارا

تـر از آکانتامبـا را بـه خـود اختـصاص             اندازه کوچـک  

 يب کرمـ  يـ ن آم يـ  ا يها تين تروفوزوئ يچن  هم ،دادند يم

  .ده و کوچک بودنديشکل، کش
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   مورد مطالعه در شهر تهرانيها  از پارکيکي آکانتامبا جدا شده ازخاک ي چند ضلعيها ستي ک: ۱ريتصو
 )۴۰۰ ×ييبزرگنما  ،يکروسکوپ نوريم (ير مغذيط آگار غيبا استفاده از مح

 

 

 

 

 

 

 
 

جدا شده از  خاک پارک  آکانتامبا، جنس يمر اختصاصي آکانتامبا با استفاده از پرايزوله هاي از اي تعدادPCR الکتروفورز محصول :۲ريتصو
سپارک : W8، )کاج(پارک غرب : W7، )مال صدرا(پارک غرب: W1، يکنترل منف: NC ،کنترل مثبت: PC مارکر،: M( تهرانيحي تفريها

  ))شهرک غرب(پارک غرب: W9، )باهنر(غرب
  

   ۱۳۹۰-۱۳۹۱يها سال يط شهر تهران ي منطقه پارک ها۴زوله شده از ي اي آکانتامباهايها پي ژنوت:۱جدول
  

  

  

 

 

 

 

 

 

.سر نشديت امکان استخراج ژنوم مي در پليييا و باکتري قارچيل آلودگي به دل*  

  پيژنوت  PCR  کشت  منبع کد نمونه فيرد
  T4  +  +  پارک مالصدرا  ۱نمونه پارک غرب  ۱
  T4  +  +  بوستان کاج ۷نمونه پارک غرب   ۲
  T4  +  +  پارک باهنر ۸نمونه پارک غرب  ۳
  T4  +  +  پارک شهرک غرب   ۹نمونه پارک غرب  ۴
  -*  -  +  پارک ساحل   ۱۱نمونه پارگ غرب  ۵
  T4  +  +  قيپارک شقا ۳مونه پارک شرق ن ۶
  -  -  +  پارک صبا  ۷نمونه پارک شرق  ۷
  T4  +  +  يد محالتيپارک شه ۶نمونه پارک شرق  ۸
  -  -  +  نيد جمال الديپارک س  ۱نمونه پارک شمال  ۹
  T4  + +  پارک ملت ۳نمونه پارک شمال  ۱۰
  -  - +  پارک کودک  ۲نمونه پارک جنوب  ۱۱
  T4  + +  پارک الله ۴نمونه پارک جنوب  ۱۲
  T4  + +  پارک دانشجو ۵نمونه پارک جنوب  ۱۳

  -  - +  پارک شهر  ۶نمونه پاارک جنوب  ۱۴
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  بحث 

ــاال ــابع يدرصــد ب ــا در من ــاک آکانتامب  در يخ

ن يـ  بـه ا  يلـودگ  آ ي نشان دهنده خطـر بهداشـت      ها پارک

 بــه خــصوص در افــراد ي ســالمت عمــوميانگــل بــرا

 يمـاران دارا ي ب، کودکان وياستفاده کننده از لنز تماس    

 در واقع، کودکان با توجه به       .)۱۴(باشد ي م يمنينقص ا 

 هـستند و  يتـر  نيي در سـطح پـا  يکه از نظر بهداشت  نيا

 و تمـاس بـا خـاک     ي جلـد  يهـا  ن وجود خـراش   يچن هم

هـا    خاک پـارک ي لذا آلودگ،آلوده، در آنها محتمل است   

 يي آکانتامبا يها تواند آنها را مستعد ابتال به عفونت       يم

 کهدهد  يمشان ج به دست آمده از مطالعات ن  ينتا. دينما

تواند  ين مياست و اباال درصد آکانتامبا در گرد و غبار

شتر در يـ  کـه ب ي در افـراد ينشان دهنده خطر بهداشـت  

 تـا آنجـا کـه       .)١٤و١٥( باشـد  ،ن منابع هستند  يمعرض ا 

ت يـ  بـر وقـوع کرات     ي مبنـ  يا  نگـران کننـده    هاي  گزارش

 گـرد و  ي در معرض قرار گرفتن با آلودگ       بعد از  يبيآم

ن پـژوهش بـا هـدف       يـ ا لـذا    .)۱۵و۱۶(غبار وجود دارد  

 يهـــا  آکانتامبـــا بـــا اســـتفاده از روشيســـاز جـــدا

ه يـ  ناح۴ يهـا   در خاک پارکي و مولکول يکيمورفولوژ

ن يـي  تع عـالوه ه  بـ . تهران صـورت گرفـت     مختلف شهر 

ه يـ  ناحين تـوال يي با استفاده از تعکانتامبا آ يها پيژنوت

 يهـا  ژن يز همولـوژ يو آنـال  18s rRNA)۱( ژنيصيتشخ

  .انجام شد )۲(مذکور با برنامه بالست

  تهرانيها در مطالعه حاضر، نمونه خاک پارک    

 از نظـر    در چهار منطقه شمال، جنوب، شـرق و غـرب،         

زولـه  ي ا ۹ قرار گرفت که     يوجود آکانتامبا مورد بررس   

به جنس   ي اختصاص يهامريآکانتامبا با استفاده از پرا    

 ۹ يديــ نوکلئوتين تــواليــي و تعندد شــدييــأتآکانتامبــا 

هـا    نمونـه  يپ تمام يژنوت. ت انجام شد  ين با موفق  ياستر

T4  دهـد کــه   يج نـشان مـ  ين نتـا يچنـ  هـم .  گـزارش شـد

 منطقـه   يهـا   مربوط بـه خـاک پـارک       ين آلودگ يشتريب

 يهـا  مربـوط بـه خـاک پـارک        ين آلودگ يغرب و کمتر  

بـه   کـه    يا در مطالعـه   . .باشـد  يمنطقه شمال تهـران مـ     

 يهـا   نمونـه ي بـر رو )۲۰۰۷( و همکاران  لورنزوله  يوس

ــ از م،خــاک انجــام شــد ــه خــاک، در ۱۱۴ان ي  ۴۳ نمون

الزم بـه   .  شـد  ييآکانتامبا شناسـا  )  درصد ۷/۳۷(نمونه

 ۳۹ن آکانتامبــا، در ي اســتر۴۳ان يـ ذکـر اســت کــه از م 

ــت آم)درصــد ۶/۹۰(مــورد ــ، مقاوم ــرارت و ي ــه ح ب ب

ن موضــوع يه شــده بــود کــه همــدته مــشاهياســموالر

 يهـا  نيک بـودن اسـتر   يـ گر تـوان بـالقوه پاتوژن      انينما

بـه عنـوان     T4 پيـ موجود در خاک است و در آن ژنوت       

ــژنوت ــد  يـ ــزارش شـ ــب گـ ــائ .)۱۴(پ غالـ ان و يرضـ

 نمونه  ۸۰ يق بر رو  يدر تهران با تحق    ) ۲۰۰۷(همکاران

) رصـد  د۲۵/۴۶(زولـه   ي ا ۳۷ مختلـف،    يطـ ياز منابع مح  

ن پـژوهش  يـ در ا.  کردنـد ييب آکانتامبـا را شناسـا   يآم

بـه   ي از نظر آلـودگ    ي نمونه خاک مورد بررس    ۵ يتمام

ن از  يچنـ  هم. ص داده شدند  يب آکانتامبا مثبت تشخ   يآم

 ۲۸، يطـ ي شده از گرد و غبـار مح       يآور  نمونه جمع  ۶۱

ص ياز نظر آکانتامبـا مثبـت تـشخ     ) درصد ۹/۴۵(زولهيا

 را يا ، مطالعــه)۲۰۰۸( و همکــارانيتــي ن.)۱۰(داده شــد

 نمونه  ۷زوله آکانتامبا شامل    ي ا ۱۰پ  ين ژنوت ييت تع جه

 نمونه مدفوع گاو انجـام      ۲ نمونه آب استخر و      ۱خاک،  
                                                
1-18S Ribosomal Ribo Nucleic Acid 
2-Basic Local Alignment Search Tool 
 
 
 
 



 مريم ابراهيمي و همكاران

٥٣٦ )٧٩شماره پي در پي (١٣٩٢ آبانـ ٧ ـ شماره ١٨مجله ارمغان دانش ـ دوره 

 خـاک و مـدفوع و     يها  نمونه ي برا T4 پيدادند که ژنوت  

ــژنوت ــوط ي ــراT6 وT2پ مخل ــشخص  ي ب ــه آب م  نمون

 و  يتـ ينله  يبـه وسـ    کـه    يگـر يد  در مطالعه . )۱۷(ديگرد

 رودخانـه  ۱۰ نمونه آب از ۵۵ ي بر رو  )۲۰۱۲(همکاران

ــرانيحــيتفر ــا( اطــراف ته ــودگ) راني ــه ياز نظــر آل  ب

 درصد  ۳/۲۷ انجام گرفت، نشان داد      ي آزادز يها بيآم

 ۸۰ اسـت کـه   ي آزادزيهـا  بيها آلوده به آم   ن آب ياز ا 

  .)۸(ص داده شدي آکانتامبا تشخين آلودگيا درصد

ط يع در محـ   ي، به طـور وسـ     T4 پ پاتوژن يژنوت

بار، خاک،  غگرد و   ( مختلف يطيوجود دارد و منابع مح    

پ يبه عنوان مخزن و منبع ژنوت     ) واناتيمدفوع ح   و آب

T4 زبانان حـساس از جملـه مـصرف کننـدگان       ي م يبرا

ستم يـ قـص س ن ي، کودکان و افـراد دارا   ي تماس يلنزها

بـه   T4پ  يـ غالـب بـودن ژنوت    . رونـد  ي به شمار م   يمنيا

توانـد مربـوط بـه       ي مـ  يبـ ي آم يها تيعنوان عامل کرات  

ات يخـصوص (پيـ ن ژنوتيـ  ايتيسيـ باالتر بـودن پاتوژن   

ن يــــ  ايت انتقــــاليــــش قابلي، افــــزا)روالنسيــــو

 کـه احتمـال     يع آن در منـاطق    ي وسـ  يپراکنـدگ (پيژنوت

ا يـ ) اد اسـت  يـ انـسان ز  له  يبـه وسـ   ست  يـ  بـا ک   يآلودگ

ن يـ تـوان بـه ا   ي مـ تـاً ينها. ن دو نکته باشـد ي از ا يبيترک

 يبـ يت آميـ در کرات T4 زولـه ي ايد که فراوانـ  يجه رس ينت

پ در  يـ ن ژنوت يـ شتر ا يـ  ب ييتواند مربـوط بـه توانـا       يم

 ي و مقاومـت آن بـه ضـد عفـون    ياتصال به لنـز تماسـ     

شتر کـه بـه آشـکار       يقات ب ين تحق يبنابرا. ها باشد  کننده

 يکــي ژنتيروالنس و مارکرهـا يـ ات ويشـدن خـصوص  

 يانجامـد، الزم و ضـرور      يخصوص م ه   ب يها پيژنوت

  .   )۴و ۱۸(ديآ يبه نظر م

   

  يريگ جهينت

پ يـ  پاتوژن متعلق به ژنوت    يص آکانتامبا يتشخ

T4  برخـوردار   ياديـ ت ز ي از اهم  يحي تفر يها در پارک 

وان تنهـا  بـه عنـ  T4  ق حاضريکه در تحق از آنجا. است

کـه   نيپ شناخته شده گزارش شد و با توجه به ا          يژنوت

، يبـ يت آميجاد کراتين عوامل ا  يتر يپ از اصل  ين ژنوت يا

 مطرح شـده  ي پوستيها  و عفونت  ي مغز يها تيآنسفال

ــابرا،اســت ــوان  ي بن ــه عن ــين خــاک را ب ــ از ريک سک ي

 يتـوان تلقـ    ي مـ  يمـار يبن  يا مهم در انتقال     يفاکتورها

 خـاک بـه    يدهد، آلودگ  يمطالعه نشان م  ن  يج ا ينتا. کرد

 و ي کـه محـل بـاز     يحـ ي تفر يهـا  خصوص خاک پارک  

ک خطـر   يـ توانـد بـه عنـوان        يتجمع کودکـان اسـت مـ      

شتر در معـرض آن    ي در سالمت کودکان که ب     يبهداشت

ن ي الزم بـه مـسئول     يد هـشدارها  يـ لـذا با  . هستند باشد 

م هشدار دهنده داده شـود      ي از نظر نصب عال    يبهداشت

  . دشو يريشگي پيي آکانتامبايها بروز عفونتتا از 

  

  تقدير و تشکر  

 ييپـژوهش دانـشجو    در قالـب   مطالعه حاضـر  

دانـشگاه علـوم     ي ارشد در دانشکده پزشک    يکارشناس

نگارنـدگان  . شـد انجـام   تهـران    يد بهـشت  ي شـه  يپزشک

  رحمـت  ي آقا  و يالسجردزهره  مقاله از زحمات خانم     

  .ندينما ي ميگزار سپاسيسلگ
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Abstract 

Background & aim: Acanthamoeba is a genus of free-living amoebae found in environmental 
sources. These amphizoic amoebae  can lead to severe human disease such as encephalitis and 
keratitis. Acanthamoeba transmits to humans through contact with soil and dust from scratching the 
skin. The aim of the present study was to identify the genotypes of Acanthamoeba in parks of the 
city of Tehran using molecular and morphological - based methods. 

 
Methods: In this study, 52 samples of soil were collected from 17 parks in Tehran. Samples were 
then filtered and cultured on 1.5% non-nutrient agar. DNA extraction and PCR amplification was 
performed using genus specific primers. Sequencing analysis and BLAST search were done for 
genotype identification. 
 
Results: Out of 52 soil samples, 14 strain (26.9%) were positive for Acanthamoeba amoebae by 
microscopic observation. Out Of 14 positive isolates, 9 (17.3%) were positive for Acanthamoeba 
using genus specific primer pairs. Of 14 strains, 9 were sequenced successfully. Genotype 
identification was revealed that all strains were belonged to T4 type. T4 genotypes among strains 
are human pathogens. 
 
Conclusions: Identification of pathogenic Acanthamoeba belonging to T4 genotype in recreational 
parks could be of utmost importance. Results of this study show that soil contamination, particularly 
in parks where children play and assemble is a sanitary risk for them.  
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