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Background and Aims: Acanthamoeba, the causative agent of granulomatous amebic
encephalitis )GAE), is among the most prevalent free-living amoebas (FLA) existing in water,
soil and dust. This study was conducted to determine FLA and identify Acanthamoeba
genotypes isolated from stagnant water in Kashan, Iran.

Article Subject: Clinical Para

Materials and Methods: In this descriptive study, 138 stagnant water samples were
collected from Kashan mosques and public parks. The samples were filtered (0.45µm) and
cultured onto non-nutrient agar for the presence of FLA. Acanthamoeba spp. was identified by
polymerase chain reaction (PCR) using specific primers, which amplified a 490 bp fragment.
Among ten sequenced isolates of Acanthamoeba, different genotypes were determined by
sequence analysis. The parameters such as pH, temperature, sampling season and related results
were recorded and analyzed using SPSS16.
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Results: The rate of FLA was 88.4 %, 59.4% of which were confirmed as Acanthamoeba
spp. using PCR method. The rate of Acanthamoeba T4 and T2 genotypes were 80% and 20%,
respectively. There was a significant relation between FLA rate and sampling season (P= 0.01).
The highest rate of FLA and Acanthamoeba was observed at pH 7. There was no significant
relationship between FLA and Acanthamoeba spp. with pH and temperature.
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Conclusions: The rate of FLA and Acanthamoeba in stagnant water were high in Kashan.
The dominant Acanthamoeba genotype (T4) is pathogen. Due to serious amoeba-induced
complications, hygienic education is recommended to increase the public awareness on
transmission and health/preventive measurements.
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جداسازی آمیبهای آزادزی و شناسایی مولکولی آکانتامبا از آبهای راکد کاشان
محمدحسین گلستانی ،۱سیما راستی ،۱حسین هوشیار ،۱مهدی دالوری ،۱سید غالم عباس موسوی ،۲لیال
.1
.2
.3

ایرانشاهی۳

گروه انگلشناسی و قارچشناسی ،دانشکدة پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کاشان ،کاشان ،ایران
گروه آمار و بهداشت ،دانشکدة بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی کاشان ،کاشان ،ایران
گروه بهداشت محیط ،دانشکدة بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی کاشان ،کاشان ،ایران

اطالعات مقاله

چکیده

تاریخچۀ مقاله
دریافت۱۳96/۱0/۱۳ :
پذیرش۱۳97/0۳/۲4:

زمینه و هدف :آکانتامبا شایعترین آمیب آزادزی است که بهوفور در آب ،خاک و گردوغبار وجود دارد و عامل آنسفالیت
گرانولوماتوز آمیبی است .مطالعة حاضر برای تشخیص آمیبهای آزادزی و شناسایی ژنوتایپهای آکانتامبا در آبهای راکد شهر کاشان
انجام شده است.

انتشار آنالین۱۳97/04/09 :

مواد و روش کار :در این مطالعة توصیفی 13۸ ،نمونه آب راکد از مساجد و پارکهای کاشان جمعآوری شد .این نمونهها پس از

موضوع :انگل شناسی بالینی

عبوردادن از فیلتر 0/45میکرونی و کشت در آگار غیرمغذی از نظر آمیب آزادزی بررسی شدند .برای شناسایی مولکولی آکانتامبا از
واکنش زنجیرههای پلی مراز و پرایمرهای اختصاصی استفاده شد .پس از تکثیر قطعة  490bpو تعیین توالی نوکلئوتیدی ،ژنوتایپ 10
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نویسندۀ مسئول:
سیما راستی
گروه انگلشناسی و قارچشناسی،
دانشکدة پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی
کاشان ،کاشان ،ایران
تلفن0۳۱-۵۵4۱۱۱۲ :

ایزولة آکانتامبا شناسایی شد ،pH .دما ،فصل نمونهگیری و نتایج در  SPSSنسخة  16ثبت و تحلیل شد.

یافتهها ۸۸/4 :درصد از نمونهها آلوده به آمیب آزادزی بودند که با استفاده از  59/4 PCRدرصد آنها بهعنوان آکانتامبا
شناسایی و تأیید شدند .از میان نمونههای تأییدشده  ۸0درصد مربوط به ژنوتایپ آکانتامبا  T4و  20درصد  T2بودند .بین فصول
نمونهگیری و آلودگی با آمیب آزادزی ارتباط معنیداری مشاهده شد ( .)P = 0/01بیشترین میزان آلودگی آب راکد به آمیب آزادزی و
آکانتامبا در  pH7مشاهده شد .در این مطالعه ارتباط معنیداری بین  pHو دما با آلودگی آمیب آزادزی و آکانتامبا مشاهده نشد.
نتیجهگیری :این مطالعه نشان داد که آلودگی آبهای راکد به آمیب آزادزی و آکانتامبا در کاشان باال است .همچنین ژنوتیپ
غالب آکانتامبا  T4است که از سویههای بیماریزا است .با توجه به عوارض خطرناک ناشی از این آمیب ،آموزش بهداشت برای افزایش
آگاهی در زمینة انتقال و نیز اقدامات بهداشتی برای پیشگیری از آلودگی توصیه میشود.

پست الکترونیک:
Rasti_s@yahoo.com

کلمات کلیدی :آبهای راکد ،آمیب آزادزی ،آکانتامبا ،ژنوتایپ

کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفادۀ علمی از این مقاله برای مجلۀ میکروبشناسی پزشکی ایران محفوظ است.

مقدمه
جنسهای گوناگون آمیبهای آزادزی از منابع محیطی از
جمله آب ،خاک ،گردوغبار و فاضالب جدا شدهاند .برخی گونههای
این آمیبها زندگی دوگانه دارند و قادرند ضمن زندگی آزاد،
بهشکل اتفاقی انسان را نیز آلوده کنند .اگرچه همة آمیبهای
آزادزی بالقوه بیماریزا هستند؛ اما جنسهای آکانتامبا ،نگلریا و
باالموثیا بیشتر در انسان و دیگر حیوانها ،مننگوانسفالیت آمیبی،
بیماریهای چشمی و پوستی ایجاد میکنند ( .)۱،۲گونههای
آکانتامبا ،رایجترین تکیاختههای آمفی زوئیک هستند که معموال

در محیطهای خشک و مرطوب در سراسر جهان وجود دارند .این
آمیب از زیستگاههای متنوعی از جمله آبهای راکد ،آب بطری
آشامیدنی ،استخرهای شنا ،یونیتهای دندانپزشکی ،مواد
شستوشودهندة لنز و دیالیز و گردوغبار جدا شده است (.)4،۳
آکانتامبا در سیر تکاملی خود به دو شکل مشاهده میشود .فرم
تروفوزوئیت توانایی تغذیه از منابع گوناگون را دارد و از راه تقسیم
دوتایی زیاد میشود .فرم مقاوم یا کیستی از مقاومت بسیار باالیی
نسبت به شرایط نامساعد محیطی برخوردار است ( .)۵کیستها
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چندین سال زنده میمانند و بیماریزایی خود را در محیط حفظ

جداسازی آمیبهای آزادزی

میکنند ( .)6کیستها از راه خاک ،آب و گردوغبار آلوده میتوانند

الف) فیلتراسیون نمونهها:

وارد بافت های بدن انسان و منجر به بروز بیماری شوند .همچنین
ممکن است آمیب از راه خراش در پوست یا آسیبدیدن و
ضربهخوردن اپی تلیوم قرنیه بهعلت ورود جسم خارجی و
همچنین استفاده از لنزهای تماسی به بدن راه پیدا کند (.)۱
چندینگونه از جنس آکانتامبا شناسایی شده است که در
صورت ورود به بدن انسان ممکن است آنسفالیت آمیبی
گرانولوماتوز کشنده ،ضایعات پوستی و نیز کراتیت آمیبی ایجاد
کنند .بروز کراتیت آمیبی در طول سه دهة گذشته بهشکل
چشمگیری افزایش یافته است ( .)7کراتیت آکانتامبایی عفونتی
حاد است و قرنیه را درگیر میکند .این بیماری در افرادی که
سیستم ایمنی نرمال هم دارند ایجاد میشود و از راه واردشدن
تروما به قرنیه و یا بهدلیل رعایتنکردن اصول بهداشتی در استفاده
از لنزهای تماسی رخ میدهد ( .)۸در ایران نیز نمونههای تشخیص
داده شده در دانشکدة بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال
 1374افزون بر  150نمونه بوده اند که علت آن را بیشتر استفاده

هریک از نمونههای آب جمعآوریشده ابتدا از فیلترهای
 0/45میکرون ن یتروسلولز (شرکت بیوتک آلمان) و با استفاده از
پمپ خالء ( AEIساخت انگلستان) عبور داده شدند .برای
جلوگیری از آلودگی نمونهها ،پس از فیلترکردن هریک از نمونهها،
دستگاه شسته و خشک شد.
ب) کشت:
فیلترها روی محیط کشت آگار غیرمغذی (
 )NNA( )Agarغنیشده با اشرشیاکلی در دمای  26-2۸درجة
سلسیوس بهمدت یک ماه انکوبه و از نظر داشتن ترفوزوئیت یا
کیست آمیب آزادزی بررسی شدند ( .)7از نمونة مثبت آکانتامبا و
سرم فیزیولوژی استریل بهعنوان کنترلهای مثبت و منفی در
کشت استفاده شد .نمونههای مثبت مجدد پاساژ داده شدند و
کلنیهای آمیب آزادزی پس از شستوشو با سرم فیزیولوژی
استریل ،جمع آوری و رسوب حاوی آمیب تا زمان استخراج DNA
Non-Nutrient

در فریزر  -20درجة سلسیوس نگهداری شدند.

از لنزهای نرم گزارش کردهاند (.)7
منطقة کاشان بهدلیل شرایط آبوهوایی خاص مثل میانگین
پایین بارش سالیانه و میزان زیاد گردوغبار ،یکی از مناطق مهمی
است که ساکنینش در معرض خطر آلودگی با آمیبهای آزادزی
قرار دارند .با توجه به نقش مهم آکانتامبا در ایجاد کراتیتهای

استخراج :DNA
استخراج  DNAبا استفاده از کیت
 Extraction Mini Kitشرکت تکاپوزیست و طبق دستورالعمل
مربوطه انجام شدDNA .های استخراجشده تا زمان ارزیابی با
 ،PCRدر دمای  -20درجة سلسیوس نگهداری شدند.
DynaBio TM DNA

تشخیص آکانتامبا با :PCR

آمیبی و آنسفالیتهای گرانولوماتوز ( )۱ ،۸-9و با توجه به شیوع
روبهافزایش کراتیتهای آمیبی در ایران ( )7و انتقال آکانتامبا از
راه آب ،خاک و گردوغبار آلوده به کیست آمیب ( ،)۱مطالعة حاضر

با هدف شناسایی آمیبهای آزادزی و تعیین ژنوتایپهای آکانتامبا
در کاشان انجام شده است.
مواد و روشها
جمعآوری نمونه
در این مطالعة مقطعی ،در بازة سالهای ،1394-1395
 13۸نمونه آب راکد شامل  104نمونه آب حوضچههای پارکها و
 34نمونه از آب حوضهای مساجد شهر کاشان نمونهبرداری
شدند .هر نمونه آب بهمیزان 500میلیلیتر در بطریهای
درپوشدار استریل جمعآوری و پس از انتقال به آزمایشگاه
انگلشناسی دانشگاه علوم پزشکی کاشان از نظر آمیبهای آزادزی
و آکانتامبا بررسی شد .ارتباط عوامل محیطی نظیر دما pH ،و
فصل با آمیب آزادزی و آکانتامبا بررسی شد.

شناسایی آکانتامبا از سایر آمیبهای آزادزی با روش  PCRو
پرایمرهای  JDp2و  JDp1اختصاصی ژن  18SrRNAانجام شد.
 PCRطبق برنامه انجام شد .دناتوراسیون در  94درجة سلسیوس
بهمدت  4دقیقه 33 ،سیکل ،دناتوراسیون در  94درجة سلسیوس
بهمدت  35ثانیه ،آنیلینگ  57درجة سلسیوس بهمدت  45ثانیه و
طویلسازی در  72درجة سلسیوس بهمدت  1دقیقه و طویلسازی
نهایی در  5دقیقه.
محصول  PCRدر ژل آگاروز  1/5درصد رنگآمیزیشده با
اتیدیوم بروماید الکتروفورز و با ترانس لومیناتور بررسی شد.
مشاهده باند اختصاصی  490bpنشاندهندة وجود آکانتامبا در
نمونه و مثبتبودن آلودگی در نظر گرفته شد.
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تعیین توالی نوکلئوتیدهای محصول ( PCR

PCR

:)Sequencing
محصول  PCRبهدستآمده از  10نمونة جداشده از آب راکد
برای تعیین توالی به شرکت  Bioneerکرهجنوبی ارسال شد .پس
از تعیین توالی نوکلئوتیدی نمونههای ارسالشده ،هریک از توالیها
در پایگاه  NCBIو با استفاده از نرمافزار بالست ارزیابی شدند .در
ادامه با توجه به میزان تشابه هریک ازتوالیهای نوکلئوتیدی با
توالیهای استاندارد و ثبتشده در بانک ژن این پایگاه ،ژنوتیپ
هریک از نمونهها ،مشخص شد .همچنین پس از تعیین و تأیید
ژنوتیپ  10ایزولة آکانتامبا ،جزئیات کامل هریک در بانک ژن
 NCBIثبت شد.
تجزیهوتحلیل اطالعات:
پس از ورود دادهها در نرمافزار  SPSSنسخة  16با آزمون
مجذور کای و فیشر ،آنالیز آماری انجام شد.
یافتهها
براساس نتایج بررسی حاضر ،از  13۸نمونه آبهای راکد
بررسیشده با روش کشت 122 ،نمونه ( ۸۸/4درصد) از نظر
آمیبهای آزادزی مثبت بودند .در بررسی مولکولی ( ،) PCRمیزان
آلودگی به آکانتامبا در  ۸2نمونه ( 59/4درصد) تأیید شد )شکل 1
و جدول .)1
بیشترین میزان آلودگی به آمیبهای آزادزی و آکانتامبا در
آب جمعآوریشده از مساجد بهترتیب  33نمونه ( 97/1درصد) و

 21نمونه ( 61/۸درصد) بود (جدول .)1بیشترین زمان جداسازی
آمیبهای آزادزی در روز هفتم کشت ( 95/1درصد) گزارش شد و
در روز سیام ( 4/1درصد) بود .بیشترین میزان آلودگی به آمیب
آزادزی و آکانتامبا در  7 pHمشاهده شد ( نمودار .)1
بیشترین میزان آلودگی به آمیبهای آزادزی و آکانتامبا در
دمای  26-30درجة سلسیوس مشاهده شد که بهترتیب 29/5
درصد و  34/1درصد بود (( )P = 0/22( ،)P = 0/1نمودار .)2
بیشترین میزان آلودگی به آمیب آزادزی در زمستان (100
درصد) و کمترین در تابستان ( 77/۸درصد) دیده شد (= 0/01
 .)Pهمچنین بیشترین میزان آلودگی به آکانتامبا در تابستان
( 66/7درصد) و کمترین در زمستان ( 56/۸درصد) مشاهده شد.
 10ایزولة آکانتامبا تعیین توالی شد که  ۸ایزوله ( ۸0درصد)
ژنوتیپ  T4و  2ایزوله (20درصد)  T2بودند .میزان مشابهت توالی
نوکلئوتیدها با سایر ایزولهها  9۸-100درصد بود .الزم به توضیح
است ژنوتیپهای  T4و  T2بیماریزا هستند 10 .ایزولة آکانتامبا
در بانک ژن ،با شمارههای زیر ثبت شدند .شمارة ثبت ژنها و
ژنوتیپ:
LC177107.1-LC177108.1: T2
LC276833.1-35 ، :LC276875.1-76 , LC276879
,LC276364.1-65: T4

شکل  .۱الکتروفورز قطعۀ تکثیریافته با استفاده از پرایمرهای اختصاصی آکانتامبا  JDP1 , JDP2بر ژل آگاروز  ۱/۵درصد در آبهای

راکد کاشان M .مارکر وزنی  NC ،۱00bpکنترل منفی PC ،کنترل مثبت S1-S6 ،نمونههای مثبت آکانتامبا
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جدول  .۱توزیع فراوانی آلودگی آبهای راکد به آمیبهای آزادزی و آکانتامبا برحسب محل نمونهگیری
تکیاخته

آکانتامبا

آمیب آزادزی

جمع
محل

تعداد )درصد)

مثبت
تعداد (درصد)

منفی
تعداد (درصد)

مثبت
تعداد (درصد)

منفی
تعداد (درصد)

مسجد

33
()97/1

1
()2/9

21
()61/۸

13
()3۸/2

34
()100

پارک

۸9
()۸5/6

15
()14/4

61
()5۸/7

43
()41/3

104
()100

جمع

122
()۸۸/4

16
()11/6

۸2
()59/4

56
()40/6

13۸
()100

نمونهگیری

P.value

0/74

0/001

نمودار  .۱توزیع آلودگی به آمیب آزادزی برحسب  pHآبهای راکد

۳۱-۳۵ ˚C:6 ، ۲6-۳0˚C :۵ ، ۲۱- ۲۵ ˚C:4 ، ۱6-۲0 ˚C:۳ ،۱۱ -۱۵˚C :۲ ، 6 -۱0˚C : ۱
نمودار  .۲توزیع آلودگی آبهای راکد به آکانتامبا برحسب دما

بحث
با ارزیابی نمونههای آب راکد جمعآوریشده از سطح شهر
کاشان ،مشخص شد که حدود  ۸۸درصد از آبهای راکد سطح
شهر به آمیبهای آزادزی آلودهاند ( .)CI = 0/۸31 - 0/937در
مطالعهای که از سوی  )2012( Hosseinbigiو همکاران و نیز

 Aghajaniو همکاران ( )2016انجام شده است ،آلودگی به
آمیبهای آزادزی را در آب پارکها و میدانهای قزوین و سیستان
بهترتیب  ۸0درصد و  ۸۸درصد گزارش شد ) .)۱0-۱۱نتایج مطالعة
حاضر با نتایج مطالعات بیانشده همخوانی دارد و وفور بسیار زیاد
آمیبهای آزادزی را در نمونة آبهای راکد نشان میدهد.
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اما در مطالعة  Solhjooو همکاران ( )2012میزان آلودگی به
آمیبهای آزادزی در منابع آبی شیراز  35درصد گزارش شده است

ترتیب  T4و  T3و  T15شایعترین ژنوتیپهای جداشده بودند

که کمتر از نتایج مطالعة حاضر است ( .)۱۲همچنین میزان

(.)۲۱

آلودگی به آمیبهای آزادزی را در آبهای لولهکشی ترکیه
22درصد و در آبهای خانگی فلوراید 19/4درصد گزارش کردهاند

مطالعات مختلف بیانگر این است که بیشترین ژنوتیپ
جداشده از منابع محیطی و نمونههای بالینی ژنوتیپ  T4است

( .)۱۳،۱4طبق مطالعات موجود شیوع آمیبهای آزادزی در

( .)۲۲در مطالعة اخیر ،نتایج تعیین توالی نشان داد که بیشترین

آبهای خانگی و تصفیهشده نسبتبه آبهای راکد کمتر است .در
آبهای لولهکشی بهدلیل تماسنداشتن آب با عوامل آلودهکننده و
نیز ضدعفونیکردن آب با کلر که باعث انهدام ترفوزوئیت آمیب می
شود ،سطح آلودگی کمتر است .در مطالعة اخیر میزان آلودگی آب
های راکد به آکانتامبا  59/4درصد گزارش شد )0/۸31 - 0/937
=  .(CIهمچنین میزان آلودگی به آمیبهای آزادزی و آکانتامبا در
آب مساجد ( (P = 0/001بیشتر از پارکها ( (P = 0/74بود .الزم
به توضیح است که عادت غیربهداشتی کشیدن آب وضو به بینی،
احتمال ورود این انگلها و احتمال بروز بیشتر انسفالیت
گراتولوماتوز آمیبی میشود.
محققان سایر مطالعات انجامشده در ایران ،میزان آکانتامبا

ژنوتیپ آکانتامبا  ۸0( T4درصد) و  20( T2درصد) است که با

در آبهای راکد تهران را  32درصد ( ،)۱۵قزوین  43درصد (،)۱0
سیستان  47/5درصد ( )۱۱و جنوب غربی ایران را  50درصد ()۱6
گزارش کردهاند .همچنین در مطالعات خارجی شیوع آکانتامبا را
در آبهای سطحی تایوان  51/7درصد ( )۱7و در منابع آبهای
تفریحی غرب هند  50/6درصد ( )۱۸و در لهستان  ۸درصد ()۱9
گزارش کردهاند .همة این مطالعات سطح کمتر آلودگی را در
مقایسه با این مطالعه نشان میدهد.
تفاوت شیوع آکانتامبا در مطالعات مختلف ممکن است
ناشی از تنوع منابع بررسیشده ،شرایط محیطی و آبوهوایی،
تفاوت روش استخراج  DNAو نوع پرایمر استفادهشده باشد.
آکانتامبا در آبهای حوضچههای میدانها ،پارکها و مسجدها
نسبت به آبهای تصفیهشدة لولهکشی خانگی بیشتر است .دالیل
میزان زیاد آلودگی آبهای راکد به آکانتامبا ممکن است به
عواملی مثل مقاومت به حرارت ،اسموالریتة باال و همچنین رشد
در  pH 4 - 12وابسته باشد ( .)۱،7در کاشان بهدلیل وزش
بادهای شدید و گردوغبار و میزان کم بارندگی شرایط برای وفور
آمیبهای آزادزی و آکانتامبا مهیا است.
تا کنون  20ژنوتیپ گوناگون آکانتامبا ( )T1-T20شناسایی
شده است که از ژنوتیپهای پاتوژن میتوان به  T3،T5،T4اشاره
کرد ( .)9در مطالعة  Lasjerdiو همکاران ( )2011روی بیماران

نقص ایمنی تهران  T4و  )۲0( T5و در نمونههای بالینی ژاپن به

نتایج سایر مطالعات شباهت دارد ( Maghsood .)۱۵-۱7و
همکاران ،ژنوتیپ  T4و  T2آکانتامبا را در نمونههای بالینی گزارش
کردهاند ( .)۲4ژنوتیپهای بیماریزایی مثل ژنوتیپ  T4ممکن
است بیماریهای خطرناکی از جمله آنسفالیت گرانولوماتوز آمیبی
( ،)GAEکراتیت آمیبی ( )AKوگرانولوماتوز پوستی آکانتامبایی
( )۲۵ایجاد کنند .همچنین مرگومیر ناشی از انسفالیت آمیبی
مرتبط با این ژنوتیپ گزارش شده است ( .)26کراتیت آکانتامبایی
ممکن است افرادی را حتی با ایمنی سالم و کارآمد گرفتار کند و
در نهایت سبب کاهش بینایی و کوری فرد شود (.)۲۳-۲۲
بر پایة نتایج بهدستآمده بین آلودگی به آمیب آزادزی و
فصل ،ارتباط معنیداری مشاهده شد (( (P = 0/01بهشکلی که
بیشترین میزان آلودگی به آکانتامبا در تابستان وجود داشت
( .(P=0/3۸همچنین بیشترین آلودگی به آمیب آزادزی و آکانتامبا
در آبهایی با دمای  26-30درجة سلسیوس مشاهده شد که با
توزیع آلودگی فصلی هماهنگی دارد .در مطالعة حاضر بیشترین
میزان آلودگی آب راکد به آمیب آزادزی ( 46/7درصد) و آکانتامبا
( 50درصد) در آبهایی با  pH 7مشاهده شد که با نتایج سایر
مطالعات مطابقت دارد (.)۲7-۲9
نتیجهگیری
براساس نتایج این مطالعه و مقایسه با دیگر مطالعات
گزارششده ،میزان آلودگی آبهای راکد به آمیبهای آزادزی و
آکانتامبا در کاشان بیشتر از دیگر نقاط ایران و حتی جهان است.
همچنین بیشتر ژنوتایپهای آکانتامبا  T4بود .با توجه به
بیماریزابودن این ژنوتیپ و بهویژه نقش آن در بروز کراتیت
آمیبی و انسفالیت گرانولوماتوزی آمیبی ،بهسازی محیط و آموزش
بهداشت برای کنترل و پیشگیری آلودگی پیشنهاد میشود.
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