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Abstract 

Background and Objective: Acanthamoeba is a free-living and opportunistic 

amoeba found in the water, soil, and air. This amoeba causes 

granulomatous amoebic encephalitis in the immunocompromised patients and 

amoebic keratitis in the people using contact lenses. The genotypes of 

Acanthamoeba are pathogenic and non-pathogenic. Regarding this, the present 

study aimed to determine the frequency and genotypes of Acanthamoeba in 

the water pools and ponds of Khorramabad, Iran, using culture, polymerase 

chain reaction (PCR), and sequencing methods in 2016. 

Materials and Methods: This study was conducted on a total of 84 water 

samples collected from the water pools and ponds of Khorramabad. The 

samples were filtered using nitrocellulose syringe (0.45 μm); subsequently, 

they were cultured on 1.5% non-nutrient agar, covered by killed Escherichia 

coli and incubated at 27ºC. After the extraction of DNA from positive 

samples, PCR was performed using specific primers to detect and confirm 

Acanthamoeba. Then, for genotyping, the PCR products of positive samples 

were sequenced. 

Results: Out of the 84 water samples, 50 (59.5%) cases were positive for 

amoeba in the culture method. However, the results of the PCR revealed 35 

(41.7%) positive samples for Acanthamoeba. The sequencing of the PCR 

products demonstrated that 17 samples were T4 genotype (pathogen), and 

the rest were other Acanthamoeba genotypes. 

Conclusion: This study indicated the high prevalence of Acanthamoeba 

species, especially the pathogenic type, in the water pools of Khoramabad 

that could be a source of infection risk for humans. Regarding the fact that 

almost half of the found genotypes were pathogenic (genotype T4) that are 

the main cause of amoebic keratitis, these water bodies could be a potential 

risk factor for the public health. Therefore, the health professionals should 

prevent contamination. 
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  چکیده

ی دارا افراد در تواندیم بیآم نيا. است هوا و خاک آب، ساکن طلبفرصتی بیآم آکانتامبا سابقه و هدف:

 کنندیم هاستفاد چشم تماسی ازلنز کهی افراد در و گرانولوماتوزی بیآم تیآنسفال باعثی منيا ستمیس نقص

 مطالعه نيا. هستند زایماریب ریغی برخ و زایماریب آکانتامبای هاپیژنوت ازی تعداد. کندی بیآم تیکرات جاديا

وشر با آباد خرم شهری هاوحوضچه استخرها آب در آکانتامبای ها پیژنوتيی شناسا وی فراوان نییتع باهدف

 .شد انجام 1315 سال  دری ابی يتوال و PCR کشت،ی ها

ی لترهایف از هانمونه. شدی آورجمع آبادخرمی هاحوضچه و استخرها آب از نمونه 44 تعداد ها:مواد و روش

 درصد 5/1ی رمغذیغ آگار کشت طیمح در لتریف سپس و شده داده عبوری کرونیم 45/0 تروسلولزینی سرنگ

ازنمونه DNAکشت داده شدند. پس از استخراج C°22اشريشیا کلی و دمای .شدهکشتهی باکتر با دهیپوش

با استفاده از پرايمرهای اختصاصی صورت گرفت. به  PCRمثبت،جهت شناسايی آکانتامبا واکنش یها

 .مثبت تعیین توالی گرديد یهانمونهPCR های آکانتامبا،محصولمنظورتعیین ژنوتیپ

( %5/51نمونه) 50آباد تعداد های شهر خرمآوری شده از استخرها و حوضچهنمونه آب جمع 44از ها:یافته

( از نظر آکانتامبا %2/41نمونه) PCR 35و انجام  DNAدارای نتیجه کشت مثبت بودند که پس از استخراج 

( و 52/44%) T4نمونه دارای ژنوتیپ 12، مشخص شد که PCRمثبت بودند. پس از تعیین توالی محصوالت

 باشند.ا می( دارای ساير ژنوتیپ های آکانتامب%42/51نمونه ) 14

 رهایاستخ در آن، بیماريزای نوع بخصوص آکانتامبا، انواع باالی شیوع داد نشان مطالعه اين گیري:نتیجه

زا مارییهای يافت شده از نوع بحدود نیمی از ژنوتیپ. باشد انسان برای آلودگی منشاء تواند می آباد خرم

عنوان عامل بالقوه خطر برای سالمت باشند. اين منابع آبی به( وعامل اصلی کراتیت آکانتامبايی میT4)ژنوتیپ 

 منظورآموزش و پیشگیری از آلودگی ضروری است.ان بهداشتی بهيعمومی بوده و تالش متصد

 

 واکنش زنجیره ای پلیمراز ؛ژنوتیپ ؛آکانتامبا ؛آب واژگان كلیدي:

 علوم دانشگاه یبرا نشر حقوق یتمام

 .است محفوظ همدان یپزشک

مقدمه
های آزادزی است که انتشار جهانی دارد و آکانتامبا از آمیب

ها گسترده در آب، خاک، هوا، فاضالب و ساير محیطبه طور 

گونه دارد که  حدود  20پراکنده است. اين تک ياخته  بیش از

رغم زا هستند. علینیمی از آنها برای انسان و حیوانات بیماری

های محدودی زا، گزارشهای بیماریانتشار بسیار گسترده گونه

ها . اکثر گزارش [2،1] ها در دست استدرباره بیماری ناشی از آن

های اخیر و پس از رايج شدن استفاده از لنزهای مربوط به سال

تماسی چشم است. آکانتامبیازيس تظاهرات مغزی، پوستی، ريوی 
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 استخرها آب در آكانتامبا هايژنوتیپ و فراوانی

و چشمی دارد که سه مورد اول بطور عمده در بیماران دچار 

های آکانتامبا به دو شکل افتد. گونهاختالل ايمنی اتفاق می

شوند. کیست آکانتامبا در تروفوزوئیت و کیست مشاهده می

ی آب هامقابل کلرينه کردن آب و نیز ضد عفونی کردن سیستم

بیمارستان مقاوم هستند. زيستگاه معمول آکانتامبا آب است 

شود و آگاهی وفور يافت میله در آب استخرها به . از جم[3،1]

ی هايهای پاتوژن آن در آبها و بويژه ژنوتیپاز  انتشاراين آمیب

که انسان بطور مکرر و دائمی با آنها درتماس است به لحاظ 

بهداشت، حفظ و تامین سالمت افراد جامعه بسیار ارزشمند 

يجاد عفونت در زی از عوامل مهم ااخته دوگانهياست. اين تک

سیستم عصبی مرکزی انسان و حیوانات است که بیماری ناشی 

شود از آن در اين شکل  اکثر موارد منجر به مرگ می

دلیل  شیوع و انتشار گسترده در های آکانتامبا بهژنوتیپ.[2]

. آکانتامبا، [1]ای بر خوردار هستند طبیعت، از اهمیت ويژه

ترين آمیب آزادزی است که در محیط زندگی ترين و فراوانشايع

های متنوعی اخته، از زيستگاهي. اين تک[4]انسان وجود دارد 

ها و خاک های ساحل، فاضالبچون آب شیرين، آب شور، شن

 راحتی ا شده است. آمیب بهاز مناطق گرمسیر تا قطب شمال جد

-تواند از محیط خانه مانند خاک گلدان، آکواريوم، آب لولهمی

های مرطوب کننده جدا گردد. کشی، ظرفشويی و دستگاه

های آکانتامبا در استخرهای شنا، گزارشات متعددی از ايزوله

ها، گردوغبار، ترشحات گوش و های آب معدنی، جکوزیبطری

لی پستانداران وجود دارد. همچنین در های سلوريه و کشت

های درمانی، آمیب از واحدهای ديالیز، واحدهای محیط

های تهويه و استخرهای دندانپزشکی، ونتیالتورها، سیستم

 .    [6،5]هیدروتراپی جدا گرديده است

ها در واند سالتکیست اين آمیب بسیار مقاوم است و می

محیط باقی بماند و به حیات خود ادامه دهد. اين آمیب را بر 

( طبقه T1- T19ژنوتیپ )11، به rRNAاساس سکانس ژن 

های مختلفی از جمله پوست .آکانتامبا از راه[4،2]اند بندی کرده

است، يا از طريق مجاری تنفسی، آسیب ديده که در تماس با انگل 

 شود. بعدبصورت کیست موجود در هوا يا  آب وارد بدن انسان می

از ورود به بدن از طريق جريان خون خود را به سیستم عصبی و 

های ايجاد شده . در میان عفونت[5]رساند ديگر اندام ها می

عات گرانولوماتوز آمیبی، ضاي توان انسفالیتبوسیله آکانتامبا می

. [10،1،4]گرانولوماتوز پوستی و کراتیت آمیبی مزمن را نام برد 

تواند مستقیماً موجب امروزه مشخص شده است که آکانتامبا می

 . [11]آلوده شدن قرنیه شود 

کی از منابعی است که اين آمیب يآب استخرها و حوضچه ها 

کند و کراتیت آمیبی نیز ناشی از استفاده از آب در آن زندگی می

غیر استريل برای شستشوی لنزهای  تماسی چشم  و يا شنا در 

 استخرهای آلوده است.

های آزادزی از آب در مناطق غربی در زمینه جداسازی آمیب

مطالعات کمی صورت گرفته است و در مطالعات ساير نقاط  کشور

های تشخیصی بکار رفته، غیر ايران نیز در اکثر موارد روش

.  از [12]حساس )کشت و تشخیص با میکروسکوپ( بوده است 

آنجا که آب استخرهای آب شیرين و شور به عنوان مخزن 

ای در مورد میزان آلودگی آب عهآکانتامبا بوده تاکنون مطال

اخته انجام نشده يآباد به اين تکهای شهر خرماستخرها وحوضچه

است. بنابراين، مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی حضور 

آباد و تعیین های شهر خرمآکانتامبا درآب استخرها وحوضچه

 های جدا شده انجام شد.ژنوتیپ آمیب
 

 هامواد و روش

 ها و كشتنمونهآوري جمع
برداری با نمونه1315اين مطالعه مقطعی از مهرتا بهمن ماه 

مجموعاً آباد انجام شد. های شهر خرماز آب استخرها و حوضچه

لیتر از میلی 500-1000نمونه آب، هريک به مقدار 44

ی سرنگ لتریف ازها گرفته شده و  استخرها و حوضچه

سپس  .شد داده عبور کرونیم 45/0 منافذ بای تروسلولزین

ی باکتری حاو %5/1ی مغذ ریغ آگار طیمحی رو برفیلتر فوق 

درجه  22کشته شده برده شد و درداخل انکوباتور یکل ایشياشر

های کشت گراد قرار داده شد. از روز چهارم به بعد محیطسانتی

های بررسی شد. پلیت X100بامیکروسکوب نوری و بزرگنمايی 

های آزادزی ا ترفوزئیت آمیبيست و مثبت از نظر وجود کی

ها پس از يک برای انجام مراحل بعدی جدا شدند و سايرپلیت

ماه اگر آمیبی رشد نکرده بود دور ريخته شدند. جهت حذف 

های مزاحم، پلیت مثبت چندين مرتبه  پاساژ ها و باکتریقارچ

داده شد تا کشت خالص آمیب بدست آيد. بطور خالصه در 

گذاری شده ک لوپ استريل از منطقه عالمتيکنارشعله با 

های انگل بر داشته  و به محیط کشت جديد انتقال داده کلنی

شد، دور پلیت محیط کشت با پارافیلم مسدود شده و محیط می

طور شد تا بق روال قبلی به انکوباتور انتقال داده میجديد طب

 دقیق مجدداً مورد بررسی قرارگیرد.  
 

 گیري شاخص هاي استاندارد آباندازه
های گیری و نمونههای آب میزان کلر اندازهدر تماام نموناه  

دارای کلر باقیمانده کمتر يا بیش از مقدار استاندارد تعیین شد. 

باشااد. می ppm3-1 دارد در آب اسااتخرها کلر باقیمانده اسااتان

و درياچه  جزء   2و حوضااچه   1الزم به ذکر اساات حوضااچه  

آيند، لذا میزان کلر باقیمانده در آنها های محیطی بشمار میآب

گیری گیری نیز اندازههای محل نمونهباشااد. دمای آبصاافر می

 26-24شاد. دمای اساتاندارد استخرها بايد در محدوده دمايی   

های آب pHگراد باشااد.در راسااتای اهداف طرح  درجه سااانتی

 گیری شد. برداری شده هم اندازهنمونه
 

 DNA استخراج

سی بافرفسفات سی 5کشت مثبت  جدا شده و  یهانمونه
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 همکارانو  فرجی

سی سی 5سالین روی محیط کشت ريخته شد. سپس با سرنگ   

میب آاستريل ازکنار پلیت و کمی باالتر از سطح محیط، بافرحاوی 

های مخصوص را وارد سرنگ کرده و محتويات سرنگ در لوله

ها با پارافیلم بسته شد. سه مرتبه عمل ريخته شده و در لوله

انجام و محلول رويی  خالی  و رسوب  rpm4000شستشو با سرعت 

باشد می DNAحاصل که حاوی تعداد کافی آمیب جهت استخراج

میکرولیتر از رسوب حاصل 20به میکروتیوب انتقال داده شد. مقدار 

شد و با بزرگنمايی از کشت شستشو شده روی الم گذاشته می

X100  وX400 گرديد. بررسی میDNA  نمونه ها با استفاده از

( DynaBio TM DNA Extractionکیت شرکت تکاپوزيست )

 شد. و بر اساس پروتکل شرکت  سازنده استخراج
 

 PCRواكنش 
 تریکرولیم 25  حجم در( PCR) مرازای پلیزنجیره واکنش

(  JDP1, JDP2) آکانتامبای اختصاصی مرهايپرا با استفاده از

 به PCR واکنش در استفاده موردی مرهايپرای توال. شد انجام

  :باشدی م ريز شرح

 5’-GGCCCAGATCGTTTACCGTGAA-3’ : JDP1و 

 3'-TCTCACAAGCTGCTAGGGAGTCA -5’  :JDP2 
[13].  

 استانداردی آکانتامبا نمونه DNAهمراهبه  PCRواکنش 

 علوم دانشگاهی شناسقارچ وی شناسانگل گروه از شده اخذ

سیکل به  33در (مثبت کنترل عنوانبهی)بهشت دیشهی پزشک

 شرح زير انجام گرفت:

درجه  14دقیقه در 3جدا شدن دورشته هدف اولیه 

ثانیه  35گراد و در هر سیکل، جدا شدن دو رشته هدف سانتی

گراد، اتصال اختصاصی پرايمر به توالی هدف درجه سانتی 15در

 22گراد، طويل شدن يک دقیقه دردرجه سانتی 56ثانیه در 45

درجه  22دقیقه در 5گراد و طويل شدن نهايی درجه سانتی

ه با رنگ شد %1بر روی ژل اگارز  PCRگراد. محصول سانتی

ت از های مثبرفت نمونهسايبرسیف الکتروفورز گرديد. انتظار می

 داشته باشند. bp 500نظر آکانتامبا باندی در حدود

های آکانتامبا جهت تخلیص و توالی يابی ايزوله PCRمحصول 

به شرکت تکاپوزيست ارسال گرديد. نتايج تعیین توالی با استفاده از 

 ها در برنامه بالست سايتسپس داده نرم افزارکروماس  ويرايش شد و

NCBI (National center for biotechnology Information) 

 د.ها  مشخص گرديمورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت  و ژنوتیپ ايزوله
 

 هایافته

 هاي استاندارد آبشاخص
( دارای %2/60نمونه ) 51آوری شده تعداد نمونه جمع 44از 

اسااتاندارد بودند. ازنظر میزان باقیمانده کلر میزان باقیمانده کلر 

آباد تنها  های شهرستان خرمموجود در آب اساتخرها وحوضاچه  

دو اسااتخر شااهر دارای میزان باقیمانده کلر اسااتاندارد بودند. به 

دلیل اينکه ساااه حوضاااچه و درياچه داخل شاااهر  جزء آبهای 

 ا صااافرآيند، لذا میزان کلر باقیمانده در آنهمحیطی بشاامار می 

باشد. نظر به اينکه دمای استاندارد استخرها بايد در محدوده می

آوری نمونه جمع 44گراد باشااد، از درجه سااانتی 26-24دمايی 

نمونه  24( دارای دمای استاندارد بودند، %4/21نمونه ) 60شده 

هاای محیطی از دريااچاه  و حوضاااچاه ها      ( کاه از آب 6/24%)

ه دمايی خارج از دمای استاندارد آوری شده بودند در محدودجمع

محیطی تحت تأثیر دمای محیط قرار داشاااتناد، اين آب هاای   

گیری شده در اندازه pH( از نظر %100نمونه ) 44بودند. تمامی 

 (.1( بودند )جدول 2/2-4استاندارد ) pHمحدوده 
 

 PCR نتایج كشت و
 نظر از( %5/51) نمونه 50تعداد ، آب نمونه 44از درمجموع

 نمونه 50 از و بودند مثبت کشت جهینتی دارای آزادزی هابیآم

 PCR انجام و DNA استخراج از پس مثبت کشت جهینتی دارا

 و( JDP1, JDP2) آکانتامبای اختصاصی مرهايپرا از استفاده با

 bp 500 درحدودی باند نمونه PCR، 35 محصول الکتروفورز

 .(1 شکل ، 2جدول)دادند نشان

 زانیمی رهایمتغ و هانمونه کشت از حاصلی هاداده لیتحل

 نیب که داد نشااانی  کا مجذوری آمار آزمون با ودما pH کلر،

 رابطه آب در موجود کلر زانیم و آبی هانمونه کشاات جهینت

  ريساااا انیم کهی درحال( )=002/0P) دارد وجودی داریمعن

 آبادآب استخرها و حوضچه های مورد مطالعه در شهر خرم pHمیزان کلر، دما و : 6جدول 

 فیرد استخر نام نمونه تعداد ppm برحسب ماندهیباق كلر زانیم وسیسلیس درجه برحسب دما pH زانیم

 1  1 استخر 10   3/2(4/2-2)   24( 30-22)  5/2(4/2-3/2)

 2  2 استخر 10 4/0(1-5/0) 22 (24-23)  4/2(4/2-3/2)

 3  3 استخر 10 1(2-5/0) 26(24-25) 4/2(4/2-4/2)

 4  4 استخر 10 6/1(5/2-5/0) 21(30-24) 6/2(4/2-6/2)

 5  5 استخر 10 5/2(4/2-3/2) (30-22) 2/2(4/2-6/2)

 6  6 استخر 10 1(5/2-1) 26(21-25) 6/2(4/2-5/2)

 2  اچهيدر 4 0 6(1-5) 4/2(5/2-3/2)

 4 1 حوضچه 10 0 5(10-4)  4/2(5/2-3/2)

 1  2 حوضچه 6 0 2(6-5) 3/2(4/2-2/2)
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 استخرها آب در آكانتامبا هايژنوتیپ و فراوانی

 کشت وPCR روش اساس بر15 سال آباددرخرم شهری هاوحوضچه استخرها آب دری آزادزی هابیآمی فراوان عيتوز :4 جدول

 نام استخر/حوضچه

 نتیجه كشت

 جمع منفی مثبت

PCR 

 )درصد(فراوانی
 كشت

 )درصد(فراوانی

PCR 

 )درصد(فراوانی
 كشت

 )درصد(فراوانی

 فراوانی

 PCRكشت/
 درصد

 100 10 6(60) 10 4(40) 0(0) 1استخر 

 100 10 10(100) 10 0(0) 0(0) 2استخر

 100 10 0(0) 1(10) 10(100) 1(10) 3استخر 

 100 10 10(100) 10(100) 0(0) 0(0)  4استخر 

 100 10 2(20) 4(40) 4(40) 2(20)  5 استخر

 100 10 6(60) 2(20) 4(40) 3(30)  6استخر 

 100 4 0(0) 2(25) 4(100) 6(25) درياچه 

 100 10 0(0) 1(10) 10(100) 1(10)  1حوضچه طبیعی 

 100 6 0(0) 0(0) 6(100) 6(100)  2حوضچه طبیعی 

 100 44 34(5/40) 41(3/54) 50(3/51) 35(2/41) مجموع

 

  
 

 
 مثبت، کنترل:+100bp، Cمارکر: SM:100) آبادخرم هرش یطیمحی هاوحوضچه استخرها آبی هانمونه ازی تعداد PCRمحصول الکتروفورز :6 شکل

None :یمنف کنترل، S :محصول11 تا 2ی ها شماره PCR10نمونه DNA شدند انتخابی تصادف بطور که آب.) 

 

 دينگرد  مشااااهدهی داریمعن رابطه کشااات جهینت و متغیرها

(05/0P>( )3 جدول.)  

و میزان کلر  PCRتحلیل آماری نشااان داد که میان نتیجه 

 (.4)جدول  (=025/0P)داری وجود داردنمونه آب رابطه معنی

 آكانتامبا پیژنوت نییتع وی ابی یتوال
وانجام بالست مشخص PCRپس از تعیین توالی محصوالت 

نمونه 12مثبت داشاااتند  PCRنمونه که نتیجه 35شاااد که از 

 ( دارای%42/51نمونااه )14بود و T4( دارای ژنوتیااپ 52/44%)

A 

B 
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 همکارانو  فرجی

 15سال در آباد خرم شهری هاحوضچه و آباستخرها نمونه در موجود کلر زانیوم کشت جهینت رابطه :3جدول

 آب كلر زانیم

كشت جهینت  
 P ارزش

 مجموع

 تعداد(درصد)

 (ppm 3-6) استاندارد

 تعداد( درصد)

 راستانداردیغ

 تعداد( درصد)

002/0 

یمنف 1(2/1) 33(24/31) 34(44/40)  

 مثبت 15( 45/12) 35(66/41) 50( 52/51)

 مجموع 16( 05/11) 64( 15/40) 44( 100)

 

 15سال در آباد خرم شهری ها حوضچه و استخرها آب نمونه در موجود کلر زانیم و PCR جهینت رابطه :2جدول

 آب كلر زانیم

 PCRجهینت
Pتعداد( درصد)مجموع ارزش  

 (ppm 3-6)  كلراستاندارد

 تعداد(درصد) 

 استاندارد ریغ كلر

 تعداد(درصد)

025/0  

 یمنف 4(26/4)    45(52/53) 41(54.33)

 مثبت 12(24/14) 23(34/22) 35(66/41)

 مجموع 16(05/11) 64(15/40) 44(100)

 

های آکانتامبا هساااتندکه بدلیل فقدان امکانات، سااااير  ژنوتیپ

 امکان تعیین ژنوتیپ بقیه نمونه ها میسر نشد.
 

 بحث

آمیب آزادزی  دهد کهنتايج حاصل ازمطالعه حاضر نشان می

های آبی استخرها و حوضچهآکانتامبا به  میزان قابل توجهی در 

های جدا شده آباد شیوع دارد و تقريباً نیمی از اين آمیبشهرخرم

های بیباشند. آکانتامبا از خانواده آم( میT4پیاز نوع پاتوژن )ژنوت

های موجود در طبیعت است. اختهيترين تکعيو يکی از شا یآزادز

ايران نیز  های مختلف جداشده و درطلب از محیطاين انگل فرصت

های ناشی از آن همچون کراتیت مارییبا توجه به شیوع ب

. براساس نتايج اين [14،6]آکانتامبايی بسیار حائز اهمیت است 

 های شهر خرم( ازآب استخرها و حوضچه%5/51نمونه) 50مطالعه 

با روش کشت مثبت  یهای آزادزبیازنظر وجود آم 15آباد در سال 

 یهارا در نمونه یهای آزادزبیهستند.ايننتايج وفور بسیار زياد آم

-های مطالعه حسینآبی موردمطالعه نشان داد. نتايج حاضر با يافته

ها و آب پارک یهای آزادزبی( که وفور آم1311بیگی و همکاران )

و نیز مطالعه  [13]درصد گزارش کردند  40میادين قزوين را 

ها را در منابع آبی بی( که وفور اين آم1312مسیبی و همکاران )

 همخوانی دارد.  [14]درصد گزارش کردند  11/61اراک 

 یهای آزادزبی( وفور آم2011مطالعه السجردی و همکاران )

دچار نقص سیستم ايمنی در تهران های بستری بیماران را در بخش

های بی( وفور آم1311و همکاران ) یدرصد، قدر قدر جهرم 1/52

 35درصد ودر منابع آبی چاه نیز  35را در منابع آبی شیراز  یآزادز

گورنیک و  . همچنین مطالعه [16،15]درصد گزارش کردند 

های بیترکیه شیوع آم یکشلوله یها( بر روی آب2013)همکاران 

ها بی( شیوع اين آم2004درصد و شوف و همکاران ) 22را  یآزادز

 .[14،12]درصد گزارش کردند  4/11خانگی فلوريدا یهارا در آب

های مرفولوژی شناسايی جنس آکانتامبا تنها بر اساس ويژگی

به دلیل تغییرات در شکل کیست به علت شرايط موجود در 

بر اساس ويژگی یبنداعتماد بودهو طبقهر قابل یمحیط کشت غ

. در مطالعه [11-21]تر است حیهای مولکولی پايدارتر و صح

ای هبرای تشخیص وتايید آکانتامبا در نمونه PCRحاضر از روش 

با پرايمرهای  PCRايزوله شده از آب ها  استفاده شد. نتايج 

نمونه دارای نتیجه کشت  50اختصاصی آکانتامبا نشان داد که از

( ازنظر آکانتامبا مثبت هستند که اين %2/41نمونه ) 35مثبت، 

ی هايارد.نمونهنتیجه بانتايجسايرمطالعات انجام شده همخوانی د

منفی دارند  PCRکه دارای نتیجه کشت مثبت بوده اما نتیجه 

های آزادزی از جمله نگلريا، والکامفیا احتماالً متعلق به ساير آمیب

و باالموثیا می باشند که تشخیص قطعی و افتراق آنها از آکانتامبا 

 با استفاده از پرايمرهای اختصاصی امکان پذير است.

ذشته شیوع آکانتامبا در منابع مختلف محیطی در مطالعات گ

قرارگرفته است. شیوع آکانتامبا در  در سرتاسر جهان موردمطالعه

 %21هی، منابع محیطی ترک[21]درصد 22ه یترک یکشلولهمنابع آب

 یهانمونه [22]درصد  2/6عمومی مجارستان  یها، حمام[22]

 یها، آب[24] %4، منابع آب طبیعی هلند [23] %6/5بالینی ژاپن 

 %4/2دا يخانگی فلور یهاوآب [25] %2/2خانگی شهر سئول 

آب رودخانه در  یهاشده است. همچنین در نمونهگزارش[12]

و  %21، %4/26، %2ب یآمريکا، جامائیکا، آلمان و بلغارستان به ترت

. وفور اين آمیب در منابع آب [24-26]شده استگزارش 14%

ه اسپانیا و ژاپن بخانگی نیکاراگوئه، مکزيک، برزيل، جامائیکا، 

شده گزارش %2/64و  %5/51، %1/36، %3/26، %5/22، %21ب یترت

 . [10 ،26،  21-32]است

( بر روی نمونه1312در ايران مطالعه ابراهیمی و همکاران )

( بر روی منابع آبی 1312ها، مسیبی و همکاران )خاک پارک یها

سطحی  یهابر روی آب [33]( 1344اراک، افتخار و همکاران )

گزارش  %3/22و  %61، %1/26ب یتهران شیوع آکانتامبا را به ترت

 انتامباآک جنس پینژنوتییتع نهیزم در مطالعه نيا جينتا کرده اند.
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 استخرها آب در آكانتامبا هايژنوتیپ و فراوانی

 پیژنوت ريسا به نسبتT4 (52/44%  )پیژنوت فراوانی  که داد نشان

 ازی مین باًيتقر گر،يد عبارت به.است برابر بايتقر( %42/51) ها

 شهری عیطبی هاوحوضچه استخرها درآب شده افتی يهاپیژنوت

 از حاصلی هاافتهی يآمار لیتحل. هستند پاتوژن پیژنوت آبادخرم

 و کشت جهینت انیم داریمعن رابطه  وجود ازی حاک PCR و کشت

PCR در آب در موجود کلر زانیم گريد بعبارت. بود کلر زانیم  با 

 آبی هانمونهPCR يا کشت جهینت شدن مثبت و آکانتامبا رشد

 مثل آکانتامبا پاتوژنی هاپیژنوت نیهمچن. معکوسدارد ریتاث

 شهری عیطبی هاحوضچه و استخرها آبی هانمونه در T4 پیژنوت

  در T4 پيژنوتا باالی وفور. دارنديی باال رشد قدرت آباد خرم

 یافراد ابتال در آن  بالقوه خطر ازی حاکی بررس مورد آبی هانمونه

 عوارض آن تبع به و رندیگی م قرار آبها نيا با تماس در که است

يی امباآکانت تیکرات و مزمن گرانولوماتوز تیآنسفال چونی خطرناک

 و مسئوالن توجه مساله نيا. شود ايجاد تواندیم مستعد افراد در

یزيربرنامه و مناسبی رسان اطالع جهت دری بهداشت انيمتصد

 .طلبدیم را آبهای آلودگ حذف وی ریشگیپ برایی آتی ها
 

 گيرينتيجه
 استخرها آبی هانمونه در آکانتامبا توجه قابل میزان مشاهده

 يک هاآب نيا که است نيا انگریب آبادخرم شهری هاوحوضچه

 جمله ازی آزادزی هابیرآمیوتکث رشدی برا مناسب  منبع

 .هستند آکانتامبا

 امکان  جداشدهی هاپیژنوت اغلب بودن پاتوژن به باتوجه

 تهداش وجود مستعد درافراد آکانتامبا ازی ناشی هاعفونت بروز

 بجل مسئله نيا به رای  بهداشت نیمسئول توجه  ديبا ولذا

 .نمود

 ارتباط بیآم وفور و ماندهیباق کلر میزان نیب که آنجا از

 نسبت استخرها انيمتصد استی ضرور لذا دارد وجود داریمعن

 .باشند داشتهی اژهيو توجه ماندهیباق کلر زانیم کنترل به
 

 تشکر و قدردانی
 یپزشک علوم دانشگاه آوریفن و تحقیقات محترم معاونت از

 انهصمیم نمودند تامین را تحقیق اين هزينه از بخشی که همدان

ی تخصص گروه از دارد جا همچنین. شودمی سپاسگزاری

 جهت الزمی هایهمآهنگ که آبادخرم شهرستان طیمح بهداشت

-بهی قدردان و تشکر دادند انجام را استخرها آب ازی ریگنمونه

 رد سندگانينو منافع با مطالعه نيا جينتا درضمن. ديآ عمل

 .باشدینم تضاد
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