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Genotyping of Acanthamoeba Isolated from Soil in Varamin 
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Aims The soil is one of the important sources of Acanthamoeba human infection. Regarding the 
increasing number of Acanthamoeba keratitis cases in recent years in Iran, more attention to 
investigating this amoeba now is made. The present study aimed to identify the genotypes of 
Acanthamoeba in Varamin City using polymerase chain reaction (PCR) technique.
Materials & Methods Totally, 18 samples of soil were collected from 12 parks in Varamin 
City. The samples were filtered using 0.45µm nitrocellulose membrane filters. Then, they 
were cultured in non-nutrient agar medium 1.5% enriched with killed cultured bacteria 
Escherchia coli. Genomic DNA was extracted by DNG-plusTM solution and PCR amplification 
was performed using specific primers to amplify a 500bp 18S rRNA. Sequencing analysis and 
BLAST search were done for genotype identification of positive samples.
Findings Out of 18 soil samples, 6 isolates (33.3%) were found to be positive for Acanthamoeba 
in medium by microscopic observation meanwhile 4 isolates (22.2%) were confirmed by 
Acanthamoeba genus-specific primers. Genotype identification was revealed that all samples 
belonged to T4 type.
Conclusion Considering this result, the soil of parks is possible be a risk factor for people, 
particularly children in this area. Therefore, more attention of public health authorities is 
recommended.
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  چکيده
 به توجه با است. آکانتامبا به انسان آلودگی مهم منابع از یکی خاک :اهداف
 به نسبت بیشتری توجه ايران، در اخیر هایسال در آمیبی کراتیت موارد افزایش
 جداسازی هدف بامطالعه حاضر  است. شده حاضر حال در آمیب این بررسی
 و (PCR) ای پلیمرازواکنش زنجیره روش از استفاده با آکانتامبا هایگونه
  شد. انجام ورامین شهر در آنها هایژنوتایپ تعیین

 شد. آوریجمع ورامین شهر پارک ۱۲ از نمونه ۱۸ طور کلیبه :هامواد و روش
 از پس شدند. داده عبور میکرونی۴۵/۰ نیتروسلولز فیلترهای از هانمونه

 باکتری باهمراه  %۵/۱ غیرمغذی آگار محیط روی آنها ها،نمونه فیلترکردن
‐DNG محلول با ژنومیک DNA .ندشد داده کشت شدهکشته کلی شیایاشر

plusTM اختصاصی پرایمرهای از استفاده با و شد استخراج مثبت هایپلیت از 
18S	 rRNA روش به بازی جفت۵۰۰ قطعه تکثیر با PCR قرار شناسایی مورد 

  شدند. ترادف تعیین ژنوتایپ، تعیین برای مثبت هاینمونه گرفت.
 نظر از کشت محیط در آکانتامبا، )%۳/۳۳( ایزوله ۶ خاک، نمونه ۱۸ از ها:یافته

 از استفاده با )%۲/۲۲( ایزوله ۴ تعداد این از که شدند شناسایی مورفولوژی
 T4 هانمونه تمامی ژنوتایپ شدند. ییدتا کانتامباآ  جنس اختصاصی پرایمرهای
  شد. گزارش
 خطر عامل یک دارد احتمال هاپارک خاک نتیجه، این به توجه با گیری:نتیجه
 به بیشتری توجه رو، این از باشد. منطقه این در کودکان مخصوصاً  افراد، برای
	شود.می توصیه عمومی بهداشت نکات

	ورامین شهر خاک، ،T4 ژنوتایپ آکانتامبا، ها:کلیدواژه

  ۱۰/۰۲/۱۳۹۸ تاريخ دريافت:
  ۲۵/۰۲/۱۳۹۹ تاريخ پذيرش:
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مقدمه
 زوئیکآمفی یاختهتک یک (Acanthamoeba) آکانتامبا
 تواندمی و دارد طبیعت در ایگسترده توزیع که است طلبفرصت
 چرخه در ماین ارگانیز  .شود یافت آبی منابع و غبار و گرد خاک، در

ل که قادر به تکثیر است فعا تروفوزئیت دارد: مرحله دو خود زندگی
 فعالیت واست  غیرفعال آمیب مرحله این در که کیستی و مرحله
 قادر خود کیستیک فرم در آمیب دهد.می انجام را کمی متابولیکی

 گذشته، دهه چند طیرای سالیان متمادی زنده بماند. ب است

 برخوردار ایویژه اهمیت از میکروبی معنوان یک ارگانیز کانتامبا بهآ 
 در جدی هایعفونت عوامل از یکی آمیب این امروزه و است شده
توان به از دالیل اهمیت این آمیب می .شودمحسوب می انسان

  موارد زیر اشاره کرد:
 افزایش از ناشی آکانتامبایی هایعفونت موارد تعداد افزایش )۱

کننده افراد مصرف و ایمنی سیستم نقص به مبتال افراد تعداد
	لنزهای تماسی

  اکوسیستم در آمیب این نقش بالقوه )۲
 هایژنپاتو برای مخزن یا میزبانعنوان به آکانتامبا نقش )۳

  (اندوسیمبیونت) هاویروس جمله از میکروبی
که  کانتامباییآ  کراتیت به توانمی آمیب این مهم هایعفونت از
 به تواندمیشود و کنندگان از لنزهای تماسی دیده میاستفاده در

 .کرد شارها آنسفالیت کشنده و نادر بیماریو  شود منجر نابینایی
 گرانولوماتوز آمیبی آنسفالیت نام به آکانتامبا از ناشی آنسفالیت

)GAE(  ،1]‐[4است معروفدر افراد دچار نقص سیستم ایمنی .
 هاکیست ظاهر و تحرک رفولوژی،وم براساسآمیب  این بندیطبقه
واقع این خصوصیات،  در ونیست  برخوردار فیلوژنیک ارزش از

 ژنومی مطالعات مبنای بر بندیطبقه جدیدترینتشخیصی نیستند. 
‐T1) ژنوتایپ ٢٠ ،rRNA ژن توالی براساس كه است آکانتامبا

20)T 3]‐[7استشده  تعیین آکانتامبا جنس برای,	  طبق. 5
 بیماری موجب که آکانتامبا هایایزوله %٩٠ ،شدهانجام مطالعات

 ویروالنس دلیلبه که هستند T4 ژنوتایپ به متعلق شوند،می
 و آب در آکانتامبا گسترش در یاصل فاکتور .8]‐[10آن است بیشتر
 ممکن گرم یهاآب .است ییایباکتر ییغذا منبع وجود خاک،
 را دما به مقاوم یهاهیسو خصوصاً  آکانتامبا گسترش و رشد است
 کنند تحمل را حرارت است ممکنها گونه برخی و دهند شیافزا
 به .است C۳۵-۳۲° انسان چشم هیقرن یدما نباشند.زا بیماری اما
 در سکونت به قادر آکانتامبا از یعیوس یهاتهیوار لیدل نیهم
 از ناشی هایعفونت بروز اخیرهای سال در .[9]هستند هیقرن سطح

 عمدتاً  پدیده این است. داده نشان توجهی قابل افزایش آکانتامبا
 و آگاهی تماسی، لنزهای از کنندگاناستفاده تعداد افزایش علتبه

	,7]‐[14است بهتر تشخیص  ترینموفق و ترینارزان ترین،رایج .11
 لنزهای قرنیه، بیوپسی هاینمونه از آکانتامبا جداسازی روش
 غیرمغذی آگار محیط روی بر هانمونه کشت قرنیه، تراشه و تماسی

 مانند منفی گرم باکتری مقداری محیط، به ابتدا .است ۵/۱%
 از پس هانمونه .شودمی اضافه آمیب رشد برای کلی شیایاشر

 بررسی مورد اینورت میکروسکوپ توسط ساعت، ۷۲ از بعد و کشت
 و مفید روش یک تواندمی کانفوکال میکروسکوپ گیرند.می قرار

 ،است کشت ازتر حساس PCR باشد. تشخیص برای غیرتهاجمی
 بیمارانی در بالینی تشخیص ییدات در ویژه طوربه تواندمی بنابراین

 استفاده اخیر هایسال در .15]‐[18باشد مفید دارند منفی کشت که
 یافته افزایش ایران در آکانتامبا شناسایی برای PCR روش از

 یهاتیكرات ییشناسا و صیتشخ منظوربه ،ای. در مطالعهاست
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 هایبررسی در .[19]است شده استفاده PCR روش از ییآكانتامبا
 شروع از قبل مبتال بیماران اغلب کهشد  مشخصشده انجام
 اند.داشته ارتباط خاک و آب جمله از محیطی منابع با بیماری
 انتقال در مهم هایفاکتور  ریسک از یکی خاک در تامباآکان وجود
 لنز کنندهمصرف افراد شامل که مستعد افراد در خصوصبه بیماری
 هستند، ناکارآمد نیایم سیستم با افراد و کودکان تماسی،
 از انسان به آکانتامبا انتقال که یآنجای از .[20]شودمی محسوب
 در ایمطالعه تاکنون طرفی از و بگیرد صورت تواندمی خاک طریق
 ،است نشده انجام ورامین شهرستان از آکانتامبا آمیب شیوع مورد

 خاک در آکانتامبا حضور بررسی هدف با حاضر مطالعه ،بنابراین
های ژنوتایپ تعیین و تهران استان در ورامین شهرستان
  .شد انجام جداشده هایباآکانتام

  
	هاروش و مواد
  مطالعه مورد منطقه
 ورامین شهر آن مرکز و تهران استان هایشهرستان از یکی ورامین

  ).١ (شکلاست  تهران شهر شرقی جنوب کیلومتری۳۵واقع در 

  

  
	محدوده شهرستان ورامین منطقه جغرافیایی) ۱شکل 

  
	نمونه آوریجمع
 انجام ۱۳۹۵ شهریور تا خرداد بازه زمانی در حاضر مقطعی مطالعه

خاک  از نمونه ١٨ آوریجمع به اقدام مطالعه، این در شد.
 عمق از بردارینمونه .شد ورامین شهرستان تفریحی هایپارک
 هوا که تابستان فصل اوایل و بهار فصل اواخر در متریسانتی١٠
 آزمایشات انجامبرای  هانمونه بعد مرحله در و شد انجام بود گرم
 دانشکده شناسیحشره و شناسیانگل گروه آزمایشگاه به نظر مورد

  یافتند. انتقال مدرس تربیت دانشگاه پزشکی علوم
  هانمونه فیلتراسیون

 وشد  اضافه مقطر آب لیتر١ حدود هانمونه به مرحله، این در
 اتاق دمای در ساعت ٢٤ مدت به و مخلوط خوبیبهسپس 
برای  رویی مایع از لیترمیلی٥٠٠ حدود سپس .ندشد دارینگه

 فیلتر کاغذ از استفاده با فیلتراسیون شد. استفاده فیلتراسیون
 نهایتاً  گرفت. صورتخأل  پمپ و میکرون)٢/٥ (قطر ٤٢ واتمن

 آگار حاوی محیط روی وارونه صورتبه کاغذی فیلترهای
 کلی شیایاشر از ایالیه با همراه (NNN) %٥/١ غیرمغذی
 C٢٦° دمای در انکوباتور در هامحیط .ندشد داده کشت شده،کشته
 هایساپروفیت رشد از جلوگیری منظوربه بعد روز گرفتند. قرار

 ساعت ٧٢ تا ٤٨ از پس و برداشته هامحیط روی از فیلترها قارچی
 در کشت محیط در آکانتامبا رشد مشاهدهمنظور به روزانه صورتبه
 .ندشد بررسی هامحیط حاشیه نوری و اینورت میکروسکوپ زیر
 صورت اولیه پلیت از آمیب کلونینگ قارچی، آلودگی حذف برای

 پلیت از آمیب هایکیست از کمی تعداد که ترتیب بدین گرفت.
 پاساژهای از پس نهایتاً  کهاین تا شدند منتقل بعدی پلیت به اولیه

 یهانمونه بنابراین .نیامد دست به آلودگی از عاری پلیت متوالی،
 سرعت با و بار سه %۳ کیدریدکلریاس با آکانتامبا ستیک یحاو
 یبرا شدند. داده وشوشست قهیدق ۱۰ مدت به دقیقه،دور بر ۷۵۰
 وشوشست (PBS)سالین فسفات بافر باها ستیک دیبا دیاس حذف
  شوند. داده

  استخراج منظوربه پلیت سطح از آمیب برداشت
 بافر از لیترمیلی۵ میزان آمیب، حاوی محیط روی روش این در

 با سپس و ریخته استریل ولوژییفیز سرم یا و سالینفسفات
 مخلوط بافر با کامالً  پلیت سطح استریل پاستورپیپت از استفاده

 توسط بعد، مرحله در شوند. ورغوطه بافر در هاآمیب تاشد 
 بمیکروتیو به بافر همراه به هاکیست و تروفوزوئیت پاستورپیپت
 سرعت با وژیسانتریف از پس و یافتند انتقال میکرولیتری۵/۱

 حاصل آمیب از کافی رسوب دقیقه، ۱۰ مدت بهدور بر دقیقه ۲۰۰۰
 در گرفت. صورت بار ۳ عمل این اضافی آگارهای حذفبرای  د.ش
برای  نمونه چند ها،پلیت وشویشست از پس مرحله این
  شدند. گذاشته کنار گیمسا آمیزیرنگ
	DNA استخراج برای هانمونه کردنآماده
 سالین لیترمیلی۵/۱ استریل، کامالً  شرایط در و هود زیر در ابتدا
 و شد برداشته غیرمغذی آگار محیط حاوی کشتهای پلیت روی
با سرعت  دقیقه ۱۰ و ریخته لیتریمیلی۵/۱ میکروتیوپ در

 و ریخته دور رویی مایع سپس شد. سانتریفیوژدور بر دقیقه ۴۰۰۰
دور بر ۴۰۰۰با سرعت  دقیقه ۱۰ دوباره و اضافه PBS رسوب به

 برای رسوب و ریخته دور رویی مایع سپس .شد سانتریفیوژدقیقه 
 استخراج .شد دارینگه -C۲۰° فریزر در انگل از DNA استخراج
DNA تیک از استفاده با TMDNG	Plus‐ )؛ ایران)کلون سینا 
  شد. انجام
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	JDP پرایمر از استفاده با آکانتامبا ردیابی منظوربه PCR واکنش

1,	2  
 آکانتامبا، جنس اختصاصی پرایمر عنوان تحتپرایمرها  این
 این .ندشد طراحی ۲۰۰۱ سال در همکاران و شرودر توسط باراولین

 کنند.می تولید راجفت باز ۴۵۰- ۵۵۰ اندازه با محصولیپرایمرها 
 عمل اختصاصی بسیار جنس این شناسایی برای JDPپرایمرهای 

	,21]دنکنمی  18s	RNAr ژنی قطعه برای PCR حرارتی برنامه .[22
	:Forwardی پرایمرها .است شده ذكر ۱جدول  در 5'‐	

GGCCCAGATCGTTTACCGTGAA	 	:Reverseو  '3‐ 5'‐	
TCTCACAAGCTGCTAGGGGAGTCA	  شرکت از '3‐

  شدند. خریداری سیناکلون
 یز یآمرنگ با و آگارز ژل یرو الكتروفورز متعاقب PCR محصول

 مولکولشدن با منظور ترکیب(سینا کلون؛ ایران) به استینسیف با
DNA ترانسلومیناتور دستگاه از استفاده با و فلورسانس ایجاد و 
UV )UVITEC تعیین و تخلیص برای و شد مشاهده) انگلستان؛ 
 تعیین از حاصل نتایج شد. فرستاده پیشگام شرکت به توالی
	Sequencher افزارهاینرم از استفاده با هاتوالی  و 5.4.6

Chromas	  طوربه و Reverse و Forward صورتبه 2.6.6
 هایتوالی سپس .شدند مرتب و مقایسه یکدیگر با دقیق و کامل
 در شدهثبت هایتوالی با مطالعه مورد هاینمونه به مربوط

Genbank برنامه از استفاده با Blast قرار تحلیل و تجزیه مورد 
  .شدها مشخص ایزولهند و ژنوتایپ گرفت

  
	rRNA	18sبرای قطعه ژنی  PCRبرنامه حرارتی ) ۱جدول 

  مراحل  دما  (دقیقه) مدت زمان  تعداد سیکل
۱  ۵  C°۹۵  دناتوراسیون اولیه	

۳۵	
۱  C°۹۵  دناتوراسیون	
۱  C°۶۰   اتصال(Annealing)	
۱  C°۷۲  شدنطویل  

۱  ۱۰  C°۷۲  شدن نهاییطویل  

  

  هایافته
 تفریحی هایپارک از خاک نمونه ١٨ تعداد مطالعه، این در

 به هانمونه انتقال از پس .شد آوریجمع ورامین شهرستان
 دانشگاه پزشکی دانشکده شناسیحشره و شناسیانگل آزمایشگاه
 مولکولی، و مورفولوژی هایروش از گیریبهره با و مدرس تربیت

 با مطالعه این در شد. ایزوله )%٣/٣٣( نمونه ٦ در آکانتامبا
 نوکلئوتیدی توالی تعیین و PCR تکنیک کشت، روش از استفاده
 )%٢/٢٢( ایزوله ٤ در آکانتامبا آمیب ،rRNA	18S ژن از ایقطعه
 ٤ روی مولکولی آنالیزهای از پس شد. شناسایی مثبت نمونه ١٨ از

  .شد مشخص آنها برای T4 هایژنوتایپ آکانتامبا، نمونه
  است. شده خالصه ٢ جدول در هایافته توصیفی اطالعات
  میکروسکوپی هاییافته
 روزانه هاپلیت ،NNA محیط روی خاک هاینمونه کشت از پس

 گرفتند. قرار بررسی مورد نوری و اینورت میکروسکوپ توسط
 گرفت. صورت آمیب کیست خصوصیات مبنای بر اولیه شناسایی

 در آمیب هایاسترین ودنبکندرشد دلیلبه هفته ٣ گذشت از پس
 از داخلی جدار در متنوع اشکال با آکانتامبا )%٣/٣٣( نمونه ٦

  .)٢ (شکل شدند مشاهده چندوجهی و ایستاره کروی، قبیل
  گیمسا آمیزیرنگ
 و ۴۰ به ۱ شده استفاده نسبت بهترین گیمسا آمیزیرنگ در

 موجود یآکانتامبا هایکیست گرفتنرنگ برای زمان ترینمناسب
  .)۳ (شكل بود دقیقه ۱۲ حدود کشت در

  خاک هاینمونه در آکانتامبا جنس PCR از حاصل نتایج
 بر PCR محصول ،PCR مراحل انجام و DNA استخراج از پس
 از پس PCR در گرفت. انجام الکتروفورز و شد بارگذاری ژل روی
 محصول یافت. تکثیر جفت باز٤٦١ حدود ایقطعه سیکل، ٣٥

PCR فرابنفش نور در نظر مورد باند و شد بارگذاری %٥/١ ژل روی 
هر  در ).٤ (شکل شد مشاهدهترانسلومیناتور  دستگاه از استفاده با
 مشخص و قویباندهای  PCR مراحل انجام از پس نمونه ۴

	.شد مشاهده
 برای هانمونه ،PCR محصوالت روی بر الکتروفورز انجام از پس

 پیشگام شرکت به شدهمشاهده باندهای تخلیص و توالی تعیین
 با توالی تعیین به مربوطهای فایل دریافت از پس .ندشد ارسال
	Sequencher افزارنرم از استفاده  استخراج به اقدام 5.4.6
 بعد مرحله در تاشد  fasta پسوند باهایی فایل صورتبه اطالعات

 سایت BLAST پایه ترازیهم وجویجست ابزار از استفاده با
NCBI، در شدهثبت موارد باحاصل  هایداده همولوژی تعیین 
 نتایجها داده از یک هر کردنبالست از پس .صورت گیرد ژن بانک
 با همولوژی %٩/٩٩ تا ٩٧ باآکانتام مورد در که بودای گونه به

  داشت. وجود ژنی بانک در شدهثبت موارد

  
ن یهای منتخب شهرستان وراماز مکان جداشده یانتامباکی آ هازولهیا )٢جدول 

	١٣٩٥سال  در

  هاتعداد نمونه  گیریمکان نمونه
 یانتامباکتعداد آ 

  کشده از هر پار یزولها
  ٢  ٤  پارک آزادگان
  صفر  ١  هاپارک گل

  صفر  ١  پارک کارخانه قند
  ١  ١  پارک جوانان
  صفر  ١  پارک حافظ
  ٢  ٢  پارک مسافر

  ١  ٢  خرداد ١٥پارک شهدای 
  صفر  ١  پارک میراث فرهنگی
  صفر  ١  خرداد ١٥محوطه بیمارستان 

  صفر  ١  محوطه بیمارستان مفتح
محوطه دانشگاه شهید بهشتی 

  المللشعبه بین
  صفر  ١

  صفر	٢  معلم بلوار

  



  ۲۳ رانیاز خاک شهرستان ورامين، ا شدهیآکانتامبا جداساز  یهاتعيين ژنوتايپ گونه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Pathobiology Research                                                                                                                                                             Volume 23, Issue 1, Winter 2020 

	
 20X یشت با عدسکت یدر پل رنگ)های سفید ها (فلشستیکر یتصو) ۲ل کش
	نورتیوپ اکروسکیم

  

	
  )x۱۰۰و  x۴۰بزرگنمایی شده با رنگ گیمسا (آمیزیهای رنگکیست )۳ل کش

  

  
مر یها با استفاده از پرازولهیاز ا یتعداد PCR تروفورز محصولکال )۴ل کش

: مارکر وزن M؛ کخا یهانمونه یبر رو (2	JDP1,)انتامبا کجنس آ  یاختصاص
: Nو  F ،J ،H: کنترل مثبت؛ PCمنفی؛ : کنترل NCجفت باز)؛ ۱۰۰مولکولی (

  هانمونه

  
  بحث
 خاک در آکانتامبا که دهدمی نشان حاضر مطالعه از حاصل نتایج
 ژنوتایپ نوع از جداشده هایآمیب این و دارد شیوع ورامین شهر
T4 ترینشایع از یکی و آزادزی آمیب یک آکانتامبا .هستند 
 هایمحیط از آمیب این است. طبیعت در موجود هاییاختهتک

 کراتیت شیوع به توجه با نیز ایران در و شده جدا مختلف
 ۶ مطالعه این نتایج براساس .[23]است اهمیتدارای  آکانتامبایی

 وجود نظر از ۱۳۹۵ سال در ورامین شهر خاک از )%۳/۳۳( نمونه
 هاییافته با حاضر نتایج هستند. مثبت کشت روش با آکانتامبا
 )%۹/۲۶( ایزوله ۱۴ خاک، نمونه ۵۲ از که همکاران و نیاتی

 از و کردند شناسایی مورفولوژی نظر از کشت محیط در آکانتامبا
 اختصاصی پرایمرهای از استفاده با )%۳/۱۷( ایزوله ۹ تعداد این

 همکاران و هوشیار مطالعه نیز و [24]شدند تایید آکانتامبا جنس
 )%۸۰( نمونه ۳۲ در کشت، روش به بررسی مورد نمونه ۴۰ از که

 PCR روش از استفاده با و یافتند تکثیر و رشد آزادزی هایآمیب
 [25]شد داده تشخیص آکانتامبا )%۸/۴۳( مثبت نمونه ۱۴ در

 نمونه ۳۵ بین از همکاران و نیاتی مطالعه در دارد. همخوانی
 در آکانتامبا جنس آمیب )%۲/۱۴( ایزوله ۵ استخرها، آب به مربوط
 شناسایی .[26]شدند شناسایی مورفولوژی نظر از کشت محیط
 دلیلبه مورفولوژی هایویژگی براساس تنها آکانتامبا جنس

 غیرقابل کشت محیط شرایط علتبه کیست شکل در تغییرات
 ترصحیح مولکولی هایویژگی براساس بندیهطبق و است اعتماد
 آکانتامبا ییدات برای PCR روش از حاضر مطالعه در .[27	,19]است
 با PCR نتایج شد. استفاده خاک از شدهایزوله هاینمونه در

 دارای نمونه ۶ از که داد نشان آکانتامبا اختصاصی پرایمرهای
 هستند. مثبت آکانتامبا نظر از )%۲/۲۲( نمونه ۴ مثبت، نتیجه
 PCR نتیجه اما هستند مثبت کشت نتیجه دارای که هایینمونه
 جمله از آزادزی هایآمیب سایر به متعلق احتماالً  دارند منفی

 منابع در آکانتامبا شیوع گذشته مطالعات در .هستند هارتمنال
 در است. گرفته قرار مطالعه مورد جهان سرتاسر در مختلف محیطی
 در خاک، نمونه ۱۱۴ انیم از خاک، یهانمونه یرو برای مطالعه
 عنوانبه T4 پیژنوتا و ییشناسا آکانتامبا )%۷/۳۷( مورد ۴۳

 در ،همکاران و کائو مطالعه در .[28]شد گزارش غالب ژنوتایپ
 نمونه ۳۴ در و شد انجام PCR و آوریجمع آب نمونه ۲۱ تایوان
 نمونه ۱۹ در تعداد این از که شتدا وجود آکانتامبا یهاگونه

 مطالعه در ایران در .[29]شد شناخته T4 باآکانتام شدهجدا ژنوتایپ
 آب نمونه )%۴/۲۵( ۱۷ در آكانتامبا همكاران و بهنیافر
 پیژنوتا به متعلق هازولهیا %۸/۵۸ و شد ییشناسا شدهیآور جمع
T4 ۶۰ یرو همكاران و یكرامت مطالعههمچنین در  .[30]بودند 
 شدند یجداساز  هانمونه %۶/۴۱ از آكانتامبا یهاگونه ک،خا نمونه
 T4 و T3 یهاپیژنوتا به متعلق شدهجدا یهازولهیا نیشتریب و

 بررسی مورد خاک هاینمونه در T4 ژنوتایپ فراوانی .[31]بودند
 با تماس در که است افرادی یابتال در آن بالقوه خطر از حاکی
 آگاهی افزایش لهمسا این گیرند.می قرار غبار و گرد یا و خاک

 ویژهبه آزادزی یهاآمیب پزشکی اهمیت خصوص در پزشکان
 جهت در منطقه این سالمت ریزانبرنامه توجه و آکانتامبا جنس
 و پیشگیری برای آینده هایریزیبرنامه و مناسب رسانیاطالع
  طلبد.می شدنآلوده خطر از را مردم آگاهی
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  گیرینتیجه
 باراولین برای مطالعه این که بود این حاضر مطالعه قوت نقاط از
 ریسک از یکیعنوان به را خاک توانمی .شد انجام ورامین شهر در

 مطالعه در گرفت. نظر در بیماری این انتقال در مهم فاکتورهای
 آلودگی شد. گزارش شدهشناخته ژنوتایپ تنهاعنوان به T4 حاضر
 است کودکان بازی محل که تفریحی هایپارک خصوصبه خاک
محسوب  کودکان سالمت در بهداشتی خطر یکعنوان به تواندمی
 تواندمی هاپارک در هشداردهنده تابلوهای نصب بنابراین .شود
 با مرتبط هایعفونت از پیشگیری جهت در مناسبی راهکار

  باشد. آکانتامبا
  

 ارشد کارشناسی نامهپایان از حاضر، مستخرج مطالعهتشکر و قدردانی: 
 تربیت دانشگاه توسط آن مالی اعتبار است که پزشکی شناسیانگل رشته
 شناسیانگل گروه محترم اعضای نویسندگان از. است شده تامین مدرس

 آقای زحمات و مدرس تربیت دانشگاه پزشکی دانشکده شناسیحشره و
 السجردی زهره دکتر خانم و پورمهدوی بهروز دکتر آقای و عبدلی دکتر
 دارند. را قدردانی و تشکر نهایت
  موردی توسط نویسندگان ذکر نشده است.اخالقی:  تاییدیه

 گونه تعارض منافعی وجود ندارد.هیچتعارض منافع: 
نده (نویسنده اول)، نگار  محمد محمدنجار نویسندگان: سهم

فاطمه  )؛%٤٠/نگارنده بحث (شناس/پژوهشگر اصلیمقدمه/روش
 )؛%٣٠/تحلیلگر آماری (پژوهشگر اصلی(نویسنده دوم)،  فرغفاری

مکی/نگارنده بحث ک پژوهشگر(نویسنده سوم)،  عبدالحسین دلیمی اصل
)٣٠%(  

 رشته ارشد کارشناسی نامهپایان قالب در حاضرمطالعه منابع مالی: 
 مدرس تربیت دانشگاه پزشکی علوم دانشکده در پزشکی شناسیانگل
 .شد انجام
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