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چکیده:
مقدمه :در بین آمیب های آزادزی ،گونه های  N.fowleriو  N.australiensisعلت مرگ ناشی از مننگوآنسفالیت آمیبی اولیه به حساب میآیند .از آن
جا که آب استخرها منبع آمیبهای آزادزی است ،این مطالعه با هدف جداسازی آمیب نگلریا و شناسایی نگلریا آسترالینسیس از آب استخرهای شنای
استان کرمان انجام شد.
روش کار 80 :نمونه آب از  20استخر استان کرمان در تابستان  1397جمعآوری و میزان کلر باقیمانده pH ،و دمای آنها اندازهگیری شد .نمونههای
آب فیلتر و کشت داده شدند .پس از شناسایی مورفولوژیکی آمیب ،تعیین جنس به روش  PCRو تایید گونه با مقایسه توالی محصول  PCRدر بانک ژن
انجام شد.
یافتهها :دما و باقیمانده کلر به ترتیب در  %50و  % 93/7از استخرها به میزان استاندارد بود .به طورکلی  % 8/75از نمونه آب استخرها ،آلوده به آمیب
با مورفولوژی نگلریا بودند .نتیجه  PCRحاکی از وجود نگلریا در هفت نمونه بود .درصد آلودگی در سانس آقایان و در یک متری کناره استخر بیشتر بود.
توالی محصول  PCRدرصد باالیی از هم پوشانی و شباهت با توالی های ثبت شده  N.australiensisنشان داد که در بانک ژنی  NCBIبا شماره
 MT292609به ثبت رسید.
نتیجهگیری :نتایج پژوهش حاضر نشان داد که آب  %25از استخرهای شنا در استان کرمان به نگلریا آسترالینسیس آلوده هستند .با توجه به توانایی
بیماری زایی این گونه آمیب در انسان و حیوان ،الزم است تمهیدات الزم برای ضدعفونی هر چه بیشتر آب استخرهای شنا توسط دستاندرکاران مسائل
بهداشتی برای جلوگیری از آلودگی احتمالی اتخاذ شود.
واژگان کلیدی :آمیبهای آزادزی ،نگلریا آسترالینسیس ،استخر شنا ،کرمان

مقدمه:
آمیبهای آزادزی میکروارگانیسمهایی هستند که در محیطهای
آبی زندگی و تکثیر میکنند و گسترش جهانی دارند [ .]1سازمان
بهداشت جهانی چهار گونه مهم آمیبهای آزادزی با توانایی
ایجاد عفونتهای کشنده سیستم مرکزی اعصاب در انسان را
 Balamuthia spp. ، Acanthamoeba spp. ،Naegleria spp.و
 Sappinia spp.معرفی کرده است [ .]2در بین چهار آمیب
آزادزی معرفی شده ،گونه های نگلریا علت بیشترین تعداد مرگ
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ناشی از مننگوآنسفالیت آمیبی اولیه
) (PAM ،meningoencephalitisمحسوب میشوند PAM .به
شکل آنسفالیت برقآسا و وخیم ظاهر شده و در مدت  5-7روز
بدون دخالت پزشکی منتهی به مرگ میشود [.]3
از سال  N. fowleri 1970علت شناخته شده مننگوآنسفالیت
آمیبی اولیه در انسان معرفی شده است و تا سال  ،1981به عنوان
تنها گونه بیماریزای در جنس نگلریا مورد توجه بوده است [4

* نویسنده مسئول ،نشانی :گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی جهرم ،جهرم ،ایران.
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نویسندگان:
1
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1،2

1

جداسازی آمیب نگلریا و شناسایی نگلریا

 australiensisبوده و تاکنون مطالعهای در مورد میزان آلودگی
آب استخرهای استان کرمان به این تک یاختهها انجام نشده
است ،مطالعه حاضر با هدف جداسازی آمیب نگلریا و شناسایی
نگلریا آسترالینسیس از آب استخرهای شنا در این استان انجام
شد.
روش کار:
در این مطالعه توصیفی -مقطعی 80 ،نمونه آب از  20استخر
شهرهای کرمان ،جیرفت و کهنوج در استان کرمان در مقطع
زمانی تیرماه تا شهریور ماه سال  ،1397در دو سانس آقایان و
خانمها و از دو مکان استخر (یک متری دیواره و وسط استخر)
جمعآوری شد .نمونههای آب درون بطریهای شیشهای 500
میلیلیتری استریل جمعآوری و به آزمایشگاه انگل شناسی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان منتقل شدند .در محل نمونهگیری
میزان کلر pH ،و دمای آب نیز اندازه گیری شد.
هر نمونه آب پس از تکان آرام ،با کمک پمپ خالء و کاغذ واتمن
با منافذ  2/5میکرون فیلتر شد .کاغذ فیلتر به صورت وارونه روی
محیطهای کشت منتقل و برای جلوگیری از آلودگی و خشک
شدن با پارافیلم مسدود شد .محیطهای کشت در دمای اتاق
( 30-25درجه سیلسیوس) انکوبه شدند .محیط کشت مورد
استفاده  1%/5 Non nutrient agarبود که با محلول Pages
 salineتهیه و با یک الیه باکتری کشته شده Escherichia coli
پوشیده شده بود .محیطهای کشت از روز دوم با میکروسکوپ
اینورت بررسی شدند .کشتهای مثبت اولیه ،پس از کشت مجدد
و تهیه کشت خالص ،به منظور شناسایی مورفولوژیکی آمیب و
مرحله تشخیص مولکولی استفاده شدند [ .]19گونه نگلریا در زیر
میکروسکوپ نوری دارای کیستهای کروی به قطر تقریبی
 10μmبا دو دیواره کامالً متمایز (اندوکیست و اکتوکیستهای
گرد) و یک هسته مرکزی و تروفوزوئیتها دارای سیتوپالسم
گرانوالر ،پای کاذب تکی و حرکت مستقیم و آرام بودند [.]20
برای تایید جنس و شناسایی گونه نگلریا از روش  PCRو تعیین
توالی استفاده شد .برای این منظور پس از جمعآوری کیست و
ترفوزوئیت آمیب از سطح محیط کشت ،با استفاده از کیت شرکت
کیاژن (DNA ،)DNAeasy kit, Qiagen, Basel, Switzerland
استخراج و تایید جنس نگلریا با استفاده از پرایمرهای اختصاصی
 ITS1,2انجام شد [ .]20برنامه زمانی واکنش  ،PCRپس از یک
مرحله دناتوره اولیه در دمای  94درجه سیلسیوس به مدت 2
دقیقه ،به صورت  35سیکل شامل دناتوره در دمای  94درجه
سیلسیوس به مدت  30ثانیه ،آنیلینگ در دمای  55درجه
سیلسیوس به مدت  40ثانیه و طویل شدن در دمای  72درجه
به مدت  40ثانیه تنظیم شد .پس از آن با  5دقیقه زمان برای
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و .]5مطالعات ایمونولوژیکی و شاخصهای ایزوآنزیمی در سال
 1981منجر به معرفی گونه بیماریزای جدیدی به نام N.
 australiensisشد که میتواند در انسان و حیوان باعث بروز
بیماری وخیم و کشنده  PAMشود [ 6و .]7اولین بار این گونه
آمیب در سال  1973در استرالیا و سپس در پژوهشهایی در
فرانسه ،آلمان و هند جدا شد [ N. australiensis .]8در مقایسه
با  N. fowleriتوانایی بیماریزایی کمتری دارد [ ،]9در حیوانات
کمتری باعث مرگ میشود و به دوره کمون بیشتری برای ایجاد
عالئم مغزی نیاز دارد [.]6
در میان گونههای مختلف نگلریا ،عالوه بر  N. fowleriو N.
 australiensisگونههای دیگری همچون  N. italicaو N.
 philippinensisبرای انسان و حیوان از نظر بیماریزایی حائز
اهمیت بوده [ ]10و قادرند در موش  PAMایجاد کند [.]11
بررسیها نشان داده است که این دو گونه مدلهای حیوانی
تجربی را میکشند [ .]12با توجه به این که تاکنون در خصوص
 N.fowleriدر ایران گزارشی ارائه نشده است که نیاز به بررسی
و پژوهشهای بیشتر در این زمینه را تایید میکند ،اما در رابطه
با مشاهده  PAMدر ایران فقط یک گزارش از یک نوزاد شش
ماهه وجود دارد که پس از تشخیص به طور موفقیتآمیز درمان
شده است [.]13
در ایران پژوهشهای متعددی در خصوص بررسی آلودگی
استخرهای شنا ،رودخانهها و چشمههای آب گرم به آمیبهای
آزادزی انجام شده است و طی سالهای اخیر بعضی از گونههای
نگلریا همچون N. pagei, N. fultoni, N. clarki, N.
 americana, N. dobsoniو  N. Polarisاز منابع آب گرم معدنی
شمال و شمال غرب ایران و رودخانه تفریحی تهران شناسایی
شده است [ .]16-14همچنین اولین بار  N. australiensisدر
سال  1395از چشمههای آب گرم رامسر جدا و شناسایی شد
[.]17
اگرچه مطالعات ایمونولوژیکی و بررسی شاخصهای ایزوآنزیمی،
بیماریزایی  N. australiensisرا تایید کرده است [ 6و ،]7اما
توانایی بیماریزایی سویه ایرانی  Naegleria australiensisکه
از منابع محیطی جدا شده است توسط لطیفی و همکاران []18
در مدل یک موش به طور تجربی مورد بررسی قرار گرفته و
مشخص شده است که این سویه میتواند در موش Balb/C
عالئم کلینیکی مننگوآنسفالیت ایجاد کند.
برای اطمینان از سالمت شناگران و پیشگیری از ابتالی آنان به
بیماریهـای مزمن و واگیردار ،اولین گام شناسائی وضعیت
آلودگیهای میکروبی استخرهاست تا با بهسازی و آموزش
بهداشت از انتقال بیماریها جلوگیری شود .از آن جا که آب
استخرها به عنوان منبع آمیبهای آزادزی از جمله Naegleria
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ژنی و مقایسه آن با ژن های ثبت شده در بانک ژنی  ،NCBIبر
اساس بیشترین تشابه ،گونه آمیب شناسایی شود [.]22
تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار  SPSSنسخه  16و تعیین
توالی ژنی با برنامه  Blastدر سایت  NCBIانجام شد.

طویل شدن در دمای  72درجه سیلسیوس فرایند پایان یافت
[.]21
از آن جایی که این پرایمرها قادرند تمامی گونههای نگلریا را
مورد شناسایی قرار دهند ،محصول  PCRبه منظور تخلیص و
تعیین توالی به شرکت تکاپو زیست ارسال شد تا بر اساس توالی

طول

توالی اولیگونوکلئوتیدهای

Primer

21

׳- GAACCTGCGTAGGGATCATTT-3׳5

)Forward (ITS1

21

׳5'- TTTCTTTTCCTCCCCTTATTA-3

)Reverse (ITS2

یافتهها:
نتایج بررسی نشان داد که میانگین دما pH ،و باقیمانده کلر در
آب استخرهای شنا به ترتیب  7/7 ± 0/2، 30/2 ± 2/5°Cو
 ppm1/6±0/7بود و دما و باقیمانده کلر به ترتیب در  50درصد
و  93/7درصد از استخرها به میزان استاندارد بود.
محیطهای کشت مثبت با استفاده از میکروسکوپ نوری مورد
بررسی قرار گرفتند و تروفوزوئیتها و کیست های نگلریا مشاهده
شد (شکل )1-در این پژوهش بر اساس مشاهده آمیبهایی با
مورفولوژی نگلریا در 80نمونه آب کشت داده شده در  7محیط
کشت ،تعداد استخرها و نمونههای آب آلوده به نگلریا تعیین شدند.
در این پژوهش  20استخر در هر سانس مورد بررسی قرار گرفت
و مشخص شد که سه استخر در سانس آقایان ،سه استخر در
سانس خانمها و یک استخرها در هر دو سانس به نگلریا آلوده
بودند.
به طورکلی از  80نمونه آب استخر بررسی شده ،تعداد  7نمونه
( 8/75درصد) آلوده به نگلریا بود .درصد آلودگی به نگلریا در
سانس آقایان (10درصد) بیشتر از سانس خانمها (  7/5درصد)

بود .همچنین درصد آلودگی در یک متری کناره استخر (12/5
درصد) بیشتر از وسط استخر بود (جدول ،)2-اما اختالف معنادار
آماری بین دو سانس و یا محل نمونهگیری مشاهده نشد
(.)P≥0/05
بررسی مولکولی فقط روی کشتهای مثبت ( 7نمونه) انجام شد
و نتایج  PCRبا استفاده از پرایمر اختصاصی نگلریا نشان داد که
محصول  PCRهمه کشتهای مثبت روی ژل آگاروز باند 450bp
تشکیل دادند (شکل )2-که تایید کننده جنس نگلریای آمیب
بودند.
از هفت نمونه محصول  PCRفقط یک نمونه برای تعیین توالی
ارسال شد .بررسی و مقایسه توالی محصول با توالیهای ثبت شده
آمیب نگلریا در ژن بانک نشان داد که این توالی درصد باالیی از
همپوشانی و شباهت با  Naegleria australiensisدارد (جدول-
 .)3توالی مذکور در بانک ژنی  NCBIبا شماره  MT292609به
ثبت رسید.

شکل :1ترفوزوئیت نگلریا دارای سیتوپالسم گرانوالر و پای کاذب تکی (سمت راست) ؛
کیست نگلریا کروی با دو دیواره کامال متمایز و یک هسته مرکزی (سمت چپ)
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جدول :1توالی اولیگونوکلئوتیدهای پرایمرهای ITS1,2
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جدول :2درصد آلودگی استخر به نگلریا بر حسب سانس و محل نمونه گیری
آقایان

سانس

خانم ها

جمع

P-value

محل نمونه گیری
7/5
2/5

یک متری از دیواره استخر
وسط استخر

5
2/5

12/5
5

0/99
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شکل :2الکتروفورز محصول  PCRبا استفاده از پرایمر اختصاصی نگلریا ()ITS1,2
الین یک :مارکر 100 bp -و الین دو :باند 450bp

جدول :3مقایسه توالی محصول  PCRبا توالی های ثبت شده در ژن بانک
Identity

Query Coverage

100%

95%

100%

94%

99%

95%

99%

95%

99%

95%

99%

95%

99%

96%

بحث:
پارامترهای فیزیکی و شیمیایی همچون  pHو کلـر باقیمانـده در
کیفیـت آب استخرها بسیار مهم هستند .زمانی که کلـر آزاد
باقیمانـده کمتـر از  0/4میلی گـرم در لیتـر و  pHبـین -8/9
 6/9باشـد ،فعالیـت میکـروارگانیسمها در آب استخرها افزایش
مییابد .این بدان علت است که با افزایش  pHآب استخر ،درصد

Strain
Naegleria
australiensis
Naegleria
australiensis
Naegleria
australiensis
Naegleria
australiensis
Naegleria
australiensis
Naegleria
australiensis
Naegleria
australiensis

Accession N
KU380481.1
LC191897.1
GU597033.1
GU597027.1
AB128053.1
GU597029.1
KU380488.1

کمتری از کلر باقیمانده به صورت اسید هیپـوکلروس در میآید و
قدرت گندزدایی کلر کاهش مییابد [.]23
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که از  80نمونه آب جمعآوری شده
تعداد  75نمونه ( 93/7درصد) دارای میزان باقیمانده کلر استاندارد
بودند .همچنین  40نمونه آب ( 50درصد) دارای دمای استاندارد
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استخرهای شنا در ایران است که در آن برای تعیین جنس و گونه
آمیب همچون دو پژوهش یادشده از روش های مولکولی PCR
و بررسی و مقایسه توالی ژنومی به کمک بانک ژنی NCBI
استفاده شده است.
گزارش جداسازی و شناسایی این گونه آمیب نگلریا از آب
استخرهای شنا در ایتالیا [ ]26به روش سرولوژی آنتیبادی
فلورسنت غیرمستقیم و از آب دریاچه ای بزرگ در فلیپین به روش
مولکولی [ ]32نیز وجود دارد.
نتیجهگیری:
نتایج این پژوهش برای اولین بار شناسایی آلودگی به نگلریا
آسترالینسیس به روش مولکولی در استخرهای شنا در ایران و در
استان کرمان را نشان داد .مشخص شد که آب  25درصد از
استخرهای شنا در استان کرمان آلوده به نگلریا آسترالینسیس
است .اگرچه آلودگی در سانس آقایان و در یک متری نزدیک
دیواره استخر بیشتر بود ،اما تفاوت معنادار آماری بین نتایج
مشاهده نشد .از آن جایی که بیماری زایی این گونه آمیب در
انسان و حیوان تائید شده است ،الزم است تمهیدات الزم و کافی
برای ضدعفونی و گندزدایی هر چه بیشتر آب استخرهای شنا
توسط دست اندرکاران بهداشتی و مسئولین مراکز ورزشی و
تفریحی اتخاذ شود تا از آلودگی احتمالی جلوگیری شود.
تشکر و قدردانی:
این مقاله بخشی از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد انگل
شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم است که با بودجه
پژوهشی این دانشگاه و طرح مصوب به شماره  127/96و کد
اخالق  IR.JUMS.REC.1396.139انجام شده است .بدین وسیله
از همکاری مدیریت و اعضای محترم گروه انگل شناسی دانشگاه
علوم پزشکی کرمان در انجام پژوهش و همچنین اداره ورزش و
جوانان استان کرمان در جمع آوری نمونه ها تشکر و قدردانی
میشود.
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(محدوده دمایی  26-28درجه سیلسیوس) و  78نمونه (97/5
درصد) از نظر  pHاندازهگیری شده در محدوده استاندارد ()7/8-2
بودند .در عین حال بـر اسـاس نتایج سایر پژوهشها ،کلر آزاد با
غلظت استاندارد قادر به از بـین بـردن این آمیبها نیست [.]24
نتایج این پژوهش نشان داد که از  20استخر بررسی شده25 ،
درصد آلوده به نگلریا بودند ،در حالی که در پژوهش ایتو و
همکاران [ ]25در مالزی از  14استخر بررسی شده  57/14درصد
آلوده به نگلریا بودند .درصد آلودگی در  30استخر آب گرم بررسی
شده در ایتالیا [ ]26این میزان  10درصد بود.
درصد آلودگی به نگلریا در نمونه های آب استخر پژوهش حاضر
 8/75درصد و بیشتر از پژوهش ایتو و همکاران در مالزی (5/75
درصد) و کمتر از نمونههای آب گرم استخرهای شنای ایتالیا
 23/33درصد بود .این نتایج نشان میدهد که آب بیشتر
استخرهای شنا به آمیب نگلریا آلوده هستند و تفاوت درصد
آلودگی در پژوهش های مختلف میتواند به روشهای مختلف
نمونهگیری ،حجم نمونه ،فرآیند آمادهسازی نمونه و فصل
نمونهگیری مرتبط باشد.
درصد آلودگی به نگلریا در یک متری کناره استخر در پژوهش
حاضر و پژوهش ایتو و همکاران در مالزی بیشتر از میانه استخر
بود .این درصد در پژوهش حاضر ( 12/5درصد) بیشتر از پژوهش
انجام شده در مالزی ( 10/71درصد) بود .این موضوع میتواند به
تجمع بیشتر شناگران در کنار استخر مرتبط باشد.
آلودگی آب به آمیب نگلریا در ایران در پژوهشهای متعدد و
نمونههای آب مختلفی بررسی شده است .درصد آلودگی به نگلریا
در آب های تفریحی ایالم  64درصد [ ،]27در چشمههای آب
گرم شمال ایران  54درصد [ ،]28در آب رودخانههای تفریحی
تهران  20درصد [ ]29و در چشمههای آب گرم استان اردبیل
 26/7درصد [ ]30گزارش شده است و کمتر به شناسایی گونه
نگلریا پرداخته شده است.
گزارشهای مختلفی از شناسایی و جداسازی Naegleria
 australiensisاز چشمههای آب گرم شمال ایران [ ]28و
چشمههای معدنی استان گیالن [ ]31وجود دارد ،اما پژوهش
حاضر اولین گزارش از جداسازی و شناسایی این گونه از
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Abstract:
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Introduction:
Among the free living amoeba, Naegleria fowleri and Naegleria australiensis are considered as the
cause of death due to primary amoebic meningoencephalitis (PAM). As the water of swimming pools
are the sources of free living amoeba, this study conducted to detection of Naegleria and identification
of N.australiensis from swimming pools.
Materials and Methods:
Eighty water samples were collected from 20 swimming pools of Kerman province in summer 2018
and the residual chlorine, pH and temperature were measured, then filtered and cultured. After
morphological identification of amoeba, genus identification and species confirmation were performed
by PCR and comparison of PCR product sequence in gene bank, respectively.
Results:
The temperature and residual chlorine of water were at standard level in 50% and 93.7%, respectively.
Overall 8.75% of water swimming pool samples were contaminated with amoeba with similar
morphology to Naegleria. The results of PCR were confirmed the present of Naegleria in 7 samples.
The contamination percent was higher in men timetable (10%) and in one meter of wall of swimming
pools (12.5%). Comparison of PCR products showed the high percentages of Identity and Query
Coverage with recorded sequences of N.australiensis and it was deposited in NCBI with accession
number MT292609.
Conclusion:
The present research showed that 25% of swimming pools in Kerman province are contaminated with
N. australiensis. Regarding to the pathogenic potential of N. australiensis for human and animals, it is
necessary, the health workers think about for more disinfection of swimming pools water for preventing
of possible infection.
Keywords: Free living amoeba, Naegleria australiensis, Swimming pool, Kerman
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