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Abstract 
 

Background and purpose: Giardiasis is a major diarrheal disease and the major symptoms include 

diarrhea, bloating, abdominal cramps, weight loss, and abdominal pain. In developing countries, some patients 

can carry giardia parasites without experiencing any symptoms and some genotypes are believed to be 

responsible for that. The aim of this study was the genotyping of giardia duodenalis in asymptomatic patients. 

Materials and methods: A total of 320 stool samples was collected from people attending 

Baharestan health centers in Tehran, Iran and investigated for giardia cyst by microscopic method. 

Positive samples were stored in Potassium dichromate 2.5% and 4ºC. DNA extraction was performed 

using CTAB method and genotyping was carried out by PCR-RFLP on β-giardin gene. 

Results: Among the samples, 25 were positive (7.8%). All patients suffering from giardiasis 

were asymptomatic and the appearance and color of samples were normal and brown, respectively. Four 

samples were found in women (16%) and 21 in men (84%). The results of RFLP on these samples 

revealed that 16 samples (64%) had infections with assemblage A and 9 samples (36%) were assemblage 

B. The phylogenetic tree revealed sub-assemblage AII, BIII, and BIV to be present in Baharestan. 

Conclusion: The most common genotype of Giardia duodenalis is assemblage A in 

asymptomatic people in Baharestan, Iran. Identification of AII, BIII, and BIV genotypes in this area 

indicates the possibility of anthroponotic and anthropozoonotic transmission cycles. 
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 پژوهشی

ون عالمت با استفاده بد مارانیدر ب سیدئودنال ایاردیژ يها پیژنوت یبررس
  نیاردیاز ژن بتاژ

  
        1یگوراب يرینص الیل

        2یرستانیپ دیمج
  3ییصدرا دیجاو

  

  چکیده
که عالئم مشخصه آن اسهال،  کندیم جادیخود محدود شونده را ا یکینیکل يماریب کی سیازیاردیژ و هدف: سابقه

 يدر کشورها ینیبدون عالئم بال سیازیاردیاز ژ ي. مواردباشدینفخ، کاهش وزن و سوء جذب مواد م ،یشکم يهاکرامپ
تک  پیژنوت یبررس مطالعه نیهدف از ا. هستند لیآن دخ جادیها در اپیاز ژنوت یدر حال توسعه گزارش شده است که برخ

  باشد.یم سیازیاردیفاقد عالمت مبتال به ژ مارانیدر ب ایاردیژ اختهی
شهرســتان بهارســتان (اســتان تهــران)  یکنندگان بــه مراکــز بهداشــتفوع از مراجعهنمونه مد 320تعداد  ها:مواد و روش

 میکرومات پتاس يد مثبت در يقرار گرفت. نمونه ها یمورد بررس ایاردیژ ستیاز نظر ک یکروسکوپیو با روش م يآورجمع
به  ایاردیژ يهاانگل پیتژنو نییگرفت. تع نجاما DNAصیتخل CTABو با استفاده از روش ينگهدار خچالیدرصد در  5/2

  انجام گرفت. نیاردیژن بتاژ يبر رو PCR–RFLPروش 
مبــتال بــه  مــارانیب هیــدرصــد ). کل 8/7مثبت بود ( ایاردیژ ستینمونه از لحاظ ک 25 ،ینمونه مورد بررس 320از  ها:یافته

درصــد )  16نمونــه مربــوط بــه زنــان ( 4. بود ياقوام و قهوه يدارا زیها ند عالمت بوده و ظاهر و رنگ نمونهفاق سیازیاردیژ
 16 بیــ، بــه ترتHaeIII میو هضم بــا آنــز نیاردیاز ژن بتا ژ یبخش ریتکث ازدرصد) بود. پس  84( انینمونه مربوط به آقا 21و

 یتــوال نیــیشــد. پــس از تع ییشناســا  Bدرصــد) مربــوط بــه مجموعــه 36نمونه ( 9و  Aدرصد) مربوط به مجموعه 64نمونه (
  باشند.یم عیدر شهرستان بهارستان شا BIVو  AII ،BIII يهاپیه ژنوتمشخص شد ک
باشــد. بــا یم Aدر افراد فاقد عالمت شهرستان بهارستان، مجموعه  سیدئودنال ایاردیآلوده کننده ژ پیژنوت نیترعیشا استنتاج:
 کیــو آنتروپوزئونوت کیــانتقال آنتروپونوت يهامنطقه احتمال وجود چرخه نیدر ا BIVو  AII ،BIII يهاپیژنوت ییتوجه به شناسا

  وجود دارد.
  

  بهارستان ن،یاردی، بتاژ پیژنوت ا،یاردیژواژه هاي کلیدي: 
  

  مقدمه
 ایاردیژ ا،یالمبل ایاردی(مترادف: ژ سیدئودنال ایاردیژ

از  یعیوس فیاست که ط یانگل اختهی) تکسینالینتستیا
ــره ــان، حمه ــه انس ــاتیداران ازجمل ــانگ وان ــا ،یخ  ،یهل

 وعیشــ يدارا ایــاردیکند. ژیرا آلوده م ییایو در یوحش
مسبب اسهال  يهاانگل نیترعیاز شا یکیبوده، و  یجهان

عالمــتاز آن فاقــد  یباشد که عفونــت ناشــیم ندر انسا
  

   :pirestani@modares.ac.ir Email                        یلوم پزشکمدرس، دانشکده ع تیتهران: تقاطع بزرگراه جالل آل احمد و چمران، دانشگاه ترب -مجید پیرستانی مولف مسئول:
  رانیمدرس، تهران، ا تیدانشگاه ترب ،یدانشکده علوم پزشک ،یو حشره شناس یارشد، گروه انگل شناس یدانش آموخته کارشناس. 1
  رانیمدرس، تهران، ا تیدانشگاه ترب ،یدانشکده علوم پزشک ،یحشره شناسو  یگروه انگل شناس ار،یاستاد. 2
  رانیمدرس، تهران، ا تیدانشگاه ترب ،یدانشکده علوم پزشک ،یو حشره شناس یگروه انگل شناس ار،یدانش .3
 : 18/2/1396ویب : تاریخ تص              20/11/1395 تاریخ ارجاع جهت اصالحات :           13/11/1395 تاریخ دریافت  
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 پژوهشی

 ایمزمن و  يماریدار بوده است. که به صورت بعالمت ای
ـــحـــاد نما از  یکـــی سیازیـــاردی. ژ)1، 2(شـــودیمـــ انی

و  افتــهیتوســعه  يعمده سالمت در کشــورها يهاینگران
 شی. براســاس پــ)4، 3(شــودیدر حال توسعه محســوب مــ

 ينفر در سراسر جهان دارا ونیلیم 200ها، در حدود ینیب
هــزار  500بــوده و ســاالنه  يروده ا سیازیــاردیئــم ژعال

طور هم به ي. فقر اقتصاد)5(شودیگزارش م دیمورد جد
عفونــت  نیــدر گســترش ا یعــامل میمســتق ریو غ میمستق
قشــر بــه  نیشود. کودکان، پرخطرتر یمحسوب م یانگل

ــو ــاطق  يدر کشــورها ژهی ــع من ــال توســعه و جوام در ح
انگل  نیا یبهداشت تیهم. بر اساس ا)6(باشند یمحروم م

در حــال توســعه، بــا  يکودکان کشور ها انیدر م ژهیبه و
در  ایــاردیژ 2004از ســال  یابتکار سازمان بهداشت جهان

  ).7(فراموش شده قرار گرفت يها يماریزمره ب
-A) مجموعه ای پیژنوت 8 يدارا سیدئودنال ایاردیژ

H ) ز ا کنیمتفاوت بوده ولــ کیباشد که از لحاظ ژنتیم
هســتند.  هیشــب گریکــدیکــامال بــه  یشناســ ختیلحاظ ر

 ریقادر به آلوده نمودن انســان و ســا B وA  يهامجموعه
 H تــا C يکــه مجموعــه هــا یپســتانداران بــوده درحــال

ــانیم تیاختصاصــ ــد یزب ــال  ).8(دارن ــازمان  1979از س س
عفونــت  کیــرا به عنوان  سیازیاردیژ ،یبهداشت جهان
  .نمود يبندطبقه یزئونوز احتمال

ــات اخ در ــمطالع ــوع ژنت ر،ی ــیتن  یو پراکنــدگ یک
و  یوانیو ح یبا منشاء انسان سیدئودنال ایاردیژ ییایجغراف

 نــگیپیژنوتا يهــاانتقال زئونوز توســط روش يبالقوه برا
انتقــال  يهــاشــده اســت. راه یابیــمختلــف ارز یمولکول

) و منابع کیآنتروپونوت ای کی(زئونوت سیدئودنال ایاردیژ
آلــوده کننــده در  يهاپیژنوت صیبا تشخ یگه آلودبالقو

باشــد. جهــت یمــ ریامکــان پــذ ییایــمنطقــه جغراف کیــ
و  یکــیاخــتالف ژنت ک،یــزئونوت لیمشخص شدن پتانســ

، بــه Multilocus Genotyping ( MLG)انتقال،  يهاراه
 یمولکــول یشناســ ریــگاســتاندارد در همــه یعنوان روشــ

 یکیولوژیدمیــاپ يهــادههمــراه بــا دا ا،یــاردیژ يهازولهیا
 يهــااز ژن یمولکــول يهــایباشــد. در بررســیمطــرح مــ

ــبتاژ ــات ده ن،یاردی ــگلوتام ــو تر دروژنازی ــفات  وزی فس
 ایــ يصــورت انفــرادهبــ پیژنوت نییبه منظور تع زومرازیا

کــه مطالعــات  ییجــاآن از ).9(شــودیاســتفاده مــ یبیترک
در بــر بــوده، و اســتفاده همزمــان ســه ژن نــهیهز یمولکول

 کیــزمان بر است لذا اســتفاده از  ایاردیژ پیژنوت نییتع
مقرون  ایاردیژ يهاپیژنوت یتمام ییشناسا ییژن با توانا
لوکوس  یموجود در توال یتیسیباشد. هتروژنیبه صرفه م

بــوده  دیمف اریبس فونتمنبع ع یابیدر رد ن،یاردیبتاژ یژن
 یتــیســاختار جمع کیــ يدارا ایاردیاگر ژ ژهیاست. به و

 .)11، 10()يمــاریب وعیش طیکلونال باشد (به طور مثال در شرا
 کیــ یتوال زیبراساس آنال پیژنوت نییحاصل از تع جینتا

و  نیاردیــبتاژ ریباال نظ اریبس یتیسیبا هتروژن یلوکوس ژن
 همانند مطالعات یمشابه جینتا زومراز،یفسفات ا وزیتر ای

MLG افراد  یسشناریگبحث همه در ).12(دیآیدست مبه
 ریــو غ میدر انتقــال مســتق ییســزاهفاقد عالمــت نقــش بــ

از مطالعات ارتبــاط  یاند. و در برخداشته ایاردیژ میمستق
کننــده مشــاهده شــده آلــوده پیــو ژنوت ینیعالئم بال نیب

بدون عالمــت  نیناقل تیاهم لیرو به دل نی. از ا)13(است
مطالعــه  نیاها، در در آن کنندهآلوده يهاپیژنوت ییشناساو 

در افــراد بــدون عالمــت بــا  سیدئودنــال ایاردیژ يهاپیژنوت
  .قرار گرفت یمورد بررس نیاردیاستفاده از ژن بتاژ

  

  مواد و روش ها
شد. جامعه بایم یمقطع -یفیمطالعه از نوع توص نیا

جهت  یکنندگان به مراکز بهداشتمورد مطالعه از مراجعه
رســتان (جنــوب کارت بهداشت در شهرستان بها افتیدر
 1394مــاه  ياز د يریــگاستان تهران) بودند. نمونه یغرب

 يشهرســتان دارا یاز مراکز بهداشت 1395 بهشتیارد یال
افــراد مراجعــه کننــده  یگرفــت. تمــام جــامان شگاهیآزما
سال بودند که فقط افراد بدون عالمت انتخــاب  25 يباال

 نمونــه مــدفوع بــا روش 320مطالعــه تعــداد  نیشدند. درا
قــرار  یمــورد بررســ ایاردیژ ستیاز نظر ک یکروسکوپیم

ــده ــه ش ــاگرفت ــه ه ــد. و نمون ــول د يان ــت در محل  يمثب
گــراد  یدرجــه ســانت 4درصــد در  5/2 میکرومــات پتاســ
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پـــس از  یمولکــول یبررســ جهـــت .شــدند ينگهــدار
بــا اســتفاده از  نیمثبت با نرمــال ســال ينمونه ها يشستشو

 ).14(صــورت گرفــت DNA اســتخراج CTAB روش
-nested مطالعــه از نــوع نیــدر ا مــرازیپل رهیواکنش زنج

PCR ــه منظــور افــزا  پیــژنوت نیــیدقــت در تع شیب
ــهیا ــازول ــان يه ــاردیژ یانس ــال ای ــت.  سیدئودن ــوده اس ب

 قطعه ریتکث تیقابل نیاردیژن بتاژ یاختصاص يمرهایپرا

bp 510 ̴  ورد اســتفاده در م يها مریپرا ستی. لرا داشتند
  است. آمده 1جدول 

  
  مطالعه نیمورد استفاده در ا يها مریهرست پرا: ف1جدول شماره 

  

نبع عه   م طول قط
کثیري (   )bpت

مر والی پرای     نام و ت

)15(  

75 0 ̴  G7 : 5’-
AAGCCCGACGACCTCACCCGCAG
TGC-  3’ 
G759:  5’-
AGGCCGCCCT GGATCTTCGAGAC
GAC-3’ 

1PCR 

51 0 ̴  F2 : 5’ -
GAACGAACGAGATCGAGGT CCG-
3’ 

R2 : 5’ -CTCGACGAGCT TCGTGTT-
3’  

 
2PCR 

  
 تــریل کــرویم 15 ییدر حجم نها هیاول PCR واکنش

 DNA نــانو گــرم ) از 50-100( تــریل کــرویم 5/5شــامل 

ــــل،  ــــرویم 5/7انگ ــــریل ک ــــترم ت ــــرکت کسیمس  ش
Ampliqon(150301 A) ،1 از  کیــاز هــر  تــریل کــرویم

مــول انجــام  کــویپ 10با غلظــت  G759 و G7 يهامریپرا
بــود و  هیاول PCR همانند هیثانو PCR شد. حجم واکنش

اســتفاده شــد. در  R2 و F2 يهــامریمرحله از پرا نیدر ا
الگــو   DNAبه عنــوان هیاول PCR مرحله از محصول نیا

 PCR جهــت انجــام یچرخه حرارت طیشرااستفاده شد. 

بــه  C 95˚ يدر دمــا هیشرح بود: واسرشت اول نیبد هیاول
بــه  C 95˚ سرشــتوا يچرخــه بــا دمــا 35 قه،یدق 5مدت 
 ه،یــثان 30به مــدت  C 5/52˚ اتصال يدما ه،یثان 30مدت 

 C 72˚ تیــو در نها هیثان 30به مدت  C 72˚ ریتکث يدما
 هیثانوPCR  در یچرخه حرارت طی. شراقهیدق 10به مدت 

 ياتصــال هماننــد مرحلــه اول بــود. دمــا يدما ينابه استث
ز مطالعــه ا نیــدر ابــود.  C 55˚ هیــثانو PCR اتصــال در

 یشناســموجــود در گــروه انگــل يایــاردینمونــه انگــل ژ

مدرس به عنوان کنترل مثبت و آب مقطر  تیدانشگاه ترب
اســتفاده شــد. در خاتمــه  یبه عنــوان کنتــرل منفــ لیاستر

 يزیــآمدرصد رنــگ 1ژل آگارز  يبررو PCR محصول
  .دیالکتروفورز گرد safe DNA stain شده با

 PCRاز محصــول  تریلکرویم 5با هضم  RFLPزیآنال
 HaeIII ( Thermo میواحد از آنز 10با استفاده از  هیثانو

Scientific)  10از بافر  تریل کرویم 2درX ییو حجم نهــا 
منظــور ، بــهC 37˚ســاعت در  2بــه مــدت  تــریلکرویم 20
انجام شد. سپس  سیدئودنال ایاردیژ Bو  Aپیژنوت نییتع

ــت برر ــجه ــا یس ــل از  يالگوه ــول RFLPحاص ، محص
 تی. در نهادیالکتروفورز گرد % 5/3ژل  ينش بر روواک

 زولــهیا 4شده  ییشناسا يهاپیژنوت یینها دییبه منظور تا
ارســال شــد. پــس از  شگامیبه شرکت پ یتوال نییتع يبرا
گانه با موارد ثبــت شــده در بانــک ژن، بــا چند يترازهم

ـــرم ـــزار اســـتفاده از ن  تمیو الگـــور 7نســـخه  MEGAاف
Maximum Likelihood  ــــت  1000و تکــــرار درخ

 ایــاردیاز ژ یلــوژنیشد. در رسم درخت ف میترس یلوژنیف
  استفاده شد. یبه عنوان گروه خارج سیمور

  

  یافته ها
نمونــه مــدفوع افــراد  320اد از تعــد قیــتحق نیــدر ا
ـــه ـــز بهداشـــتمراجع ـــه مراک ـــده ب ـــا روش  یکنن کـــه ب

قــرار  یابیــو گسترش مرطــوب مــورد ارز یکروسکوپیم
 ســتیدرصــد) از نظــر ک 8/7نمونــه ( 25داد گرفتنــد، تعــ

نمونــه مربــوط بــه  4نمونــه،  25مثبــت بودنــد. از  ایــاردیژ
 84( انیــبــه آقا وطنمونــه مربــ 21درصــد ) و  16بــانوان (

ســال  25-60 نیهــا بــآن یدرصد) بود کــه محــدوده ســن
 یخاصــ یافــراد عالمــت گوارشــ نیاز ا کیچیبود. ه ریمتغ

داشتند. ظاهر و رنگ نمونــه هــا از اسهال ن ينداشته و سابقه ا
 ينمونــه هــا DNAو قوام دار بود. پــس از اســتخراج  یعیطب

 ،نیاردیــبا اســتفاده از ژن بتاژ یمولکول شاتیمثبت، در آزما
PCR محصول ها انجام شد و نمونه یتمام يبر روPCR  با

  ).1شماره  ریمشاهده شد (تصو ̴  bp 510 باند
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 پژوهشی

  
از  یبرخ نیاردیژن بتاژ PCRولالکتروفورز محص :1شماره  ریتصو

  درصد  1ژل آگارز  يبر رو سیدئودنال ایاردیژ يهازولهیا
  
 پیژنوت وعیش انیمبتال نینشان داد که در ب RFLP جینتا
A در مقا 64( ایاردیژ (پیبا ژنوت سهیدرصد B )36 

  ).2شماره  ریباشد (تصویم شتریدرصد ) ب
  

  
ژن   PCRمحصــول يبــر رو HaeIII میآنــز ریتاث :2شماره  ریتصو
دهنــده نشــان Aدرصــد. حــرف  5/3ژل آگارز  يبر رو نیاردیبتاژ
 يباشد. (باند ها یم B پینشان دهنده ژنوت Bو حرف  A پیژنوت

 يهاجفت باز. باند 115و  A: 200  ،150 پیقابل مشاهده در ژنوت
   جفت باز ) 85 و B:  150 ،115 پیقابل مشاهده در ژنوت

  

و  یارســال زولهیا 4مربوط به  يهایتوال ازبا استفاده 
هــا، مشــخص شــد کــه از داده کیــبالســت نمــودن هــر 

ثبــت شــده با موارد  يدرصد همولوژ 100 يها دارایتوال
شــماره  هســتند (جــدول یدر بانک ژن سیدئودنال ایاردیژ
ـــوال 4). 2 ـــت یت ـــماره دس ـــا ش ـــر ب ـــورد نظ -78 یابیم

KY320575  .ــدند ــت ش ــک ژن ثب ــتفاده ادر بان ــا اس  زب
مختلــف  يهــاپیژنوت یو توال 7نسخه  MEGAافزار نرم

 دیــرســم گرد یلــوژنیثبت شــده در بانــک ژن درخــت ف
رســم شــده نشــان  یلــوژنی). درخــت ف3شــماره  ری(تصــو

 AII پیــدر شــاخه مربــوط بــه ژنوت زولهیدهد که دو ایم

 BIVدر شــاخه  زولــهیا کیو  BIIIدر شاخه  زولهیا کی
  .رندیگ یقرار م

  
 ایــاردیشــناخته شــده ژ يهاپیژنوت یلوژنیدرخت ف:3شماره  ریتصو

با استفاده  BGشده بر اساس ژن  ییشناسا يها زولهیو ا سیدئودنال
 Tamura 3-parameter، مــدل Maximum Likelihood تمیاز الگور

  تکرار 1000و 
  

شهرســتان  يهــازولــهیا یتــوال نیــیتع جینتــا سهیمقا: 2جدول شماره
  یموجود در بانک ژن يهابهارستان با نمونه 

  

ایزو
  له

  شناسایی شده ژنوتیپ  هاي ثبت شده درصد شباهت به ایزوله  شماره دستیابی ژن

3  KY320575  FJ472824 )100(  AII  
8  KY320576 AY072724 )100(  AII 

10  KY320577 KU504732 )100(  BIII 
11  KY320578  JF918489 )100(  BIV 

  

  بحث
ــ ــاکنون مطالع ــ ياهت ــ یجهــت بررس ــت  وعیش عفون

 کنیدر منطقه بهارستان تهران صورت نگرفته ولــ ایاردیژ
 5/7 نیعفونت ب وعیدر مطالعات گذشته در شهر تهران ش

 نیــدر ا ).17، 16(درصــد گــزارش شــده اســت 8/25 یالــ
درصد بود کــه  8/7در افراد بزرگسال  وعیش زانیمطالعه م

رش شده توســط درصد گزا 8/25با  سهیدر مقا زانیم نیا
از منطقه جنوب تهــران،  2005و همکاران در سال  یآران

 شیاز افــزا یداشته کــه احتمــاالً ناشــ يریکاهش چشمگ
ــرد یآگــاه ــه بهداشــت ف ــردم نســبت ب ــاع يم  یو اجتم

هــاي مختلــف شناسایی و تعیین ژنوتیــپ جهـت شد.بایم
ژیاردیا در نمونه هاي مــدفوع، روش هــاي مولکــولی بــر 

از  افــزایش یافتــه اســت. يریبه طور چشمگ PCR اساس
ــاژن در  ایــاردیژ پیــژنوت نیــیجهــت تع یمختلفــ يه

ــال يهــانمونــه بــه خصــوص آب اســتفاده  یطــیو مح ینیب
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 لوتامــاتگ ن،یاردیــبتاژ يهــاتــوان بــه ژنیشود که میم
ــده ــو تر دروژنازی ــفات ا وزی ــرازیفس ــود.  زوم ــاره نم اش

فتــه کــه صــورت گر رانیدر ا یمختلف یمطالعات مولکول
در آن هــا اســتفاده شــده و از ژن  TPI وGDH يهااز ژن

ــبتاژ ــیجهــت تع نیاردی ــژنوت نی ــاردیژ پی ــال ای  سیدئودن
موجــود در  یتیســیاستفاده نشده است. با توجه بــه هتروژن

 يبــرا یمناســب دیــژن کاند نیــا ن،یاردیــژ اژن بتــ یتــوال
تــوان  یبــوده و مــ یمولکــول یشناســ ریــمطالعات همه گ

انگــل را از  نیــشــده از ا ییشناســا يهــا مجموعه یتمام
 میبا استفاده از آنز RFLP جینمود. نتا کیتفک گریکدی

HaeIII پینشان داد که ژنوت A پیــنســبت بــه ژنوت B  از
و  ياعتمــاد جیبرخــوردار بــوده کــه بــا نتــا يباالتر وعیش

ــان ، را ــاران در کرم ــهمک ــ یانی ــاران در ش ،  رازیو همک
و همکــاران  ياد، ســرکارآبــو همکاران در خرم انیاکبر

و همکــاران در اصــفهان ،  انیــدر استان فارس ، پســته چ
و همکــاران در  يو همکاران در تهــران  و نهاونــد ییبابا

مورد ارتبــاط  در ).18 -24(مطابقت دارد یشرق جانیآذربا
 یضــیضد و نق يها گزارش يماریو عالئم ب پیژنوت نیب

 نیبــ يبــاط قــوارت یوپیــدر ات ياوجود دارد. در مطالعــه 
  ).25(و عفونت بدون نشانه مشاهده شده است B پیژنوت

ـــه ـــاک يادر مطالع ـــنگالدش  ویه و همکـــاران در ب
تر است، امــا در عیشا B پیمشخص شد که اگر چه ژنوت

 جــادیباعــث ا A پیــنداشــته، و ژنوت یاسهال نقشــ جادیا
. بــا وجــود تنــوع )26(شــودیرونــده مــ شیپــ يهــااســهال

از افــراد،  کیــ چیدر مطالعه حاضر هــ شده افتی کیژنت
 جیاسهال نداشته که در تضاد بــا نتــا رینظ یعالئم گوارش

و همکــاران در  انیــمیاســت. رح یرانیاز محققان ا یبرخ
و  یاســهال يهانمونه نیب یمیمستقشهرستان کرج ارتباط 

و  ي.در مطالعــه اعتمــاد)27(گــزارش کردنــد A پیــژنوت
و  B پیــو ژنوت میــمال و اسهال  Aپیژنوت نیهمکاران ب
. در )18(وجــود داشــت يداریرابطــه معنــ داریــاســهال پا

ــ يآمــار یو همکــاران همبســتگ يمطالعــه منــوچهر  نیب
ــت ــاعفون ــت و ژنوت يه ــدون عالم ــب ــ B پی و  هالو اس

 يهــا. بــه هــر حــال، فاکتور)28(مشــاهده شــد A پیژنوت

 ينقش داشته و بــرا يماریب جادیدر ا زین زبانیمربوط به م
عالئــم  جــادیمختلــف در ا يهــاپیهتر نقش ژنوتدرك ب

از  پــس. باشــدیمــ ازیــن يبه مطالعات گســترده تــر ینیبال
ثبت شده در  يها یآن ها با توال يهم تراز ،یتوال نییتع

 يهــاپیــحضور ژنوت یلوژنیدرخت ف میبانک ژن و ترس
AII ،BIIIو BIV رســد. در  یمنطقــه بــه اثبــات مــ نیدر ا
تنهــا  AII پیــبود کــه ژنوت نیبر اگذشته اعتقاد  يهاسال
 کیانتقال آنتروپونوت نیشده بنابرا افتی یانسان زبانیاز م

 يمطالعــات بــر رو شیآن متصور بودند. بــا افــزا يرا برا
در گاو،  پیژنوت نیمشخص شد که ا یوانیح يها زبانیم

باشــد کــه یآلوده کننده م زیسگ، گربه، گوسفند و بز ن
 ی. از طرف)29(آن دارد کینوتاز انتقال آنتروپوزئو یحاک

شــد کــه بــا یانسان شناخته م زینBIV  پیژنوت زبانیتنها م
مشخص شد که در  یمیآنز زویا يها کیاز تکن ستفادها

خــرس و موســکارت بــه کــرات  ریــنظ یوحشــ واناتیح
 کیـــزئونوت تیـــماه یوجـــود داشـــته و بـــه طـــور کلـــ

. لــذا )30(دیبه اثبــات رســ BIV و AII ،BIII  يهاپیژنوت
ـــا در ا ـــال عفونــــت ژیاردیـ ــامکــان انتقـ ــه  نی ــه ب منطق

  .وجود دارد کینوتو آنتروپوزئو کیصورت آنتروپونوت
حاضر نشــان داد کــه در شهرســتان بهارســتان  مطالعه

 يتــرشیبــ یدر افراد فاقد عالمــت از فراوانــ Aمجموعه 
باشــد ینقاط جهــان مــ ریبرخوردار بوده که بر خالف سا

از  یکـــیرا دارد.  وعیشــ نیتــرشیبــ Bکــه مجموعــه 
در شهرســتان بهارســتان، تــراکم  یتیبارز جمع يهادهیپد

توانــد منجــر بــه  یمــ کهو مهاجرت است  یتیجمع يباال
منطقــه شــود. بــا  نیــدر ا سیدئودنال ایاردیژ یکیتنوع ژنت

 قیــاســت تــا رابطــه دق ازین يتروجود مطالعات جامع نیا
 ایــاردیشــده ژ ییشناسا يهاو مجموعه يماریعالئم ب نیب

  شهرستان مشخص شود. نیدر ا
  

  سپاسگزاري
ــا حمایــت ـــت تحقیــق حاضــر ب ـــالی معاون هـــاي م

مــدرس و همکـــاري مرکــز  تیــپژوهـشی دانـــشگاه ترب
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  و همکاران لیال نصیري گورابی     
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 پژوهشی

اســت. لـــذا  دهیبهداشت شهرستان بهارستان به انجام رســ
ــد ــ نیب ــاري لهیوس ــکر و از همک ــان تش ــده آن ــاي ارزن ه
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