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Abstract 
 

Background and purpose: Giardia and Blastocystis are common parasites of humans with a wide 

range of hosts. The aim of this study was to identify the genotypes of Giardia intestinalis and Blastocystis 

hominis in individuals attending Bavi health centers in Khuzestan province, Iran. 

Materials and methods: In this study, 30 positive stool samples of Giardia and Blastocystis were 

collected from individuals attending Bavi health centers in 2019-2020. Then DNA extraction was 

performed on fecal samples. PCR was performed using GDH gene for Giardia and 18S rRNA region for 

Blastocystis and PCR products were drawn to determine sequence type and phylogenetic tree. 

Results: Sequence analysis was performed on PCR products from Giardia based on amplification 

of GDH gene. Based on the results of DNA sequence, all identified samples belonged to assemblage BIV. 

Sequence analysis was performed on PCR products from Blastocystis according to amplification of 18S 

rRNA gene and all identified samples belonged to ST3 subtype. 

Conclusion: The study showed that the predominant genotype of Giardia in Bavi was BIV which 

indicates a zoonotic cycle in this region. In addition, the predominant subtype of blastocystis was 

previously reported in this region (ST3) often seen in human-to-human transmission cycle, although there 

have been reports of animal-to-human cycle. Therefore, alongside health measures to control these two 

parasites in this area, molecular epidemiology studies in local animals is necessary to determine the 

zoonotic transmission of Giardia and Blastocystis parasites in this region.  
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 پژوهشی

ژنوتیپ هاي انگل هاي ژیاردیا اینتستینالیس و شناسایی 
 در استان خوزستانهاي مدفوع  نمونه دربالستوسیستیس هومینیس 

  
        1محمد باقري

        2غالمی شیرزاد
        3سید عبداله حسینی

        2احمد دریانی
  4هاب الدین سرويش

  چکیده
اي از میزبانان است. هدف ازمطالعه حاضر گستردههاي شایع انسان با طیفژیاردیا و بالستوسیستیس انگل و هدف: سابقه

کننــدگان بــه هاي مــدفوع مراجعــهاز نمونه بالستوسیستیس هومینیسو  ژیاردیا المبلیاهاي شناسایی مولکولی ژنوتیپهاي انگل
  .بود 1399-98درمانی در شهرستان باوي استان خوزستان در سال  مراکز بهداشتی و

اســتان نمونه مدفوع از مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی در شهرستان باوي  30در این مطالعه تعداد  ها:مواد و روش
ــاه  خوزســتان ــان م ــا 1398از آب ــاه دي ت ــر کــدام از انگــل 1399 م ــا روش میکروســکوپی از نظــر ه ــاي ژیاکــه ب ــا و ه ردی

بــا  PCRمدفوع انجام شــد. هاي انگلاز نمونه هاي  DNAآوري شد. سپس استخراج بالستوسیستیس مثبت شده بودند، جمع
براي تعیین  PCRانجام شد و محصوالت  بالستوسیستیسبراي  S rRNA 18و  ژیاردیابراي  GDHاستفاده از پرایمرهاي ژن 

  د.م شیرستو درخت فیلوژنیک  شدژنوتایپ، سکانس 
صورت گرفــت.  GDHاز ژیاردیا براساس ژن  PCRپس ازتکثیر ژن نواحی مورد نظر، آنالیز سکانس روي محصول  ها:یافته

 تمحصوال تعلق داشتند. آنالیز سکانس روي) assemblage B )BIVشناسایی شده به  هاينمونه همهبراساس نتایج سکانس 
PCR  از بالستوسیستیس براساس ژنS rRNA 18  شناسایی شده به ساب تایپ  هاينمونهمه داد که هنشانST3 .تعلق داشت  

بوده، که  BIVنتایج این مطالعه نشان داد که ژنوتایپ غالب ژیاردیا در شهرستان باوي استان خوزستان از نوع  استنتاج:
الستوسیستیس در ایــن باشد. عالوه بر این ساب تایپ غالب انگل بحاکی از وجود چرخه زئونوتیک انگل در این منطقه می

شود، هر چند گزارشاتی از وجود چرخه بین حیوان و بوده، که اغلب در چرخه انتقال انسان به انسان مشاهده می ST3منطقه 
 يولوژیدمیاپ يهایبررسانسان نیز وجود دارد. بنابراین ضمن انجام اقدامات بهداشتی براي کنترل این دو انگل در این منطقه، 

  شود.یم هیتوص هاآن ها بهاین انگل انتقالچگونگی  نییتع ين منطقه براآ واناتیدر ح
  

  خوزستان ، بالستوسیستیس ، ژیاردیا ژنوتیپ، واژه هاي کلیدي:
  

  مقدمه
 انگلی هايعفونت بهداشتی، هايپیشرفت رغم علی

 در بهداشــتی مشــکالت مهمتــرین و تــرینشــایع از یکــی
 بــه توســعه حــال در کشــورهاي در ویــژه به جهان سراسر

   سطح بودن پایین هوایی، و آب تنوع جمعیت، رشد دلیل
  

 :shahabesarvi@yahoo.com E-mail         پزشکیجاده فرح آباد، مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم، دانشکده  17ساري: کیلومتر  ساري- شهاب الدین سروي مولف مسئول:
  ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساري، ایراننشجوییکمیته تحقیقات دا ،یارشد انگل شناس یکارشناس. 1
مازندران، ساري، ایران. 2   استاد، مرکز تحقیقات توکسوپالسموز، دانشگاه علوم پزشکی 
  دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساري، ایران، یانگل شناس گروه ،. استادیار3
 گاه علوم پزشکی مازندران، ساري، ایران، مرکز تحقیقات توکسوپالسموز، دانش. دانشیار4
 : 9/8/1400تاریخ تصویب :            30/4/1400تاریخ ارجاع جهت اصالحات :            20/3/1400 تاریخ دریافت  
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  و همکاراني محمد باقر     

  75       1400، آذر 203دوره سی و یکم، شماره               مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                                                      

 پژوهشی

ــاهی ــین و آگ ــه همچن ــب تغذی ــت نامناس ــل دو .اس  انگ
 ترین تــکو شایع ترینمهم از بالستوسیستیس و ژیاردیـا

 .)1(باشــندمـــی گــوارش دســتگاه ايز بیماري هايیاخته
ــل ــا انگ ــر از ژیاردی ــونومی نظ ــه تاکس ــش ب ــه ش  :  گون

Giardia intestinalis (lamblia) جملــه از پســتانداران در 
 G. psittaci و G. ardeae دوزیســتان، در G. agilis انسان،

ــدگان در ــدگان در G. muris و پرن ــیم جون ــديتقس  بن
 بــه بــوده جهــانی توزیــع داراي المبلیا ژیاردیا .)2(شودمی

 میلیــون 280 آلــودگی باعث حدودا ساالنه که که طوري
 شیوع ترینبیش و داشته جهانی ارانتش انگل این شود.می نفر
 شــرایط در ویژهه ب گرمسیر نیمه و گرمسیر مناطق در آن

 این انگــل. باشدمی جمعیت باالي تراکم و ضعیف بهداشتی
. )3،4(است ایران در ايروده هايانگل ترینشایع از یکی

 انگــل شــیوع زمینــه در مختلفی اپیدمیولوژیکی مطالعات
 شــده انجــام ایــران هوایی و آب متنوع نواحی در ژیاردیا

 مسـتقیم طـوربـه و کیسـت ازطریق انـگل ایـن انتقـال. است
 غذایـــی مـــواد و آب يوســیلههب یـــا و شـــرایط و عوامـــل
 اقتصـادي، فقـر فرهنگـی، اجتماعـی، .)5(گیـردمـی صورت

 توجــه عدم بهداشـتی، امکانـات عـدم اقلیمـی، وضعیـت
 ایــن بــروز افــزایش در اجتمــاعی و فـــردي بهداشـت بـه

 از و بوده متنوع بالینی عالئم .)6(دارد مهمی نقش بیماري
 بــه. اســت متغیــر مزمن اسهال تا عالئم بدون هايعفونت

 کــه شده مطرح مساله این انگل، سالم ناقلین وجود علت
 .)7(ددار وجــود گونــهاین در ژنتیکی هايتفاوت احتماال
 اصلی یپاژنوت هشت با پیچیده گونه یک المبلیا ژیاردیا

A تا H هايژنوتایپ. باشدمی A و B حیوانــاتی و انســان در 
 داراي G تــا C هــايولی ژنوتایــپ دارد وجود سگ مثل

 نمایــانگر توالی تعیین مطالعات. هستند اختصاصی میزبان
 B و Aهــاي  assemblageهــا یــا زیادي از ساب تایپ شمار
ــود ــالیز .ب ــک آن ــا فیلوژنتی ــتفاده ب ــايژن از اس  RNA ه

 دهیــدروژناز گلوتامات ،)SSU rRNA(کوچک ریبوزومی
)GDH(، ژیــاردین بتا )BG (ایزومــراز فســفات تریــوز و 
)TPI (ژیاردیــا هايژتوتیپ و ژنتیکی تنوع بررسی براي 

 GDH. اســت شده استفاده ،مختلف هايمیزبان در المبلیا

 ژیاردیا هايژنوتایپ جداسازي ايبر آمیزموفقیت طوربه
 قــرار اســتفاده مورد دارمهره هايمیزبان از تعدادي المبلیا
 ســاب بــین تــوانمــی است. بــا اســتفاده از ایــن ژن گرفته

 .)8(شــد قائل تفاوت المبلیا ژیاردیا مختلف هايیپاژنوت
 از بسیاري در انسانی ژیاردیازیس مولکولی اپیدمیولوژي

مطالعــات . )9،10(نیســت مشخص کامال هنوز ایران مناطق
نشان از  خوزستان استان مختلف مناطق صورت گرفته در
ـــوع ژنتیکـــی ـــا تن ـــه دارد ژیاردی ـــن منطق . )11-13(در ای

 انگلــی هــايیاختهتک از یکی نیز هومینیس بالستوسیستیس
 و بوده حیوانات از بسیاري و انسان گوارش دستگاه شایع

 میلیــون یــک که شودمی زده تخمین. دارد جهانی انتشار
. هســتند یاختــه تــک ایــن بــه آلــوده جهان سراسر در نفر

 کشــورهاي در درصــد 16 الـی 6/1 از یاختـهتک این شـیوع
 حــال در کـشورهاي در درصد 60 از بیش تا یافته توسعه

 مرحلــه دو داراي انگــل ایــن .)9(باشــدمــی متغیــر توســعه
 فــرم طریق از انگل انتقال و است تروفوزوییت و کیستی
 مستقیم صورتبه یـا و غذایی مواد و آب همراه آن کیـستی
 اســهال، چــونهم بـالینی عالیم تواندمی و گیردمی صورت

 .)10(دکنــ ایجـــاد نفـــخ و شــکمی هايکرامپ استفراغ،
 به S rRNA 18 ژن مورفیسمپلی براساس بالستوسیستیس

 و شــودمــی بنــديتقســیم (ST) هاي مختلفــیتایپ ساب
. اســت شده اییشناس ساب تایپ از این انگل 17 تاکنون
 بــودن دارا دلیــل بــه عمــدتا ارگانیســم ایــن زایــیبیماري
 میزبــانی، حساســیت در تفــاوت عالمــت، بــدون حامالن

 زایی بیماري هايپتانسیل در تفاوت و روده میکروبیوتاي
  .)11(است مختلف ژنتیکی هايساب تایپ در

 بالستوسیســتیس ژنوتایــپ تعیین منظور به مطالعاتی
اســت و  شــده انجــام خوزســتان اســتان مختلف مناطق در

. )17-19(گــزارش شــدند ST1, ST3, ST4هــاي ژنوتایپ
 ژنوتــایپی الگــوي کــه اســت آن دهنــدهاین شواهد نشــان

  است. متفاوت خوزستان استان در بالستوسیستیس
 و آب درمنطقه باوي شهرستان گرفتن قرار با وجود

 انتقال جهت گرمسیري، شرایط نیمه تا گرمسیري هوایی
 ايمطالعه تاکنون و یافته افزایش انگل دو این گسترش و
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 نشــده در این شهرستان انجام ايروده هايانگل زمینه در
 و کارون رودخانه کنار در منطقه این مجاورت علت به و

 تصــفیه عدم و کارون رودخانه در شهري فاضالب یهتخل
 تواند به عنوانمنطقه، این منطقه می مردم شرب آب صحیح

 بــه توجــه بــا .)12(هاي انگلــی باشــدکانونی براي عفونت
 ايروده هــايیاخته تک شیوع زمینه در ايمطالعه کهاین
 ژیاردیاکه جاییاست و از آن نشده انجام باوي منطقه در
اي در هاي رودهترین انگلبه عنوان شایع بالستوسیتیسو 

ها نقش مهمــی و از طرفی ژنوتایپ آیندشمار میایران به
هــا و یتــی انگــلزایی و شناسایی ســاختار جمعدر بیماري

 حاضــر مطالعــه از انتقال بیمــاري دارنــد، بنــابراین هــدف
 ژیاردیــا هــايیاختــه تــک هــايژنوتیــپ کــردن مشخص

 تــابــود  منطقــه این در هومینیس بالستوسیستیس و المبلیا
 در هــاانگــل ایــن احتمــالی چرخه و منطقه غالب ژنوتیپ

 بــه توانــدمــی مطالعــه ایــن نتــایج .شــود روشن منطقه این
 مــوثر پیشــگیري مــدیریت و انتقــال در مفید راه ختشنا

  .کند ها کمکانگل علیه این
  

  مواد و روش ها
 که پس باشدمقطعی می -این مطالعه از نوع توصیفی

از تایید کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی مازندران بــا 
 جامعهانجام شد.  IR.MAZUMS.REC.1399.8714کد 

 در بهداشــتی مراکــز بــه کننــدگان، مراجعــهمورد مطالعــه
 1399دي مــاه ســال  تــا 1398مــاه آبان از باوي  شهرستان

 متعلــق بــهنمونــه مــدفوع  30تعــداد دراین مطالعـه  بودند.
کنندگان این مراکز کــه بــا روش میکروســکوپی مراجعه

هــاي بررسی شدند و از نظــر حضــور هــر کــدام از انگــل
 رسـیمـورد برمثبت شده بودند،  بالستوسیستیسو  ژیاردیا

 5/2کرومات پتاسیم در محلول دي هاند. نمونهقـرار گرفت

و بــه  نگهــداري شــدند گــراددرجــه ســانتی 4در  درصــد
 علوم پزشــکی شناسی دانشگاهانگلآزمایشگاه تحقیقاتی 

. جهـت بررسی مولکولی پـس داده شدند مازندران انتقال
اســتخراج  ،هاي مثبت با نرمـال ســـالیناز شستشوي نمونه

DNA یکتا تجهیــز آزمــا(استخراج از کیت  بـا اسـتفاده ،
واکنش زنجیــره ایران) طبق دستور عمل کیت انجام شد. 

بــه  semi-nested PCR-پلیمــراز در ایــن مطالعــه از نــوع
هاي انسانی منظور افزایش دقت در تعیین ژنوتایپ ایزوله

ـــا ـــتیسو  ژیاردی ـــد.  بالستوسیس ـــام ش ـــاي انج پرایمره
ــر قطعــه دیــاژیار GDH اختصاصــی ژن  432قابلیــت تکثی

داشتند و همچنین از پرایمرهاي ناحیــه ژن را جفت بازي 
18 S rRNA جهت تشخیص انگل  جفت باز 316طول به

لیســت پرایمرهــاي مــورد  اســتفاده شــد.بالستوسیســتیس 
  .آمده است 1 شماره اسـتفاده در جدول

میکرولیتــر  25اولیه در حجــم نهــایی  PCRواکنش 
 مسترمیکسمیکرولیتر از  DNA ،5/12 میکرولیتر 5شامل 

 میکـرولیتر از هریک از پرایمرهاي Ampliqon ،1شرکت
ـــی  ـــاداخل ـــاي GDHiRو  GDHeF( ژیاردی ) و پرایمره

 پیکـومـــول 10غلظــت ) با 18s-Rو  18s-F( بالستوسیستیس
بــراي تشــخیص ثانویــه  PCR انجـام شد. حجم واکــنش

ــا  ــد ژیاردی ــن م PCRهمانن ـــود و در ای ــه ب ــه از اولی رحل
) استفاده GDHiRو  GDHiF( ژیاردیاداخلی پرایمرهاي 

 DNAاولیــه بــه عنــوان  PCRین مرحله از محصول شد. ا
الگـو استفاده شد. شرایط چرخه حرارتی جهـت انجـــام 

PCR ژیاردیــا بدین شرح بود: واسرشــت اولیــه در  اولیه
ــاي  ــه C°95دم ــدت ب ــه،  5م ــاي  35دقیق ــا دم ــه ب چرخ

 C 57°اتصــال ثانیه، دمــاي  30مدت ه ب C°95 واسرشـت
ثانیــه و  30مدت به C°72ثانیـه، دماي تکثیر  30مـدت به

  دقیقه. شرایط چرخه حرارتی 7 مدتبه C72°نهایـت  در
  

  در مطالعه حاضر بالستوسیستیسو  ژیاردیاپرایمرهاي مورد استفاده براي تشخیص  :1شماره  جدول
  

Band size Gene  ´3     ´  5    Primer Parasite  
458 bp GDH TCAACGTCAACCGCGGTTTCCGT GDHeF G. intestinalis 

GTTATCCTTGCACATCTCC  GDHiR  
432 bp CAGTACAACTCCGCTCTCGG GDHiF 

 
 

316 bp 18S rRNA GGAATCCTATTAGAGGGACACTATACAT 18s-F B. hominis 
TTACTAAAATCCAAAGTGTTCATCGGAC 18s-R  
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هماننـد ) C°56(نویه به استثناي دماي اتصـال ثا PCRدر 
شــرایط چرخــه حرارتــی جهــت انجــام . مرحلـه اول بـود

PCR بدین شرح بود: واسرشــت اولیــه بالستوسیستیس اولیه 
چرخــه بــا دمــاي  35دقیقــه،  5مــدت به C 95°در دمـاي 
 به C 75°اتصال ثانیه، دماي  60مدت به C 95°واسرشت 

ثانیــه و در  60مدت به C°72کثیر ثانیـه، دماي ت 60مدت 
دقیقه. شرایط چرخــه حرارتــی 10 مدتبه C 72°نهایـت 

هماننـد ) C 56°(ثانویه به استثناي دماي اتصـال  PCRدر 
روي ژل  بــر PCRمحصــول  ادامــه،مرحلـــه اول بــود. در 

 DNA safe stainآمیزي شده با رنگ درصد 5/1 آگارز
ــورز  ــد. الکتروف ــورش ــه منظ ــت ب ــایی  در نهای ــد نه تایی

ایزوله  3و  ژیاردیااز  ایزوله 4هاي شناسایی شده یپاژنوت
براي تعیین توالی بــه شــرکت پیشــگام  بالستوسیستیساز 

 ارسـال شـد. پـس از همترازي چندگانه با موارد ثبـــت شــده
و  7نســخه  MEGAافزار در بانـک ژن، با اسـتفاده از نرم

 Maximum Likelihood و 1000 الگوریتم تکــرار درخــت
  فیلوژنی ترسیم شد.

  

  یافته ها
 نمونه مدفوع میکروســکوپی 30در مطالعه حاضر تعداد 
 بالستوسیســتیسو  ژیاردیاهاي مثبت از هر کدام از انگل

بــاوي  شهرستان در بهداشتی مراکز به کنندگانمراجعه از
استفاده شد و پس از تایید نتایج میکروســکوپی بــا روش 

هــا ژنوتایپ این انگــلکولی و تعیین مولکولی، آنالیز مول
  در  GDHهـــا از لحـــاظ ژن انجـــام شـــد. تمـــامی نمونـــه

semi-nested PCR  1مثبــت بودنــد. تصــویر شـــماره 
ــا  PCRبــازي تکثیــر شــده از محصــوالت  423ي قطعــه ب

  دهد.را نشان می GDHاستفاده از پرایمرهاي 
در  18S rRNAهــا از لحــاظ ژن همچنین همه نمونه

PCR  جفــت  312 يقطعــه 2بودند. تصویر شــماره مثبت
ــده از محصــوالت  ــر  َش ــازي تکثی ــا اســتفاده از  PCRب ب

  دهد.را نشان می 18S rRNAپرایمرهاي 
  

 
  

، بانــد ژیاردیــا GDHژن  PCRالکتروفورز محصول  :1 تصویر شماره
: کنتــرل مثبــت،  1، شــماره bp 100: مارکر وزنــی  Mبازي. ( 423

  : کنترل منفی،)9 مثبت، شماره : نمونه هاي8تا 2شماره 

  

 
  

 18S rRNAژن  PCRالکتروفـــورز محصـــول : 2تصـــویر  شـــماره 
، شماره 100: مارکر وزنی  Mبازي، ( جفت 316باند  بالستوسیستیس

  : کنترل منفی) 6نمونه مثبت، شماره  5تا  2: کنترل مثبت، شماره  1

  
  ژیاردیا GDHآنالیز سکانس ژن 

ــالیز ســکانس روي  ــااز  PCRل محصــو 4آن  ژیاردی
ــــــــاس    صــــــــورت  GDHاز ژن  amplificationبراس

ــکانس  ــایج س ــاس نت ــت. براس   ، GDHاز ژن  DNAگرف
ــر  ــه  4ه ــه شناســایی شــده ب  assemblage B (BIV)نمون

ایزولــه  3تعلق داشتند. نتایج آنالیز سکانس نشان داد کــه 
ــده  ــدا ش ــه  100ج ــک ایزول ــد و ی ــد  24/99درص   درص

ـــــــه  ـــــــباهت ب ـــــــتند  sub-assemblage BIVش   داش
(GenBank Accession number MT292447.1) .  
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  بالستوسیستیس  18S rRNAآنالیز سکانس ژن 
از  PCRمحصــــول  3 آنــــالیز ســــکانس بــــر روي

 18S rRNAاز ژن  amplificationبراساس  بالستوسیستیس
از ژن  DNAصــورت گرفــت. براســاس نتــایج ســکانس 

18S rRNA  ب تایــپ نمونه شناســایی شــده بــه ســا 3هر
ST3  ــته و ــق داش ــد  100تعل ــا آن شــباهت دارن درصــد ب

(GenBank Accession number MK801409.1).  
  

  آنالیز فیلوژنیک
   GDHژن  DNA تــوالی فیلوژنتیک تحلیل و تجزیه

  

 بــراي روشــن بالستوسیستیس  18S rRNAو ژن  ژیاردیا
شناسایی شده در مطالعه  هايژنوتایپ رابطه تربیش شدن

 تعیــین جدا شده از مطالعات دیگر هاينوتایپژ با حاضر
 روش در را فیلوژنتیــک درخت 4و  3شماره  تصویر. شد

neighbor-joining ــوالی از ــاي ژن ت ــا GDHه  و ژن ژیاردی
18S rRNA این در بیماران از شده جدا بالستوسیستیس 

. دهــدنشان مــی GenBank مرجع هايشده جدا و مطالعه
هاي مطالعه دار سویهعالمت هايدر این تصاویر سکانس

هــا و ي ژنتیکــی از ســایر ســویهحاضر بوده که بــا فاصــله
  ریشه درخت مشخص شده است.

  

  
  

  MEGA X افزار نرم از استفاده با ژیاردیا انگل GDH ژن روي بر Maximum Likelihood روش از استفاده با فیلوژنیک درخت ترسیم :3 شماره تصویر
 

  
  

  MEGA Xافزار  با استفاده از نرم بالستوسیستیسانگل  18s rRNAبر روي ژن  Maximum Likelihoodدرخت فیلوژنیک با استفاده از روش سیم تر :4تصویر شماره 
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  بحث
اســهال در ســنین  اصــلی دالیل از یکی ژیاردیازیس

 کشــورهاي در سال پنج زیر کودکان در ویژه مختلف به
 ژیاردیــازیس ایــران، در. آیــدبه شمار می توسعه حال در

 منــاطق در درصــد 23 تــا درصد 5 از عفونت میزان با انسانی
 مولکــولی هــايداده .)15(است شده گزارش کشور مختلف
 مطالعــات بــه محــدود ایران در ژیاردیازیس مورد در موجود

 و PCR-RFLP هــايکه بــا اســتفاده از روش است کمی
Nested PCR هايمحل ژن در GDH یا TPI شده انجام 

  .)16(است
 assemblages ها یا همانژنوتایپ جغرافیایی توزیع

 ســیار متغیــربرحسب مکان، میزبان و عوامل محیطی ب ژیاردیا
 assemblages شناسایی زمینه در اخیر هايپیشرفت است.

 شناســیزیســت از ما درك ژیاردیا sub-assemblages و
داده  افزایش گیريطور چشمبه انگل را میزبان و رابطه و

 از ژیاردیــا انسانی هايشده جدا مولکولی است. ژنوتایپ
 مــهه در تقریبــاً کــه دهــدمــی نشان جهان مختلف مناطق
 انســانی هــايعفونت به Bو  assemblages A فقط موارد

 ســگ، در D و Cهــاي ســاب ژنوتایــپ شوند.می مربوط
 بــز، گوســفند، گاو، در assemblage E گرگ، گربه، و
ــه G و assemblage F و گــاومیش خــوك، ــب درب  ترتی

  .)16(است شده شناسایی موش و گربه
 ژیاردیــاهــاي جــدا شــده ي ایزولهدر مطالعه حاضره

 آمریکــاي بودنــد. در sub-assemblages BIVمربوط به 
 assemblageمتفاوتی از  توزیع با مناطقی جنوبی، و مرکزي
 و برزیــل مکزیــک، از هــاگــزارش برخــی. دارد وجــود
کنــد، می مشخص را assemblage A باالتر توزیع کلمبیا

کلمبیــا  همچنــین و آرژانتین اگوئه،نیکار در که حالی در
assemblage  غالبB توزیع که دهدمی نشان است. این 

ــیش ــی ب ــوع ژنتیک ــاثر ازو تن ــه مت ــر از آن ک ــت  ت موقعی
 اپیــدمیولوژیکی -اجتمــاعی عوامــل بــا باشــد، جغرافیایی

  .)17(است مرتبط مطالعه مورد جمعیت
در  2012در مطالعــه ســرکاري و همکــاران در ســال 

 پــس درصــد) و AII )74 ترین ایزولهجنوب ایران فراوان

ــود 4( BIV درصــد) و BII )44/17 آن از  .)18(درصــد) ب
ــــــه ــــــران در مطالع ــــــاران در ته ــــــایی و همک   ي باب

sub-assemblages AII )87 ترین ایزولــه و درصد) عمده
BII )8/7 یــک  در .)19(درصد) دومین ایزوله فراوان بــود

ها متعلــق بــه نمونهدرصد  7/59 اصفهان، مطالعه در استان
 III B ژنوتیــپ عنــوانها بــهدرصد نمونه AII، 32/34 ژنوتیپ

 شناســایی BIV ژنوتیــپ عنــوان به هانمونه درصد 98/2 و
 در تــربــیش assemblages A در مجمــوع .)26-28(شدند

 دیــده ایــران مرکز و غربی جنوب غرب، جنوب، شمال،
ــی ــود،م ــالی در ش ــهح ــاطق ک ــمال من ــی ش ــور غرب  کش

assemblages B ــوان بــه را  گــزارش غالــب ژنوتیــپ عن
 در تفــاوت بــه اســت هــا ممکــناین تفــاوت .)7(اندکرده
بــه طــور  منطقــه هر مربوط باشد که در هانمونه کل تعداد

 خاص عوامل به یا آمیز تعیین ژنوتیپ شده باشد،موفقیت
  .)7(باشد مرتبط مطالعه مورد جمعیت اپیدمیولوژیکی

براساس نتایج مطالعه حاضــر کــه همــه ایزولــه هــاي 
بودند، که با ســایر مطالعــات در  BIVجدا شده مربوط به 

 مناطق مجاور همخوانی داشــت و بــا توجــه بــه مطالعــات
 انتقــال پتانســیل BIV ژنوتایــپ کــه قبلی که نشان دادنــد

 لگــوي که شودمی اطاستنب چنین دارد، تريبیش زئونوتیک
 دارد. وجــود این منطقــه در زئونوتیک و انتقال انتروپونتیک

 هــاي خوزســتان،شهرستان روستایی مناطق از بسیاري در
 حیوانــات ایــن کنند،می نگهداري خانه در را حیوانات مردم

 داشــته نقــش انســانی هايعفونت منبع عنوان به است ممکن
قراري چرخه زئونوتیک باشند و این امر بحث انتقال و بر

  سازد.کشور مطرح می را در این منطقه از ژیاردیاانگل 
 هــایییاخته تک تریننیز یکی از رایج بالستوسیستیس

 و دارعالمــت افــراد انسانی مدفوع هاينمونه در که است
 وســیعی طیف شود ومی یافت جهان درسراسر عالمت بدون

 و خزنــدگان ،پرنــدگان پســتانداران، جمله از حیوانات از
  .)20(کندمی آلوده را بندپایان

 انجــام مطالعــات از بسیاري در مطالعه حاضر همانند
 تــرینمتــداول عنــوانبــه ST3 جهان، مناطق سایر در شده

شــد. ایــن  گــزارش بالستوسیســتیسژنوتــایپی  زیرگــروه
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 منــاطق تــربــیش در غالب زیرگروه عنوان به ساب تایپ،
 ســنگاپور، ،آلمان بنگالدش، پاکستان، ژاپن، مانند جهان
  .)21،22(ایران است و تایلند عربستان، ترکیه، یونان،

و همکــاران  نشــان  Hisao Yoshikawa در مطالعــه
جمعیــت مختلــف  4در  ژنوتایپ ترینداده شد که غالب

  .)23(درصد) بود 92تا ST3 )41در کشور ژاپن، 
 شابه دیگر توسط صالحی و همکــارانهمچنین مطالعه م

) در جنوب غرب ایران انجــام شــد کــه نشــان داد 2021(
 83/20هــا گــزارش کردنــد کــه غالب است. آن ST3که 

درصد نمونه ها به ترتیب  34/58درصد و  83/20درصد، 
 ایــن بــر بودند. اعتقاد ST3و  ST1 ،ST2هاي ساب تایپ

عالوه  .)24(است انسان اصلی زیرمجموعه ST3 که است
ي خشــنود و همکــاران در بــر ایــن مطالعــات، در مطالعــه

 شناسایی هايتایپ ) نشان داده شد که ساب2015ایران (
ــن در شــده ــد ST7 و ST3، ST4، ST5 مطالعــه ای  و بودن
  .)22(بود ST4 شده شناسایی تایپ ساب ترینبیش

 و ST1، ST2 همچنــین) 2012(همکاران  و موسوي
ST3 چنــین هــم حال این با. کردند شناسایی انسان در را 

 مطالعــات سایر در که گزارش شده، ST7 از کمی موارد
 از درصد 3/13است.  شده یافت انسان در پراکنده طوربه

 ST3 در گاوهــاي ایــران بالستوسیســتیس هــايزیرگــروه
 دو بــین انتقــال و ارانتشــ در اســت ممکــن کــه )81(هستند

زئونــوز  تأثیرگزار باشد و بحث برقراري یک چرخــه میزبان
  .)25(سازداز این ژنوتایپ(ساب تایپ) را در ایران مطرح می

 یکی از دالیل تنوع ساب تایپ در مناطق مختلف دنیــا
 ها است. تعیین ساب تایپنوع روش شناسایی ساب تایپ

 شــده انجــام PCR-RFLP توسطاغلب  قبلی مطالعات در
 زیرگــروه شناســایی بــراي دقیــق روش یــک کــه اســت،

بلکه روش دقیق  شود،نمی گرفته نظر در تیسبالستوسیس
 باشد.هاي مختلف از جمله سنگر میتعیین توالی به روش

هــاي مختلــف نیز براي تعیین ژنوتایــپ حاضر، مطالعه در
این دو انگــل از تعیــین تــوالی دو طرفــه بــه روش ســنگر 

  استفاده شد.
نتایج نشان داد که ژنوتایپ غالب انگــل ژیاردیــا در 

بــود کــه حــاکی از وجــود چرخــه  BIVوي شهرستان بــا
باشــد. عــالوه بــراین، ســاب زئونوتیک در این منطقه می

 ST3تایپ غالــب انگــل بالستوسیســتیس در ایــن منطقــه 
گزارش شد که اغلب در چرخه انتقــال انســان بــه انســان 

گردد هر چند گزارشاتی از وجود چرخه بین مشاهده می
یران نیــز وجــود حیوان و انسان براي این ساب تایپ در ا

دارد. بنابراین ضمن انجام اقدامات بهداشتی براي کنترل 
 يولوژیدمیــاپ يهــایبررســاین دو انگل در ایــن منطقــه، 

و بررســی  نیــیتع يآن منطقــه بــرا واناتیدر ح یمولکول
  شود. یم هیتوص هاآن تیکانتقال زئونو
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