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Abstract 

 

Background and purpose: Acanthamoeba spp. are an opportunistic protozoan in environmental 

sources that can cause respiratory infection and keratitis. The present study was conducted to determine 

the prevalence and genotypes of Acanthamoeba in rural drinking water sources in Kashan and Aran-

Bidgol, Iran. 

Materials and methods: In this study, 162 samples from 54 drinking water sources were 

collected in 2017. After samples filtration, they were cultured on non-nutrient agar to isolate free-living 

amoeba. After DNA extraction, the Polymerase Chain Reaction using JDP1, JDP2 primers was performed 

to detect Acanthamoeba spp. and finally the genotype of eight isolates was determined. Data analysis was 

done in SPSS applying Chi-square and Fisher’s exact test. 

Results: Among the samples 35.2% were found to be contaminated with free-living amoeba, 

among which 19 isolates (11.7%) were confirmed as Acanthamoeba. The rates of free-living amoeba and 

Acanthamoba were 35.4% and 11.8%, respectively, in Kashan, which were higher than those in Aran-

Bidgol. Frequency of free-living amoeba in Qanat, well, and spring was 55.6%, 30.2%, and 26.7%, 

respectively. Acanthamoeba contamination rates were 13.9%, 11.5% and 10%, respectively. 

Acanthamoeba contamination rate was higher in surface wells than that in deep wells. The genotype of all 

Acanthamoeba isolates belonged to T4. 

Conclusion: This study revealed that drinking water sources were contaminated with free-living 

amoeba and Acanthamoeba. All isolates were T4 genotype, therefore, these sources could be considered 

as a risk factor for public health. 
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 پژوهشی

 در منابع آب آشامیدنی  آکانتامباتعیین ژنوتایپ شناسایی و 

 روستایی کاشان و آران بیدگل
 

    1غالمرضا مصطفایی
    2منصوره صباغیان بیدگلی   

    3یسیما راست   
      4سید غالم عباس موسوی   

 2لیال ایرانشاهی  

 چكیده
هتا  تففیتی و تک یاخته فرصت طلبی که در طبیعت یافت می شود و قادر به ایجاد عفونتتآکانتامبا  هدف:و  سابقه
-در کاشتا  و آرا  آکانتامبتا باشد. این مطالعه با هدف بررسی آلودگی مفابع آب آشامیدنی بته ننوتایته هتا کراتیت می

 بیدگل انجام پذیرفت.
جمتع آور  و بعتد از فیلتراستیو ،  2936مفبع آب آشامیدنی، در سال 45نمونه از 261در این مطالعه،  ها:مواد و روش

ا   زنجیتر ، واکتف  DNAرو  آگار غیر مغذ  کشت و از نظر آمیت  هتا  آزادز  بررستی گردیتد. پتا از استت را  
ها تعیین شد. داد  اآکانتامبایزوله  8انجام و ننوتایه  اکانتامبا ، جهت شفاساییJDP2و JDP1ها با استفاد  از پرایمر پلیمراز

 با آزمو  آمار  کا  دو و فیشر تجزیه و تحلیل شدند. SPSSدر نرم افزار 
تأیید شتد. میتزا   آکانتامبادرصد( 7/22مورد)  23درصد نمونه ها آلود  به آمی  ها  آزادز  بودند و  1/94 ها:یافته

درصتد بتود.  8/22درصتد و  5/94یدگل و به ترتیت  ب–تر از آرا درکاشا  بی  آکانتامباها  آزادز  و آلودگی به آمی 
درصد و آلتودگی  7/16درصد و  1/93درصد،  6/44ها  آزادز  در قفات، چا  و چشمه به ترتی  میزا  آلودگی به آمی 

هتا  ستطحی بیشتتر از عمیت  در چتا  آکانتامبادرصد تعیین شد. میزا  آلودگی به  23درصد و 4/22درصد، 3/29، آکانتامبا
 تعیین شد. T4 آکانتامباننوتایه تمام ایزوله ها   بود.

بود و بتا توجته بته ایتن کته  آکانتامبانتایج نشا  دهفد  آلودگی مفابع آب آشامیدنی به آمی  ها  آزادز  و  استنتاج:
را  مفابع متی توانفتد بته عفتوا  یتک فتاکتور خطتر بت بودند، این T4تمامی ننوتایه ها  شفاسایی شد  از نوع بیمار  زا  

 سالمت عمومی تلقی گردند.
 

 ، مفابع آب آشامیدنیآکانتامباآمی  ها  آزادز ،  واژه های کلیدی:
 

 مقدمه
یکی از اهداف مهم جوامع بشر  دستیابی به توسعه 
و پیشرفت در سایه تأمین آب آشامیدنی سالم است. آب 

بیمار  زا نظیر تتک عوامل  آلود  عامل انتقال بییار  از

 .(2)باشتدهتا بته انیتا  متیها و ویروسکتر ها، با یاخته
 علتت آکانتامبتاها  آزادز  بته خوتوج جتفا آمی 

 د که بهترونار میتی به شمتاصلی آلودگی آب آشامیدن
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 ها  سطحی،وفور در طبیعت یافت شد  و از فاضالب، آب

 ها  آب معدنی، ختا،،بطر  مفابع آب شهر  و روستایی،

هتتا  شیتشتتو  چشتتم و لفزهتتا  گتترد و غبتتار، محلتتول

ایتتن تتتک یاختتته دارا   .(1-6)تماستتی جتتدا شتتد  استتت

زندگی دوگانه بود  و در صتورت فتراهم بتود  شترایط 

. از طرفتی ایتن تتک (5)کفدمیاعد حالت انگلی پیدا می

زا از هتا  بیمتار ها و ویتروسیاخته با برخی از باکتر 

و  مایکوبتتتتاکتریوم، ویبریتتتتو کلتتتترا ،لژیتتتتونالیتتتتل قب

اکو و  کوکیاکی ویروس، آدنوویروس، هلیکوباکتریوم
همزییتتی داشتته و تروفوزوتیتت آ  بته عفتوا   ویروس

م ز  این گرو  از میکروارگانیزم ها شفاخته شد  استت 

. ایتن (7-23)شودها میکه سب  حفظ، تکثیر و انتقال آ 

فوزوتیتت و از طریت  آب، وانگل به وسیله کییت یتا تر

. تاکفو  (5)گرددهوا، گرد و غبار و از را  بیفی مفتقل می

گتزار  شتد  کته اکثترام بیمتاریزا  آکانتامباننوتایه  13

هایی از جمله آنیفالیت گرانولوماتوز  هیتفد و بیمار 

هتا  متزمن پوستتی و ، زخمآکانتامباییآمیبی، کراتیت 

افتراد ستالم و افتراد عفونتت دستتگا  تففیتی فوقتانی در 

 هتا . آمی (21-24)کفدمی دارا  نقص سییتم ایمفی ایجاد

 از مفابع آب آشامیدنی ترکیه، پاکیتتا ، آکانتامباآزادز  و 

هتا  آب تایوا ، الیزابتت کتوتین اوگانتدا و همنفتین از

هتتا  مفتتاط  تفریحتتی هتتا و آبراکتتد قتتزوین، رودخانتته

ع آب آشامیدنی ها  آب گرم اردبیل، مفابرا ، چشمهته

ارا،، شتتیراز، بیرجفتتد و آیربایجتتا  شتترقی جتتدا شتتد  

عتتدم تتتاکیر کلتتر بتتر رو   بتتا توجتته بتته. (26-4،16)استتت

 که آب استحوالی از مفتابعجاییها  آمی  و از آ کییت

کشی در تأمین آب آشامیدنی، در نهایت به صورت لوله

 آکانتامبتتاگیترد، وجتود کففتد  قترار متیاختیتار موترف

واند برا  همه افراد خووصام برا  افراد دارا  نقص تمی

کففدگا  از لفزها  تماستی، افتراد سییتم ایمفی، استفاد 

هتا  چشتمی و هتا  تففیتی و عفونتتمبتال بته بیمتار 

کففتد، کودکانی که برا  تفریح از این مفابع استفاد  متی

تعیتین میتزا  مطالعه حاضر با هدف . (17)خطرنا، باشد

ع آب آشتامیدنی روستتایی )چتا ، قفتات و آلودگی مفتاب

 هتتا در شهرستتتا  آکانتامبتتا چشتتمه( بتته آمیتت  آزادز 

 .پذیرفت انجام بیدگل، - کاشا  و آرا 

 

 مواد و روش ها
 نمونه گیر 

مفبع تتأمین  45نمونه از  261در این مطالعه مقطعی، 

هتا  کاشتا  و  ها  شهرستتا  آب آشامیدنی در روستا

چا (  6بیدگل )-مفبع از آرا  6 بیدگل به تفکیک -آرا 

 16قفتات و  21چشتمه،  23مفبع از کاشتا  شتامل ) 58و 

 و طبت  دستتورالعمل 2936چا ( از فروردین تا شهریور متا  

نمونتته بتتردار  شتترکت آب و فاضتتالب روستتتایی و در 

گتذار  شتد ، لیتتر  استتریل شتمار میلتی 933ظروف 

 .(18)و به آزمایشگا  مفتقل شد گردید آور جمع
 

   آمی  ها  آزادز جداساز
 ها نمونهفیلتراسیو ، کشت و پاسان 

ستلولز   با استتفاد  از کاغتذ نیتترو   آبها نمونه

)شتترکت بیوتتتک  Sartorius Stedim میکتترو  54/3

شدند.  فیلتر ( )ساخت انگلیتا  AEI و پمه خأل آلما (

کشت نوتریفت آگتار  طور وارونه رو  محیط فیلترها به

درصد  4/2 (NNA) (Non- Nutrient Agar) مغذ  غیر

 14-18در دمتا   قترار گرفتته و اشرشیاکلیغفی شد  با 

. از (6)گردیتدگراد به مدت یک ما  انکوبته درجه سانتی

 تیتتوفوزوها از نظر وجود ترروز سوم پا از کشت، پلیت

با با توجه به خووصیات مورفولونیکی  کییت آمی  یا

قرارگرفتفتد. بته علتت  میکروسکوپ نور  مورد بررسی

هتا حتداکثر تتا  هتا، پلیتتسویه دیر رشد بود  بعضی از

یک ما  نگهتدار  و در صتورت عتدم مشتاهد  آمیت ، 

دستت آورد  ه مفظتور بتبته مففی در نظر گرفتته شتدند.

 ها  حاو  اشکال کییتتی، پلیتآکانتامباکشت خالص 

داد  شتتدند و پتتا از ستته بتتار شیتشتتو، بتتا ستترم پاستتان 

دقیقتته  9بتته متتدت  9333استتتریل و بتتا دور  فیزیولتتون 

هتا  سانتریفیون گردید. رسوب حاصتل بته میکروتیتوب

درجته  -13میکرو لیتر  استریل مفتقتل و در دمتا   4/2
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نگهتدار  شتد. بترا   DNAگراد جهت است را  سانتی

شفاسایی آمی  از نظر مورفولون ، یک قطر  از رستوب 

مورد بررستی  ،X53با میکروسکوب نور  با بزرگفمایی 

قرار گرفت و با مشاهد  تروفوزوتیتت بتا پاهتا  کتایب 

میکرو متتر  24-13سوزنی شکل و کییت با انداز  ها  

 آکانتامبتتابتتا دیتتوار  چروکیتتد  و یتتا ستتتار  ا  شتتکل، 

 .(5،4)شفاسایی شد
 

 DNAاست را  

بتتتا استتتتفاد  از کیتتتت تجتتتار   DNAاستتتت را  
TMDynaBio توالعمل )تکاپوزییتتت ایتترا ( و طبتت  دستت

نمونته مثبتت آمیت   47مربوط بته آ ، بتر رو  رستوب 

است را  شد  بتا  DNAآزادز  صورت گرفت. غلظت 

و  163استفاد  از دستگا  نانو دراپ و در طول مو  ها  

 نانومتر تعیین شد. 183
 

 PCRتش یص آکانتامبا با 
 هتا  آزادز از سایر آمی  آکانتامباشفاسایی و تأیید 

اختواصی جفا پرایمرها  ، PCRکفیک با استفاد  از ت

میتترمیکا )تکاپوزییتت و  (JDP2و  JDP1) آکانتامبا

ا  ایرا ( انجام گرفت. این پرایمرها قادر به تکثیتر قطعته

تترادف  (.6،11)هیتفد آکانتامباجفا  18S rRNAاز ن  

 در زیتتر  آکانتامبتتازو  پرایمرهتتا جهتتت تکثیتتر ننتتوم 

 آمد  است.
 

Forward-JDP1: (5-GGCCCAGATCGTTTACCGTGAA) 

Reverse-JDP2:(5-TCTCACAAGCTGCTAGGGGAGTCA) 

 هتتا  در حجتتم ( PCRواکتتف  زنجیتتر  پلیمتتراز )

 میکتتتتترو لیتتتتتتر و بتتتتتا دستتتتتتگا  ترموستتتتتایکلر  13

(Flex Cycler, Germany،بتته صتتورت )   دناتوراستتیو

دقیقته،  4گتراد بته متدت درجه سانتی 35اولیه در دما  

 94گتراد بته متدت جه ستانتیدر 35سیکل در  99سپا 

 54گتراد بته متدت درجه سانتی 47کانیه، دما  آنیلیفگ 

گتراد بته درجته ستانتی 71کانیه، طویل ستاز  در دمتا  

درجته  71دقیقه و طویل ساز  نهتایی در دمتا   2مدت 

جهتتت  دقیقتته انجتتام پتتذیرفت. 4گتتراد بتته متتدت ستتانتی

د و اطمیفتا  از تکثیتر قطعته ن  متور PCRبررسی نتایج 

رو   bp233در کفار متارکر وزنتی  PCRنظر، محوول 

درصتد رنتگ آمیتز  شتد  بتا اتیتدیوم  4/2نل آگاروز 

در  bp533بروماید، الکتروفورز گردید. با مشتاهد  بانتد 

، نمونه مثبت در نظتر UV Transluminatorزیر دستگا  

ها در کفتار کفتترل مثبتت )نمونته نمونه PCR گرفته شد.

تهیتته شتتد  از دانشتتکد  بهداشتتت  اآکانتامبتتاستتتاندارد 

دانشتتگا  علتتوم پزشتتکی تهتترا ( و کفتتترل مففتتی )آب 

 ( انجام گرفت.DNAدیونیز  به جا  

 

 PCR (Sequencing)تعیین توالی نوکلئوتیدها  محوول 
 18SrRNA، 8از تکثیتر ن   حاصتل PCRمحوول 

مفتتتابع تتتتأمین آب جتتتدا شتتتد  از  آکانتامبتتتا ایزولتتته 

پو زییت )کر  جفوبی(، ارسال ، به شرکت تکاآشامیدنی

ها تعیتین گردیتد. پتا از بالستت و توالی نوکلئوتید آ 

 هتا و مقاییه با ستایر ایزولته NCBIها در سایت کرد  آ 

هتا در شفاستایی شتد. داد  آکانتامبا جها ، ننوتایه ها 

هتا  آمتار  کتا  دو و کبت و با آزمو  SPSSافزار نرم

تفتتاوت از  ،p≤ 34/3 در فیشتر تجزیتته و تحلیتتل شتتدند و

 تلقی گردید. دارلحاظ آمار  معفی

 

 یافته ها
مفابع آب آشامیدنی از  نمونه 261، در مطالعه حاضر

بیتتدگل، بتته  -هتتا  کاشتتا  و آرا روستتتاها  شهرستتتا 

نمونته از  28نمونته از شهرستتا  کاشتا  و  255تفکیک 

نمونه  261از  .  گردیدآورجمع بیدگل -شهرستا  آرا 

درصد( از نظر آمی  ها   1/94نمونه ) 47رسی، مورد بر

و بتا استتفاد  از  PCRآزادز  مثبت بودند کته بتا رو  

ایزولتته  23در  ،آکانتامبتتاپرایمرهتتا  اختواصتتی جتتفا 

 آکانتامبتامشتاهد  و  bp 533درصد( باند حتدود  7/22)

 (.2شمار   )توویرتأیید شد 
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بتا استتفاد  از  مبتاآکانتا PCRالکتروفتورز محوتول  :1 یر شمارهتصو

 درصد 4/2بر رو  نل  JDP2و   JDP1پرایمر ها 
 

 1کفترل مففتی، ستتو   2، ستو  2در توویر شمار  

در  آکانتامبتانمونه مثبتت  9، ستو  آکانتامباکفترل مثبت 

 6و 4نمونه مثبت در چشمه و ستو  هتا   5قفات، ستو  

 bpمتارکر وزنتی 8نمونه ها  مثبت در چا  و ستو   7و 

مفتتابع آب توزیتتع فراوانتتی آلتتودگی  متتی باشتتد. 233

در  آکانتامبتتتاهتتتا  آزادز  و آشتتتامیدنی بتتته آمیتتت 

 2در جدول شتمار   بیدگل-آرا کاشا  و  ها شهرستا 

 نشا  داد  شد  است.
 

بته مفتابع آب آشتامیدنی توزیتع فراوانتی آلتودگی  :1شماره  جدول

 لبیدگ -آرا  کاشا  و در آکانتامباآمی  ها  آزادز  و 
 

 شهرستا 
 آکانتامبا آمی  ها  آزادز 

 جمع
 مففی مثبت مففی مثبت

 ( 3/88) 255 ( 1/88) 217 ( 8/22) 27 ( 6/65) 39 ( 5/94) 42 کاشا 

 ( 2/22) 28 ( 3/88) 26 ( 2/22) 1 ( 7/66) 21 ( 9/99) 6 بیدگل -آرا  

 ( 233) 261 ( 9/88) 259 ( 7/22) 23 ( 8/65) 234 ( 1/94) 47 جمع

P.value 86/3 2  

CI 5144/3- 1784/3 2664/3-3674/3  

 

ها  آزادز  در قفات، میزا  آلودگی آب به آمی 

درصتتد و  1/93درصتتد،  6/44چتتا  و چشتتمه بتته ترتیتت  

، آکانتامبتا ( و میزا  آلودگی بهp=  325/3درصد ) 7/16

( p=  88/3درصتتتد ) 23درصتتتد و  4/22درصتتتد،  3/29

 (.1  جدول شمار)تعیین گردید 

در  آکانتامباها  آزادز  و  میزا  آلودگی به آمی 

 8/27درصتتد و  2/92هتتا  ستتطحی بتته ترتیتت  آب چتتا 

 3/4درصد و  5/13ها  عمی  به ترتی  درصد و در چا 

 (.2 شمار  )نمودار  است درصد بود

بته مفتابع آب آشتامیدنی توزیتع فراوانتی آلتودگی  :2 شماره جدول

 ع مفبعآمی  ها  آزادز  بر حی  نو
 

نوع مفبع آب 

 آشامیدنی 

تعداد کل 

 نمونه

 آکانتامبا آمی  ها  آزادز 

 مففی مثبت مففی مثبت

 (2/86) 92 (3/29) 4 (5/55)26 (6/44)13 96 قفات 

 (4/88) 84 (4/22)22 (8/63) 67 (1/93)13 36 چا  

 (33) 17 (23) 9 (9/79) 11 (7/16)8 93 چشمه 

 (9/88)259 (7/22)23 (8/65)234 (1/94)47 261 جمع 
P.value  325/3 88/3 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

          

            

    

   

    

  
 
 

               

         

 
 

بتته چتتا  هتتا  آب آشتتامیدنی فراوانتتی آلتتودگی  :1 نمووور ر شووماره

 بر حی  عم  چا  آکانتامباها  آزادز  و آمی 

 

ایزولتته  8، تتتوالی نوکلئوتیتتد آکانتامبتتا ایزولتته 23از 

ها شفاسایی شد. نتتایج نشتا  تعیین گردید و ننوتایه آ 

هتا بتا و میتزا  تشتابه آ  T4ها، یه تمام ایزولهداد ننوتا

ها درصد بود  است. ایزوله 38-233ها  بانک ن  ایزوله

هتا  با جزییات کامل در بانک ن  کبت گردیتد. شتمار 

 نشا  داد  شد  است. 9جدول شمار  کبت ن  در 

 
 شمار  کبت ن  ها در بانک ن  :3جدول شماره 

 

 امیدنیمفبع آب آش ننوتایه شمار  کبت

LC373012.1 T4 چشمه 
LC373013.1 T4  چا 
LC374214.1 T4 چشمه 
LC373015.1 T4  چا 

LC373014.1 T4  چا 
LC374217.1 T4  چا 
LC374215.1 T4  چا 

LC374216.1 T4 قفات 

 

 بحث
 در مطالعه حاضر میزا  آلتودگی مفتابع آب آشتامیدنی

 کشتت وهتا  بتا رو  آکانتامباها  آزادز  و به آمی 

PCR  بیدگل-ها  کاشا  و آرا در روستاها  شهرستا 

هتا  میزا  آلودگی بته آمیت  مورد بررسی قرار گرفت.
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 آکانتامبتتا( و CI=  1784/3-5144/3) درصتتد 1/94آزادز 

 ( بود  است.CI=  3674/3-2664/3درصد ) 7/22

( رو  مفتابع  1321همکارا  ) وقدر قدر در مطالعه 

رو  همکتتارا   مطالعتته نیتتتی وآب آشتتامیدنی شتتیراز و 

هتا  ( میزا  آلتودگی بته آمیت 1324مفابع آب کی  )

درصتتد گتتزار   1/98درصتتد و  94 آزادز  بتته ترتیتت 

شد  است که بتا نتتایج مطالعته حاضتر هم توانی داشتته 

درصتد  4/91 آکانتامبتااست. همنفین میزا  آلودگی به 

تایید شد که از نتایج بته دستت آمتد  در مطالعته  2/13و

 (.15،13)حاضر بیشتر بود  است

( بر رو  آب 1328در مطالعه گلیتانی و همکارا  )

ها  کاشا  و مطالعه فرجتی و همکتارا  میادین و پار،

خترم  ها  میادینحوضنه و است رها آب ( رو 1326)

 7/84ها  آزادز  به ترتی  آباد میزا  آلودگی به آمی 

بته  نتامبتاآکادرصد و میزا  آلتودگی بته  4/43درصد و 

درصدگزار  شد  است که  7/52درصد و 5/43ترتی  

تواند بته تر بود  است که مینیبت به بررسی حاضر بی 

تتر دلیل تفاوت در نوع مفابع مورد بررسی و تماس بتی 

ها  محیطی و گترد و غبتار در ایتن دو ها با آلودگیآ 

 .(93،92)باشدمطالعه می

و همکتارا   Montalbano Di Filippo در مطالعته

 Coskunمطالعته ایتالیتا و کشی در ( رو  آب لوله1324)

 در سیواس ترکیته کشیآب لولهرو   (1329)وهمکارا  

 8/27هتا  آزادز  بته ترتیت  میزا  آلودگی بته آمیت 

در ایتن  آکانتامبادرصد و میزا  آلودگی به  11درصد و 

درصتد گتزار   9/4درصتد و  8/5مطالعات بته ترتیت  

تر  نشا  نیبت به مطالعه کفونی آلودگی کمگردید که 

کشی . علت این تفاوت، استفاد  از آب لوله(26،91)دادند

هتا  محیطتی بته آب در ایتن دو و عدم ورود آلتودگی

باشتد. در بررستی حاضتر میتزا  آلتودگی بته مطالعه متی

در مفتابع آب آشتامیدنی  آکانتامبتاها  آزادز  و آمی 

تقریبتام مشتابه  آرا  بیدگل روستاها  شهرستا  کاشا  و

(. p= 86/3دار  نشتا  نتداد )بود و تفاوت آمار  معفتی

همجوار  و داشتتن موقعیتت  تواند به دلیلاین تشابه می

جغرافیتتایی و شتترایط آب و هتتوایی مشتتابه در ایتتن دو 

 شهرستا  باشد.

هتتا  در مطالعتته حاضتتر میتتزا  آلتتودگی بتته آمیتت 

دار اظ آمار  معفیآزادز  در قفات، چا  و چشمه از لح

تترین میتزا  آلتودگی در ( و بتی p=325/3بود  است )

درصد( مشاهد  شد. از نظر میتزا  آلتودگی  6/44قفات )

دار  مشتاهد  نشتد در این مفابع تفاوت معفی آکانتامبابه 

(88/3=pقفتتات .) هتتا بتته علتتت ستتطحی بتتود  و داشتتتن

تر با محیط و مفتابع ختاکی همنفتین ها  تماس بی را 

ها دارا  آلتودگی دسترسی کشاورزا  و دامدارا  به آ 

 باشفد.تر  نیبت به سایر مفابع می بی 

مفتتابع  رو  (1325)و همکتتارا  میتتیبی در مطالعتته 

 هتا  آزادز آب روستایی ارا، میزا  آلودگی به آمی 

در آب قفتات،  آکانتامبادرصد و میزا  آلودگی به  2/62

 6/66و درصتد  83 ،درصتد 233چشمه و چا  به ترتیت  

 .گزار  شد که از نتایج مطالعه حاضر بیشتر بتود درصد

از رو  مورفولونیکی استفاد  علت این تفاوت، احتماالم 

باشتد کته از  در مطالعته فتوم متی آکانتامبا در تش یص

تر  نیبت به رو  مولکولی برخوردار استت. دقت کم

همنفین بیشترین میزا  آلتودگی در آب قفتات مشتاهد  

. در (4)ه استمطالعه حاضر مطابقت داشتشد که با نتایج 

ها بته مفابع آب شیراز، چا ( رو  1321مطالعه قدر قدر )

 درصتد( شفاستایی 5/55) آکانتامبابه  ترین مفابععفوا  آلود 

 (.15)ه استحاضر هم وانی نداشت مطالعهکه با  ندشد

( رو  1324در مطالعه ا  که بهفیتافر و همکتارا  )

ها  خانگی، ها  آب سرد و گرم، چا آبی )چشمه مفابع

رود خانه و آب لولهکشی( در آیربایجتا  شترقی انجتام 

بتا دو رو  کشتت و  آکانتامبتادادند، میزا  آلودگی به 

PCR ،5/14  درصد گزار  شد. همنفین میزا  آلودگی

کشتی و در چشمه ها  آب سترد، آب لولته آکانتامبابه 

 درصد 9/99و درصد  4/97، ددرص 1/27ها به ترتی  چا 

گزار  شد که نیبت به نتایج مطالعه حاضر بیشتتر بتود  

. براستتاس نتتتایج مطالعتته خضتتر  و همکتتارا  (16)استتت

( بر رو  مفابع آبی م تلت  )زریفته رود، ستیمیفه 1326)
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شتتمال غربتتی ایتترا ، میتتزا  ( در لولتته کشتتیآب رود و 

در درصتد و  54در آب رودخانته  آکانتامبتاآلودگی بته 

 .(99)کشی آلودگی مشاهد  نشدآب لوله

( رو  مفتتابع 1338و همکتتارا  ) Leivaدر مطالعتته 

ها  آزادز  م تل  آب نیکاراگوته، میزا  شیوع آمی 

درصتد و  74و  47هتا بته ترتیت  ها و چشمهدر آب چا 

درصد بود کته نیتبت بته  12و  23 آکانتامبامیزا  شیوع 

و  Kukدر مطالعته  (.95)مطالعه حاضتر بیشتتر بتود  استت

هتا در کاییتر  ترکیته آب چتا  و ر (1329)همکارا  

، PCRبتا دو رو  کشتت و  آکانتامبتامیزا  آلودگی به 

درصد گزار  شد کته نیتبت بته مطالعته کفتونی  1/23

 .(94)تر  نشا  دادآلودگی بی 

در مطالعتته حاضتتر میتتزا  آلتتودگی بتته آمیتت  هتتا  

تر از عمیت  بی ها  سطحی در چا  آکانتامباآزادز  و 

دار نبتود بود  است، اما تفاوت آ  از لحاظ آمار  معفتی

(. چا  ها  ستطحی بته p=368/3و  P=846/3)به ترتی  

 13متتتر و  2دلیتتل قطتتر زیتتاد دهانتته آ  هتتا )حتتداقل 

متر( به علت حفار  دستی و احتمال انتقال ختا، سانتی

و آلتتودگی در اکتتر طوفتتا ، رفتتت و آمتتد، بازدیتتد و 

هتا  عمیت  آلتودگی بیشتتر  نیتبت بته چتا  تعمیرات،

 (T1-T20) آکانتامبتام تل   ننوتایه 13 تاکفو دارند. 

 جتدا آکانتامبتا  هتا اغل  ننوتایه وگردید  شفاسایی

 نظتتر از و T4 هتتا  کلیفیکتتی،نمونتته و محتتیط از شتتد 

ها  ننوتایه .دارند قرار (II) در گرو  دوم مرفولونیکی

T4 ،T3  وT5 تتر  در تر، نق  مهمبی  عالو  بر شیوع

 (.92، 22، 1)کففدها ایفا میبروز بیمار 

 T4، آکانتامباایزوله  8در مطالعه حاضر نیز ننوتایه 

و  T3 ،T4 ،T5( در آیربایجا  شرقی 1324بود. بهفیافر )

T13( در کاشتتا  ننوتایتته1328، گلیتتتانی )  هتتاT2 ،

T4،T5  ، T7و T11 ، خترم آبتاد  در (1327)فرجیT4 ،

، T5و  T4( در شتتتمال غتتترب ایتتترا  1326خضتتتر  )

Magnet (1329 ) استتتپانیا درT4 Sent (1326) اوگانتتتدار د 

T1،T2 ،T4  ،T5 ،T6  وT11  وKao (1324  در تایوا )

را در مفتتابع آبتتی م تلتت  و  T4و  T2هتتا  ننوتایتته

هتا  چشتمی را از زختم T4 ننوتایه (1325)لویی غمی

تهرا  شفاستایی کردنتد کته بیمارا  در بیمارستا  فارابی 

بته عفتوا  ننوتایته  T4در همه این مطالعتات ننوتایته 

که بتا مطالعته حاضتر مطابقتت  غال  گزار  شد  است

بر اساس نتتایج مطالعته  (.28،23،16،93،92،99،96،97)داشت

در مفتابع آب شترب آکانتامبتا میزا  آلودگی به  حاضر،

بت به بیتیار  نی بیدگل -ها  آرا روستاها  شهرستا 

 جتا کتهاز مطالعات مشابه در ایرا ، کمتتر بتود امتا از آ 

بود  استت و  T4از نوع  در این مطالعه آکانتامبا هایننوت

بود  ایتن ننوتایته و بته خوتوج  زا ماریببا توجه به 

نقتتت  آ  در بتتتروز کراتیتتتت آمیبتتتی و آنیتتتفالیت 

  توانفتد بته عفتواگرانولوماتوز  آمیبی، مفابع آلود  متی

هتا یک خطتر بتالقو  بترا  ایجتاد ایتن گونته از بیمتار 

حفتظ میتزا  محیوب گردد، از این رو بهیتاز  مفتابع، 

کلر باقیماند  مفاس  در م از  و شبکه ها  توزیتع آب 

و آموز  بهداشت جهت کفترل و پیشتگیر   آشامیدنی

 گردد.یماز آلودگی پیشفهاد 
 

 سپاسگزاری
یقتات و ففتاور  وسیله از معاونت محتترم تحقبدین

 دانشتتگا  علتتوم پزشتتکی کاشتتا  بتته ختتاطر حمایتتت 

کتتتتتد اختتتتتالم مقالتتتتته: ، 3655طتتتتتره پژوهشتتتتتی (

IR.kaums.NUHEPM.REC.1396.1  و تتتاریخ کمیتتته

از همکتتار  میتتئولین محتتترم  و ) 22.3.1396اختتالم:

گرو  انگتل شفاستی و گترو  بهداشتت محتیط دانشتگا  

 .گرددقدردانی می علوم پزشکی کاشا 
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