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چکیده

زمینه مطالعه :هیداتیدوز از بیماریهای مشترک بین انسان و حیوانات است که ناشی از مرحله الروی اکینوکوکوس گرانولوزوس بوده و یکی
از عوامل مهم معضالت اقتصادی و بهداشتی در ایران است .هدف :این پژوهش به منظور تعیین سویههای اکینوکوکوس گرانولوزوس با مطالعه
روی کیستهای هیداتید جدایه گاودر منطقه خرمآباد در استان لرستان ،واقع در غرب ایران انجام گرفت .روش کار :تعداد  28جدایه از گاو شامل
 26جدایه از ریه و  2جدایه از کبد از کشتارگاه گلشن خرمآباد جمعآوری شد .تمام نمونهها به منظور بررسی ریختشناسی و مولکولی به آزمایشگاه
منتقل شدند .در بررسیهای ریخت شناسی ،طول قالبهای بزرگ و کوچک ،طول تیغه قالب بزرگ و کوچک و همچنین نسبت طول تیغه به
طول کلی قالبهای بزرگ و کوچک اندازهگیری شدند .در بررسی مولکولی نیز ،قطعهای از ژن سیتوکروم اکسیداز  )CO1( 1به طول  440bpبا
استفاده از پرایمرهای  J3و  J4.5تکثیر و به روش سانجر تعیین توالی شد .نتایج :یافتههای ریختشناسی نشان داد بین جدایههای کیست هیداتید
گاوی و سویه گوسفندی ( sensu stricto )G1اختالف معنیداری وجود ندارد ( .)p<0/05نتایج مولکولی ،یافتههای ریخت شناسی را تأییدکرد.
سویه جدا شده از گاوهای خرمآباد با سویه گوسفندی ( %100 sensu stricto )G1همولوژی داشتند .نتیجهگیری نهایی :نتایج این مطالعه نشان
داد که سویه گوسفندی  sensu strictoیا ژنوتایپ  G1سویه غالبی است که عامل کیست هیداتید گاوها در خرمآباد میباشد .به عبارت دیگر،
گاوها نقش مهمی در حفظ سیکل این انگل دارند .به منظور اجرای برنامههای کنترلی برای کاهش اثرات این بیماری ،باید به گاوها به عنوان منبع
آلوده کننده سگها توجه شود .نتایج این مطالعه میتواند در طراحی برنامههای کنترلی در منطقه مورد استفاده قرار گیرد.

واژههایکلیدی :هیداتیدوز ،گاو ،خرمآباد ،ریخت شناسی ،سیتوکروم اکسیداز1

مقدمه
اکینوکوکوس گرانولوزوس یکی از شایعترین امراض دامی است که عامل
هیداتیدوز در انســان و دامها میباشــد که عالوه بر زیانهای بهداشــتی،
خســارات اقتصادی فراوانی به صنعت دامپروری وارد میسازد .این بیماری
بــه عنوان یکی از مهمترین بیماریهای عفونی انگلی انســان و حیوانات
در سراســر جهان شناخته شده اســت ( .)27کرم بالغ در روده گوشتخواران
زندگی میکند و مرحله متاسســتود در ریه و کبد گوســفند ،گاو ،شتر ،بز،
خوک ،گاو وحشی و اسب وجود دارد ( .)27این بیماری در بدن میزبان واسط
معمو ً
ال بدون عالمت اســت و تنها در بازرســی پس از کشتار در کشتارگاه
شناســایی میشود و باعث کاهش فراوردههای دامی و زیانهای اقتصادی
فراوانــی میگــردد ( .)15ایران یکــی از مناطق اندمیک این انگل اســت
( .)18اکینوکوکــوس گرانولوزوس طیف گســتردهای از تنوع درون گونهای
را ،با توجه به ریختشناســی قالبها ،ژنوتیپ ،اختصاصی بودن میزبان و
اپیدمیولوژی نشان میدهد ،برخی از این گونهها از لحاظ ریختشناسی و
زیستشناســی با دیگر گونهها متفاوت هستند ( .)3،7تاکنون بررسی ژنوم
میتوکندریایی ،وجود  10ســویه یا ژنوتیپ مختلــف را در گونه اکینوکوس

خوکــی ( -8 )G7ســویه گوزنی (  )G10 ،G8و  -9ســویه شــیری ()G9
( .)11،29الزم به ذکر اســت که در ایران تاکنون سویه گوسفندی (sensu
 )strictoیا ژنوتایپ  G1و سویه شتری ( )Camel strainیا ژنوتایپ G6
و سویه گاومیش ( )buffalo strainیا ژنوتایپ  G3با پراکندگی محدود
از گاومیش و شــتر گزارش شده است ( .)1،2،6،8،9،32در ایران با توجه به
اهمیتی که گاوها بعنوان میزبان واســط این انــگل دارند ،تا کنون مطالعه
جامعــی در رابطه با تعیین ســویه این انگل در ایــن حیوان صورت نگرفته
است .استان لرســتان بدلیل شرایط اقلیمی ویژه ،وجود شغل دامپروری در
سطح گسترده و نگهداری سگ توسط دامداران و روستائیان ،منطقهای پر
خطر از نظر ابتال به کیست هیداتید میباشد ( .)12برآنیم با انتشار نتایج این
پژوهش ،نقش گاو درحفظ چرخه اهلی انگل در اســتان لرستان نشان داده
شود و در برنامههای کنترل و پیشگیری این انگل مورد توجه قرار گیرد .لذا
هدف از مطالعه حاضر ،بررســی ریختشناسی و مولکولی کیست هیداتید
و تعیین ســویههای اکینوکوکوس گرانولوزوس با مطالعه روی کیستهای
هیداتید جدایه گاودر منطقه خرمآباد در استان لرستان ،واقع در غرب ایران
بود.

گرانولوزوس نشــان داده اســت -1 :سویه گوســفند اهلی ()sensu( )G1ا
 -2 strictoســویه گوسفندی تاسمانیا ( -3 )G2سویه گاومیش (-4 )G3
ســویه اسبی ( -5 )G4ســویه گاوی ( -6)G5سویه شتری ( -7 )G6سویه

مواد و روش کار
جمع آوری نمونه :در مطالعه حاضر که از زمستان  1393تا بهار 1394
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صورت گرفت ،در بازرسی پس از کشتار تعداد  26نمونه ریه و  2نمونه کبد
( 28نمونه در مجموع) آلوده به کیســت هیداتید بارور از کشــتارگاه گلشن

مجله تحقیقات دامپزشکی ،دوره  ،71شماره 1395 ،4
 Forward-J3׳ )TTTTTTGGCCATCCTGAGGTTTAT( 3׳ 5و
 Reverse-J4.5׳ )AACGACATAACATAATGAAAATG( 3׳.5

خرمآباد در اســتان لرستان جمعآوری و به آزمایشگاه منتقل گردید .سطح

شرایط دمایی و زمانی ترموسایکلر جهت واکنش زنجیرهای پلیمراز

کیســت با الکل  %70استریل شــد و مایع داخل هر کیست توسط سرنگ

شــامل مراحــل ذیل بود :واسرشــــت اولیه  94oC :به مــدت  5دقیقه و 38

شــماره  14آسپیره ،و در استوانههای مدرج قیفی استریل جداگآنهای جمع
آوری گردید .الیه ژرمینال داخل کیســت با پنس به آرامی جدا ،و در ســرم
فیزیولوژی شستشو داده شد .پروتواسکولکسهای جدا شده بطور جداگانه
در لولههای فالکون با شمارههای مشخص ریخته و سانتریفیوژ شدند و پس
از ســه بار شستشو با فسفات بافر سالین ()7.2 pHا PBSبه منظور مطالعه
ریخت شناســی و مولکولــی در الکل اتانــول  %70ا( ،Merckآلمان) و در
دمای  4oCنگهداری شدند (.)25
س برداشته،
بررسی ریخت شناسی :از هر نمونه  100 μlپروتواسکولک 
و در میکروتیوبهــای بــا حجــم  1/5 μlریخته ،و پــس از الکل گیری از
نمونههــا ،به آنهــا  100 μlآب اضافه کرده و هر نمونه به مدت  15دقیقه
ورتکس شد .سپس با اضافه نمودن  2-3قطره الکتوفنل پلی ونیل به روی
الم مقدار  20 μlاز پروتواســکولکسهای ورتکس شده را به روی الم قرار
داده و با اســتفاده از لبه الم دیگری و با حرکت دورانی ،اقدام به جداســازی
قالبهای پروتواسکولکس گردید ( .)17سپس المل را با فشار به روی الم
قــرار داده و از هر نمونه به تعداد  5عدد الم تهیه شــد .المها به مدت یک
شب در دمای اتاق قرار داده شدند تا قالبها شفاف شوند .سپس هر کدام از
المها در زیر میکروسکوپ بررسی شده و در هر جدایه ،قالبهای 30عدد
پروتواسکولکس ،شمارش و اندازهگیری شد .اندازهگیری به وسیله نرمافزار
( AXI visionنســخه  )4با واحد میکرو متر و با بزرگنمایی 1000Xانجام
گرفــت .به منظور جمعآوری اندازه قالبها از هر نمونه ،طول کامل قالب
( ، )TLطــول تیغه ( ،)BLطول دســته ( )HLو نســبت طــول تیغه به طول
کلــی  BL/TLقالبهای بــزرگ و کوچک اندازهگیری شــدند ( .)17نتایج
اندازهگیــری قالبها با نتایج ســایر مطالعات با اســتفاده از آزمون t-test
مقایسه شد.
بررسی مولکولی :در مطالع ه حاضر قسمتی از ژن سیتوکروم اکسیداز1

سیکل شامل واسرشــــت  94 C :به مدت  45ثانیه اتصال 55 C :به مدت
o

o

 45ثانیه ،تکثیر 72 C :به مدت  45ثانیه و ســیکل تکثیر نهایی 72 C :به
o

o

مدت  5دقیقه .سپس محصول واکنش  PCRدر ژل آگاروز  %1مورد بررسی
قــرار گرفت .در ایــن طرح جهت خالص ســازی نمونهها از کیت تخلیص
محصول ( ،MBSTایران)  PCRاستفاده شد .نمونهها جهت تعیین توالی،
به شرکت  Bioneerدر کشور کره ارسال شدند .برای ویرایش و بازســازی
توالیهای تعیین شــده از نرم افــزار  CLC Free W orkbenchو برای
مطالعه شجرهشناســی و بررسی تکامل مولکولی از نرم افزار  MEGA5با
استفاده از مدل  Neighbor-Joiningبا آزمون ریشــهای Boot Strap
 1000تکرار استفاده شد .در مطالعه شجره شناسی از توالی جدایههای مرجع
جدایههای کشورهای همسایه و همچنین جدایههای ایرانی که دربانک ژن
در دسترس هستند استفاده شــد .توالیهای بدست آمده در بانک ژن ثبت
گردید و شمارههای دسترسی جهانی به آنها اختصاص یافت.

نتایج
نتایــج ریخت شناســی :از تعداد  28نمونه مورد بررســی ،قالبهای
پروتواســکولکسها مشخصات شبیه به هم داشــته و از نظر آماری با هم
اختالف معنیداری نداشتند (( )p<0/05جدول  .)1،2در مطالعه حاضر نحوه
قــرار گرفتــن قالبهای بزرگ و کوچک به صورت یک در میان و ســطح
خارجی قالبها صاف و هموار بود.
نتایج بررسی مولکولی :به منظور مطالعه مولکولی از ژنوم میتوکندریایی
ســیتوکروم اکســیداز  )CO1( 1برای شناسایی ســویههای اکینوکوکوس
گرانولــوزوس در خرمآباد اســتفاده شــد .طبق نتایج بدســت آمــده اندازه
قطعــه  CO1تکثیر یافته  440bpبود (تصویــر .)۱در الگوهای الکتروفورز
تفاوتی مشاهده نشــد .تمام نمونهها تعیین توالی شدند .نتایج تعیین توالی

از پروتواســکولکس مورد ارزیابی قرار گرفت .به منظور اســتخراج ،DNA

نشــان میدهد که تمامی نمونههــا ســویه  )sensu stricto( G1بودند.

در میکروتیوب ریخته شد .استخراج  DNAاز پروتواسکولکسها با استفاده

ســویه  )sensu stricto( G1همولوژی داشــتند .سه مورد از نتایج تعیین

پروتواسکولکسها با ( PBS )7.2 pHشستشو شدند و مقدار  100μlاز آنها
از کیت اســتخراج ( ،MBSTایران)  DNAو طبق دســتورالعمل شــرکت
ســازنده ،انجام شد و  DNAاستخراج شده در دمای  -20oCنگهداری شد.
به منظور مقایسه تفریقی سویههای اکینوکوکوس گرانولوزوس قطعهایبه
طول  440bpاز ژن سیتوکروم اکسیداز  1با استفاده از پرایمرهای  J3و J4.5
(پرایمرهای یونیورسال) تکثیر شد .در این مطالعه از پرایمرهای یونیورسال
(پرایمر باال دست به نام  J3و پرایمر پایین دست به نام  )J4.5به منظور تعیین
سویههای اکینوکوکوس گرانولوزوس ،استفاده گردید ( .)17توالی پرایمرها
عبارتست از:

نتایج مولکولی ،یافتههای ریخت شناســی را تأیید کردند و تقریبًا  %100با

توالی مطالعه حاضر در بانک جهانی ژن با شــماره دستیابی  KT216262و
 KT216263و  KT216264در دسترس است.
مقایســه درخت فیلوژنی مطالعه حاضر با سایر مطالعات نشان میدهد
که در مطالعه حاضرتمام ســویههای  G1در یک کالد قرار دارند .شــباهت
 G1با  G3در حدود  % 91است .این شباهت در بعضی از توالیهای موجود
در بانک ژن با شــماره دستیابی  DQ856466.1و  JX878692.1به حدود
بیش از  %91نیز میرسد که باعث میشود در درخت شجره شناسی دو مورد

بررسی ریخت شناسی و مولکولی کیست هیداتید جدایه گاو
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( .)4بنایراین به دلیل آلودگی قابل توجه در این استان به نظر میرسد این
مســأله باید مورد توجه مسئولین دامپزشــکی و پزشکی قرار گیرد .تحقیق
حاضر اولین تحقیق در مورد شناسایی سویههای اکینوکوکوس گرانولوزوس
با منشأ کیست هیداتید گاو در شهرستان خرمآباد در استان لرستان است.
براســاس مطالعهای که توسط  Dalimiو همکاران در سال  2001در
ت هیداتید در استان لرستان انجام شده،
رابطه با وضعیت آلودگی به کیســ 
میزان آلودگی در این اســتان قابل توجه اعالم شــد ( .)4همچنین مطالعه
 Dalimiو همکاران در ســال  2001در این اســتان نشان داد که %30/90
ازسگهای گله و  %6/67روباه قرمز به اکینوکوکوس گرانولوزوس آلودهاند
و در کشــتارگاههای خرمآباد ،دلفان و سلســله در استان لرستان ازمجموع

تصویر  .1نتیجه الکتروفورز محصول  PCRتخلیص شــده به اندازه  440bpدر کنار
مارکر .100 bp
جدول  .1نتایج بررســی اندازه طول قالبهای بزرگ و کوچک پروتواســکولکسهای
کیست هیداتید جدا شده از گاو در خرمآباد.
مشخصات بررسی شده

قالبهای بزرگ

قالبهای کوچک

طول کلی قالب ()TL

25/4 ±2/9 µ
()23/8-27/1

20/6 ±2/6 µ
()19/7-21/5

طول تیغه()BL

12/3 ±2/1 µ
()10/4-14/5

8/7 ± 2/1 µ
()7/2-9/9

طول دسته ()HL

9 ± 2/7 µ
()8/02-10/3

8/2± 2/7 µ
()7/1-9/4

نسبت طول تیغه به طول
کلی قالب

48/9±2/3
()43/7-53/5

40/7 ± 2/1
()33/2-47/9

ازتوالیهای  G3نیز در کالد  G1قرار گیرد.

بحث
بحــث حاضــر در ارتباط با یکــی از انگلهای کرمی اســت که باعث
آلودگی نشخوارکنندگان کوچک و بزرگ در ایران و دنیا میشود .هیداتیدوز
ناشــی از اکینوکوکوس گرانولوزوس از بیماریهای مشترک بین انسان و
حیوانات است که ناشی از مرحله الروی اکینوکوکوس گرانولوزوس بوده که
هنوز هم یکی از عوامل مهم ایجاد کننده معضالت اقتصادی و بهداشــتی
در نواحی مختلف ایران و جهان است ( .)10استان لرستان با مساحتی بالغ
بر  28064 km2در غرب کشــور واقع شده است ٪75 .این استان را اراضی
تپهای و کوهستانی تشکیل میدهد و گلهداری یکی از مشاغل مهم و رایج
مردم این استان به خصوص در مناطق روستایی و عشایری به شمار میآید.
این اســتان با داشــتن  6/5میلیون رأس از حیوانات اهلی رتبه ششم را در
صنعت دامپروری و کشــاورزی در کشــور دارد .این اســتان با داشتن آب و
هوای معتدل کوهســتانی و همچنین چراگاههای غنی و سرســبز ،جایگاه
مناسبی برای کوچ عشایر از مناطق مختلف به این منطقه است .این مسئله
باعث شده که شرایط جهت رشد اکینوکوکوس گرانولوزوس در این منطقه
فراهم گردد ،لذا آلودگی در این منطقه از شیوع نسبتًا باالیی برخوردار است

 1968رأس گاو  %55/94و از مجمــوع  6879رأس گوســفند  %25/29بــه
کیســت هیداتید آلوده بودند ( .)4بطوریکه براســاس اطالعات داده شده از
سازمان دامپزشکی استان از مجموع  167671رأس گوسفند و  52738رأس
گاو کشتار شده در کشــتارگاه خرمآباد در طی سال 1391میزان آلودگی به
کیســت هیداتید در ریه و کبد گوســفندان به ترتیب %11/7و  ٪5و میزان
آلودگی در ریه و کبد گاو و گوساله به ترتیب  ٪20و  ٪9گزارش شده است.
و همچنین از مجموع 160581رأس گوســفند و  28163رأس گاو کشــتار
شــده در کشــتارگاه خرمآباد در طی ســال  1392میزان آلودگی به کیست
هیداتید در ریه و کبد گوسفندان به ترتیب  %13/3و  ٪5/7و میزان آلودگی
در ریه و کبد گاو و گوســاله به ترتیب  %14/7و  %7/8میباشــد .همچنین
موارد آلودگی انســانی به کیســت هیداتید ،که در طی ســالهای  1383تا
 1390در این استان بررسی شد 134 ،مورد کیست هیداتید تشخیص داده
شــد که  77نفر از این تعداد زن و  57نفر مرد بودند .بیشترین اندام آلوده
کبد بــود ( )%69که در  7مورد ( )%5/1کبد به همراه ســایر اندامهای دیگر
درگیر بود ( .)12مطالعه  Rostami Nejadو همکاران در ســال  2012در
شهرستان الشتر در استان لرستان نشان داد که از مجموع  40431دام کشتار
شــده در مدت  5ســال موارد آلودگی به کیســت هیداتید)%7/13( 2885 ،
ریــه )%7/13( 2885 ،کبــد و  )%3/97( 1598صفــاق بوده اســت .)20( .در
مطالعهای که توســط  Venesaو همکاران از سال  2003-2006در استان
بوئنوس در آرژانتین صورت گرفت 42 ،جدایه از گاو و  34جدایه از گوسفند
براساس مطالعه انجام شده براساس  CO1و  nad1ژنوتیپ sensu( G1
 )strictoشناســایی شد و فقط یک جدایه گوسفندی بعنوان ژنوتیپ G2
و یک جدایه گاوی بعنــوان ژنوتیپ  G5گزارش گردید ( .)31در مطالعهای
که توســط  Sharmaو همکاران در سال  2013برای شناسایی سویههای
اکینوکوکوس گرانولوزوس در گوســفند ،گاو و شــتر در شمال هند صورت
گرفت ،منجر به شناسایی ســویههای ()sensu strictoا G5،G3 ،G1و
 G6در این منطقه شــد ( .)24در این مطالعه  ٪53/1از جدایهها ســویه G3
و  %40/62از جدایهها ســویه  )sensu stricto( G1بود و تنها یک جدایه
گاوی بعنوان ژنوتیپ  G5و یک جدایه هم بعنوان ژنوتیپ  G6معرفی شدند
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جدول  .2مقایسه نتایج اندازهگیری قالبهای بزرگ و کوچک پروتواسکولکسهای کیست هیداتید جدایه گاو در خرمآباد با جدایه گاو در سوئیس( )28و جدایههای گوسفند
در ایران ( )8و سوئیس (.)28
مشخصات

گاو
( Thompsonو همکاران)1984

گاو (خرمآباد)
(مطالعه حاضر)

گوسفند
( Thompsonو همکاران)1984

گوسفند
(اسالمی وحسینی )1998

طول کلی قالب
بزرگ ()LTL

28/9 ±1/2 µ
()26-32

25/4±1/8 µ
()23/8-27/1

25/01 ± 1/1 µ
()22-27/5

23/28 ± 2/86 µ
()21/4-24/8

طول تیغه قالب
بزرگ ()LBL

14±0/6 µ
()13-15/5

12/3± 2/2 µ
()10/4-14/5

12/4±1/2 µ
()9-14

11/37±0/83 µ
()10/1-13/5

LBL/LTL

50±2/2 µ
()45/5-55/5

48/9± 6/6 µ
()43/7-53/5

49/4± 4/5 µ
()37-58

50/5±2/3 µ
()42/1-54/5

طول کلی قالب
کوچک ()STL

24 /8 ± 1/3 µ
()22-29

20/6 ±1/2 µ
()19/7-21/5

21/4±1/5 µ
()19-25/6

18/1 ±1 µ
()16/9-20/3

طول تیغه قالب
کوچک ()SBL

10/4 ±0/6 µ
()8/9-11

8/7±2 µ
()7/2-9/9

8/5±0/9 µ
()7-10

7/44 ±0/78 µ
()6/7-9

SBL/STL

41/8 ± 2/2
()34/1-45/8

40/7 ±0/2
()33/2-47/9

40/6 ± 3/5
()30-48

40/64 ±3/3
()33/3-45/2

( .)24در مطالعهای دیگر که توســط  Parreiraو همکاران در سال 2013

در مدت زمان بررســی نمونهها نشــان داد که از  28نمونه جدا شــده از گاو

در کشــور پرتغال صورت گرفت برای اولین بار ژنوتیپ  G7از گاو گزارش

تمامی کیســتها بارور بودند .لذا میبایســت به این موضوع توجه کرد که

شد که در این مطالعه از  209کیست جدا شده از کبد ،ریه ،کلیه و پانکراس

احتما ً
ال منشــأ آلودگی گاو در این منطقه با گوســفندان یکی است و گاو و

گوســفند ،گاو ،بز و انســان ،با بررسی ژن سیتوکروم اکســیداز 1از الگوی

گوســفند در منطقه خرمآباد از یک منشــأ به اکینوکوک آلوده میشوند لذا

بدســت آمده از هضم آنزیمی محصوالت واکنش زنجیره پلیمراز ،در اکثر

به همین دلیل در گاوها هم ســویه  )sensu stricto( G1شناســایی شده

جدایهها ،سویههای  )sensu stricto( G1و G3گزارش شد ،اما در یکی از

اســت .شاید اگر کیستها به سویه گاوی ( )G5آلوده بودند باروری کمتری

جدایههای گاوی سویه  G7شناسایی شد ( Parsa .)13و همکاران در سال

داشتند .این مسئله با توجه به شرایط اکولوژی و اقلیمی منطقه لرستان که

 2012با جمع آوری  71کیست از گوسفند ،گاو و گاومیش در غرب ایران با

شرایط جهت رشد اکینوکوکوس گرانولوزوس فراهم است و همچنین شیوع

استفاده از ژن  CO1و  nad1موفق به شناسایی دو ژنوتیپ شدند بطوریکه

دامپروری سنتی در این استان ،توجیهپذیر میباشد.

 ٪ 75نمونهها  )sensu stricto( G1و  G3٪15تعیین شدند (.)14

نتیجهگیری :به طور کلی میتوان نتیجه گرفت که آلودگی هیداتیدوز

در مطالعه دیگری که توســط  Rostamiو همکاران در ســال 2013

ناشــی از مرحله الروی اکینوکوکوس گرانولوزوس در استان لرستان شیوع

انجام شد ،با جمعآوری  218کیست از گوسفند ،گاو و شتر از مناطق مختلف

باالیی داشــته و با توجه به اهمیت بهداشــتی و اقتصادی این بیماری الزم

ایران و با اســتفاده از روش مولکولی و ریخت شناسی ،سویههای (sensu

اســت اقدامات مؤثــری در کنترل بیماری در اســتان صــورت گیرد .نتایج

)strictoا ،G3 ،G1و G6در گوســفند ،گاو و شتر شناسایی شدند ( .)19در

مطالعات انجام شــده در ایران نشان میدهد که سویه گوسفندی ،شتری و

مطالعه  Pestechianو همکاران در ســال  2013تعداد  71نمونه کیســت

اخیراً ســویه دیگری به نام سویه گاومیش با پراکندگی محدود از گاومیش

هیداتید از گوســفند ،گاو و بز ازکشتارگاه خمینیشهر و نجفآباد اصفهان

و شتر در استان اردبیل در ایران وجود دارد ( .)2این نشان میدهد که سویه

جمعآوری شد که پس از استخراج  DNAو انجام  ،PCRاز  66نمونه تعیین

گوســفندی اکینوکوکوس گرانولوزوس بطور معمول باعث آلودگی شــتر،

توالی شده ٪74/24 ،نمونهها سویه  )sensu stricto( G1و  ٪22/72سویه

انســان ،گوسفند ،گاو و بز میشــود ( .)22،23با توجه به نتایج بدست آمده

 G3و  ٪3/03ســویه  G6بودند ( Dousti .)16و همکاران در ســال 2013

بر اســاس مطالعه ریخت شناســی و مولکولی در مطالعه حاضر میتوان با

در استان ایالم نشان دادند که از  30نمونه جدا شده از کشتارگاه و  4نمونه

قاطعیــت اعالم نمود که اکینوکوکوس گرانولوزوس ســگ -گوســفندی

انســانی ،با اســتفاده ار ژن  rDNA-ITS1و با اســتخراج  DNAو ،PCR

در خرم آباد ســویه مشخصی اســت و شبیه سویه گوســفندی متداول در

سویه گوسفندی  )sensu stricto( G1و سویه گاومیش G3در این استان

ایران اســت بنابراین تکرار همان سویه در بخشی از ایران است .همچنین

وجود دارد ( .)5براساس مطالعات قبلی انجام شده در ایران ،علیرغم میزان

مقایســه شاخصهای مختلف قالب (طول کلی -طول تیغه -نسبت طول

شــیوع باالی کیســت هیداتید در گاو ،میزان باروری کیست در این حیوان

تیغه به طول کلی) نشــان داد که بین سویه گوسفندی در خرم آباد با سویه

پایین اعالم شــده اســت و نتایج نشــان داده که بیشتر کیستهای گاوی

گوســفندی در ایران و اســترالیا از نظر آماری با اســتفاده از آزمون t-test

اســتریل هســتند که این پدیده به دلیل وجود ایمنی بــاال در گاو و ایمنی

اختــاف معنیداری وجود ندارد ( )30اما این ســویه با ســویه گوســفندی

ضعیف درگوسفند است ( .)9،28این در حالی است که نتایج مطالعه حاضر،

اکینوکوکوس گرانولوزوس در جزیره تاســمانیا متفاوت است ،الزم به ذکر

بررسی ریخت شناسی و مولکولی کیست هیداتید جدایه گاو
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Abstract:

BACKGROUND: Hydatidosis is one of the zoonotic diseases which affect animals and
human beings at the larval stage of Echinococcusgranulosus, thereby playing a role in
exacerbating the economic and health problems in Iran. OBJECTIVES: This study was
conducted to investigate the strains of Echinococcusgranulosus isolated from cattle hydatid cysts, in Khorramabad, in the Lorestan Province, in the west of Iran. METHODS:
Twenty-six isolates of hydatid cyst of cattle from lung (24 samples) and liver (2 sample)
organs were collected from Golshan Slaughterhouse, in Khorramabad. All of the samples
were transferred to the laboratory for morphometric characterization and molecular study.
In morphological characterization, blade length of large (LBL) and small (SBL) hooks
and the ratio of blade length to total length in large (LBL/LTL) and small (SBL/STL)
hooks and total length of large (LTL) and small (STL) hooks were measured. In molecular study, a partial sequence of cytochrome oxidase 1 (CO1) with 440 bp in length was
amplified applying primers J3 and J4.5. Genomic DNA sequencing was performed by
Sanger’s method. RESULTS: The morphological results showed that there is no significant
difference between isolated from cattle hydatid cyst and sensu stricto strain (p<0.05). The
results of molecular studies support the findings of morphological characterization. All sequences showed 100% identity with sensu stricto strain. CONCLUSIONS: The results from
this study showed that sensu stricto strain (G1) is a causative agent of cattle hydatid cyst in
Khorramabad. On the other hand, the cattle play a role in enabling the parasite to complete
its cycle. Hence in order to execute a control program for minimizing the effects of this
disease, the cattle should be considered as a source of infection for dogs. The results of
this study could be helpful in designing such control program in the region.
Keyword: Hydatidosis, cattle, morphology, cytochrome oxidase 1

Figure Legends and Table Captions
Figure1. The result of gel electrophoresis of PCR products after purification and 100bp ladder.
Table 1. The results of hydatid cyst protoscolex rostellar large and small hooks isolated from cattle in Khorramabad.
Table 2. Comparing the length of large and small hooks from hydatid cysts isolated from cattle in Khorramabad against cattle isolate from Swetzerland (28) and sheep isolates from Iran (8) and Swetzerland (28).
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