
منطقه تنکابن مازندران در  یها رودخانهنگلریا از  آمیبجداسازی و شناسایی 
 4951-59 یها سال

 *شاهین متاجی بندپی، محمد رضا خاتمی نژاد
 اه آزاد اسالمی واحد تنکابن، تنکابن، ایرانگگروه میکروب شناسی، دانش

 
 چکیده

د که در خاک و آب انتشار دارند و در هر منطقه آب و هوایی هستن دار تاژک یهابیآمجنس نگلریا،  یهابیآم  :و هدف سابقه
 . گردد یمموجب التهاب سیستم عصبی مرکزی که به مننگو آنسفالیت آمیبی اولیه شهرت دارد،  اختهی تکاین . شوند یمیافت 

، کشت در ها آنتر نمودن شهرستان تنکابن و فیل یها رودخانهنمونه از آب  011 یآور جمعاین مطالعه با در  :ها روشمواد و 
 .، شناسایی مولکولی انجام گردیدیزیآم رنگو  یرفولوژومبعد از بررسی . نلسون انجام گردید شده  اصالحمحیط کشت 

 18SrRNAنگلریا تشخیص داده شد که با استفاده از پرایمرهای اختصاصی  آمیبروش شناسایی مورفولوژی بهنمونه  01 :ها افتهی

دست آمده متعلق به یک گونه جدید بعد از تعیین توالی، ژنوتیپ به. جفت بازی صحت تشخیص تأیید گردید 081ه و با تکثیر قطع
 .بوده است (Naegleria clarki)نگلریا کالرکی 

 . استاین شهرستان  یها رودخانهحضور نگلریا کالرکی در  دهنده نشاندست آمده نتیجه به :گیرینتیجه
شود لذا  مسئولین این منطقه، باید اقدامات الزم جهت  زا بیماری یها سمیکروارگانیمباعث انتقال  توانند یم آمیبن که ایبا توجه به این

 .انجام دهند ها رودخانهکردن آلودگی در این  برطرف
 PCRی شهرستان تنکابن، هارودخانهنگلریا فولری، نگلریا کالرکی، :  کلیدی هایواژه

 

 مقدمه
 تییره  و راسته شییزوپرینیدا  در دار تاژک آمیب یک نگلریا

شییرین،   یهیا ، آبکخیا  در آمییب  ایین  .اسیت  والکامپفییده 
 گیرم  آب یهیا چشمهشنا و  ی، استخرهاهااچهیدر، ها رودخانه

 .(01) شود یم یافت جهان سرتاسر در
 ،یبی یآم تیی سیه مرحلیه ترفوزو    ایی نگلر یدر چرخه زندگ

  تیترفوزو  .گردد  یم هدهمشا ستیو ک دار  تاژک تیترفوزو 
  مین یپهن و بزرگ با انتها یو گاه شکل یکاذب انگشت یها پا
 ایی لیذا نگلر ، شیوند  یم لیتشک یدارد که به حالت انفجار رهیدا

مرحلیه   کی دار تاژک تیترفوزو  (.10) دارد رونده شیپ یحرکت

 یونیی که غلظیت   وقتی .است شکل  یگالبگذرا و موقت بوده و 
 یبیآم تیترفوزو  ،کند یم رییتغ تیردارنده ترفوزو در ب طیمح
و  0 - 4 یو دارا دهید  یمی حالیت   رییتغ دار تاژک تیترفوزو  به
حالییت در  نیییا .گییردد یمیی یقییدام کدو تییاژ معمییولطییور بییه
آب سیرم فیزیولیوژی و ییا    ها به تیبا انتقال ترفوزو  شگاهیآزما

 آمیباین  در ادامه مراحل زندگی (.11) شودیممشاهده مقطر 
 یطی یمح طینیامطلوب شیدن شیرا    ایی  ییبا کاهش منیابع غیذا  

 - 01 سیت یانیدازه ک  (.8) شود یم ستیبه ک لیتبد تیترفوزو 
از جنس میواد   هیجدار دو ال یدارا ،یکرو تربیش، کرونیم 01

و  میضیخ ( سیت یاندوک) یاست که جدار داخل دیساکاریموکوپل
اییین  (.8)اسییت  کنییاز( سییتیاکتوک) یجییدار خییارج کلفییت و

هیا  نآکیه برخیی از    اسیت مختلفیی   های گونهدارای  یاخته تک
 primaryدر انسییان ایجییاد بیمییاری نگلریییا فییولریازجملییه 

amoebic meningoencephalitis (PAM) و  نماینیید مییی
 PAMدیگییر در مییوش آزمایشییگاهی باعییث  هییای گونییهسییایر 

. انید  نشیده ، اما از میوارد انسیانی شناسیایی    گردند میپاتوژنیک 
PAM روز اسیت   01تا  7، نوعی بیماری ناگهانی با دوره کمون

و تشیخیص زود هنگیام و شیرو      اسیت که در مواردی کشنده 

 :مسئول سندهینو
  رانیواحد تنکابن، تنکابن، ا یدانشکاه آزاد اسالم ،یشناس کروبیگروه م
 mr_khataminezhad@yahoo.com: یکیالکترون پست

 01/۶۹1۹04: تاریخ دریافت
 01/1۹/۹00: تاریخ پذیرش

 

مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی
 دوره هشتم، شماره سی و دوم- پائیز1397
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تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی دوره هشتم شماره سی و دوم -  جداسازی و شناسایی ...
 

ایین  . (۶ ،11) ده ماندن بیمار بسییار اهمییت دارد  درمان در زن
 های  چشمه، ها دریاچهو از  کند میها در دمای زیاد رشد آمیب

در . شیوند  میشناسایی  آب گرم، استخرها و رودهای آلوده گرم
ترین میوارد ابیتال   تابستان زمانی است که بیش هایماهمریکا، آ

ی درون آب از هیا  کیسیت تروفوزو ییت و   آمییب . شودمیدیده 
تلییوم بینیی نفیوذ کیرده و از طرییق      طریق مسیر بینی به اپی

توانند ها میچنین این آمیبرسند همبه مغز می اعصاب بویایی
 ویبرییوکلرا، از قبییل   زا بیماریهای مهم و کتریحامل و ناقل با

هلیکوبییاکتر ، لژیییونال پنومییوفیال، سییودوموناک، مایکوبییاکتریوم
در نتیجییه احتمییال . (0)هسییتند ... و  اشریشیییاکلیو  پیلییوری

نسیان توسیط   از طریق منابع آب به ا زا بیماریانتقال این عامل 
هیی  اطیال    ه با توجه به این کی . (11) وجود دارد ها آمیباین 

ی شهرستان تنکیابن وجیود   ها رودخانهقبلی از وجود نگلریا در 
شناسییایی مولکییولی نگلریییا در  هییدف بییانییدارد، اییین مطالعییه 

 .ی شهرستان تنکابن صورت گرفتها رودخانه
 

 روش کار
نمونه آب از  011و با تعداد  یفیروش توصحاضر به قیتحق

مرداد و  ر،یت یها ماهرودخانه در شهرستان تنکابن در  10
-01، 00-/، /-7)مختلف روز  یها زماندر  01/4 وریشهر
 های کنارهاز سطوح آب در  لیاستر های بطری وسیله به( 04

با  های نمونه(. 4)دیگرد آوری جمع تریل ۶مقدار رودخانه به
 لتری، فخألپمپ  وسیله به کرونیم 4۶۹1 یسلولز تروین لتریف

شستشو داده و  یولوژیزیرا در سرم ف لتریسپس ف(. 0۶) دیگرد
 یحاو تیدر مرکز پل یولوژیزیسرم ف نیاز ا تریماکرول 111
و ( : pH 4۹7 -  1۹7 یحاو) 0نلسون شده اصالحکشت  طیمح

قرار داده و  شده کشته یکلایشیاشر یباکتر ونیسوسپانس
درجه  1۶-17 یها را در دماتیپل. دیانجام گرد متراکم کشت
 (.08) دندیگرد یگذارتا دو هفته گرما کیبه مدت  وکیسلس
بار مورد کشت مجدد قرار داده  نیمشکوک را چند های نمونه
 FLA (freeکه تراکم  ای نقطهکشت مجدد،  یبرا. شدند

living amoebae )قارچ بوده را انتخاب کرده و  فاقدو  ترشیب
سپس آن را در . دیبرش انجام گرد لیاسکالپل استر غهیبا ت
عمل را  نیا. دیگرد یجاگذارصورت وارونه به دیدج طیمح
 گردد هیقارچ و خالص ته فاقد یطیداده تا مح مبار انجا نیچند

(08، 1.) 
 (PBS) نیبافر فسفات سال یساز خالص یهاکشت طیمح به

را برش داده تا  طیمح لیاسکالپل استر غهیاضافه کرده و با ت
سپس بافر . ندشناور شو PBSها در تیو تروفوز  ها کیست

                                                           
1 Pag,s Salin 

PBS  قهیدق ۶مدت به 4111کرده و با دور  آوری جمعرا 
د یشستشو گرد PBSبار با  نیرسوب چند. دیگرد وژیفیسانتر
(. 08) حذف گردد کاملطور بهار موجود در رسوب تا آگ

-یتر آمیزی رنگشده با و بدون  آوری جمع های نمونه درنهایت
و  X 01، X 41 ییابا بزرگنم ینور کروسکوپیم ریکروم در ز

X 011 دیانجام گرد برداری عکس ها نمونهو از تمام  یبررس .
و  بتمث های محیط، ها آمیب یمورفولوژ های ویژگیبا توجه به

 (.1) مراحل انتخاب شدند یبرا
با استفاده از  PCRانجام  یبرا. انجام شد PCRمرحله بعد  در
 Geno PlusTM) وژنیشرکت و DNAاستخراج  تیک

Mini )یو با استفاده از الکتروفورز رو دیاستخراج انجام گرد 
. شد دیتا  یو کم یفیک یابیو نانودراپ ارز درصد 8۹1ژل 

 مژنو تریکرولیم ۶با  ریتکرولیم 1۶تا حجم  PCRواکنش 
 Pmol)فوروارد  یمر اختصاصیپرا تریکرولیم 0استخراج شده ، 

 Pmol01 ورکیر یاختصاص مریپرا تریکرولیم ۶۹0و (  01

18SrRNA ( 0جدول) ،تریکرولیم ۶۹01 Mastermix  ۶و 
 Bioکلریو در ترموسا دیگرد آماده ریدوبار تقط آب تریکرولیم

Rad (My cycler درجه  ۶/ه یون اولیط دناتوراسیبا  شرا
 ۶/ل شامل یکس 1۶قه و سپس یدق 01مدت گراد بهیسانت

-گراد بهیدرجه سانت ۶7 ه،یثان 11مدت گراد بهیدرجه سانت
-و هم هیثان 4۶مدت گراد بهیدرجه سانت 71و  قهیدق 0مدت 

 ۶مدت گراد بهیدرجه سانت 71در  ییگسترش نها نیچن
 .انجام شد PCRقه یدق
 

 (/)نگلریا  ژنوم تکثیر در استفاده مورد پرایمرهای زوج ترادف .0 جدول
 (جفت باز)طول پرایمر  توالی نام پرایمر

Naegleria F 5′-  CAA ACA CCG TTA TGA 
CAG GG -3′ 11 

Naegleria R 5′- CTG GTT TCC CTC ACC 
TTA CG -3′ 11 

 
گاروز و آدرصد  ۶۹0ژل  یاز انجام الکتروفورز برو بعد
شرکت  داتیاز تول SYBR® Greenبا رنگ  آمیزی رنگ

QIAGeenیی، محصول نها PCR جهت  ین توالییتع یبرا
وران ت ژن فن آکبه شر یولکمول ییشناسا

(www.genfanavaran.com) جینتا. دیارسال گرد 
 Blastافزار  از نرم فادهبا است ین توالییحاصل از تع یها انسکس

اطالعات  یز ملکمر یژن کموجود در بان یها یبا توال
ن یا. سه شدندیمقا (www.ncbi.nlm.nih.gov) ینولوژکوتیب
ستفاده از و با ا یولکروش مولبه ها ایزوله ییار جهت شناساک

 د، در سطح جنس و گونه انجام گرفتموجو 18SrRNA یتوال
(/.) 

 ها یافته

 
در این تحقیق با مشاهده مستقیم و گسترش تهیه شده 

مثبت در ( %01)نمونه  01کروم، تعداد شده با تری آمیزی رنگ
 PCRنتایج (. 1و 0اشکال )رودخانه مشاهده و گزارش شد  ۶

را مورد  آمیزی رنگج کشت و نتایbp 081طول با محصول به
ی نگلریا ایزوله شده ها آمیبدر این مطالعه همه . ید قرار دادأیت

-هم(. 0جدول )پریشان جدا شدند  یهارودخانه یها آباز 
است باالترین  شده دادهنشان  1در جدول  گونه همان نیچن

 04-01 یها ساعتنگلریا مربوط به  آمیبفراوانی جداسازی 
 .صفر بوددیگر این امکان  یها عتسابود و در 

 
 

 
دارای پای کاذب انگشتی شکل و  تیترفوزو و  یا  رهیداکیست . 0شکل 
نلسون حاوی اشریشیا  شده  اصالحدر محیط کشت  ای  دایره  نیمانتهای 

پای کاذب : Bکیست نگلریا     : 100X     Aکلی کشته شده با بزرگنمایی 
 نگلریا تی ترفوزو: Cانگشت شکل نگلریا   

 
تری کروم و بزرگنمایی  آمیزی رنگنگلریا با  تیترفوزو کیست و . 1شکل 

100X    A :    تروفوزو یت نگلریاB :کیست نگلریا 
 

 
کروم و تری آمیزی رنگنگلریا با  شکل  یگالبو  دار تاژکفرم . 1شکل

 100Xبزرگنمایی 
 

 فراوانی نگلریا بر اساک جریان آب. 1جدول 
 (درصد)موارد مثبت  تعداد نمونه نهنو  رودخا
 (%10۹10) 01 10 پریشان
 1 /1 خروشان

 (%01) 01 011 تعداد کل
 

 ها آباز  یریگ نمونهفراوانی نگلریاهای ایزوله شده  بر اساک زمان .  1جدول 
 (درصد)موارد مثبت  یریگ نمونهتعداد  یریگ نمونهساعت 
7 - / 10 1 
/ - 00 17 1 
01 - 04 ۶1 01 (1۶%) 

 (%01) 01 011 تعداد کل
 

ی ها ایزولهدر  18SrRNAبررسی نتایج حاصل از توالی ژن 
و با رسم دندورگرام و مقایسه  هاآباز  نگلریاهای جدا شده

 یها بانکموجود در  یها سکانسبا  آمده دستبه سکانس
دست آمده نشان داد، ژنوتایپ به NCBIاطالعاتی به خصوص 

تعیین هویت گردید  strain TMR الرکینگلریاکمربوط به 
 (. ۶شکل )
 

 
 50bp DNA)مارکر  Mردیف . نگلریا الکتروفورزتصویر ژل .  4شکل 

ladder .)های نمونه A  ردیف . هستنداز نظر نگلریا مثبتN  کنترل منفی
 .هست
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در این تحقیق با مشاهده مستقیم و گسترش تهیه شده 

مثبت در ( %01)نمونه  01کروم، تعداد شده با تری آمیزی رنگ
 PCRنتایج (. 1و 0اشکال )رودخانه مشاهده و گزارش شد  ۶

را مورد  آمیزی رنگج کشت و نتایbp 081طول با محصول به
ی نگلریا ایزوله شده ها آمیبدر این مطالعه همه . ید قرار دادأیت

-هم(. 0جدول )پریشان جدا شدند  یهارودخانه یها آباز 
است باالترین  شده دادهنشان  1در جدول  گونه همان نیچن

 04-01 یها ساعتنگلریا مربوط به  آمیبفراوانی جداسازی 
 .صفر بوددیگر این امکان  یها عتسابود و در 

 
 

 
دارای پای کاذب انگشتی شکل و  تیترفوزو و  یا  رهیداکیست . 0شکل 
نلسون حاوی اشریشیا  شده  اصالحدر محیط کشت  ای  دایره  نیمانتهای 

پای کاذب : Bکیست نگلریا     : 100X     Aکلی کشته شده با بزرگنمایی 
 نگلریا تی ترفوزو: Cانگشت شکل نگلریا   

 
تری کروم و بزرگنمایی  آمیزی رنگنگلریا با  تیترفوزو کیست و . 1شکل 

100X    A :    تروفوزو یت نگلریاB :کیست نگلریا 
 

 
کروم و تری آمیزی رنگنگلریا با  شکل  یگالبو  دار تاژکفرم . 1شکل

 100Xبزرگنمایی 
 

 فراوانی نگلریا بر اساک جریان آب. 1جدول 
 (درصد)موارد مثبت  تعداد نمونه نهنو  رودخا
 (%10۹10) 01 10 پریشان
 1 /1 خروشان

 (%01) 01 011 تعداد کل
 

 ها آباز  یریگ نمونهفراوانی نگلریاهای ایزوله شده  بر اساک زمان .  1جدول 
 (درصد)موارد مثبت  یریگ نمونهتعداد  یریگ نمونهساعت 
7 - / 10 1 
/ - 00 17 1 
01 - 04 ۶1 01 (1۶%) 

 (%01) 01 011 تعداد کل
 

ی ها ایزولهدر  18SrRNAبررسی نتایج حاصل از توالی ژن 
و با رسم دندورگرام و مقایسه  هاآباز  نگلریاهای جدا شده

 یها بانکموجود در  یها سکانسبا  آمده دستبه سکانس
دست آمده نشان داد، ژنوتایپ به NCBIاطالعاتی به خصوص 

تعیین هویت گردید  strain TMR الرکینگلریاکمربوط به 
 (. ۶شکل )
 

 
 50bp DNA)مارکر  Mردیف . نگلریا الکتروفورزتصویر ژل .  4شکل 

ladder .)های نمونه A  ردیف . هستنداز نظر نگلریا مثبتN  کنترل منفی
 .هست
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 18SrRNA فیلوژنتیک نگلریا بر اساک توالی لیتحل و  هیتجز. ۶شکل 

 
 بحث

 همراه اکانتامباها درکه به است دار تاژک آمیب یک نگلریا

شنا و  ی، استخرهاها دریاچه، ها رودخانهشیرین،  های آب، کخا
 تواندمیو  شوندمی یافت جهان سرتاسر در گرم آب هایچشمه

با توجه . (/)انسفالیت آمیبی اولیه در افراد گردد  سبب مننگو
از  آمیب در خصوص جداسازی این ای مطالعهکه به این

 هدف بای شهرستان تنکابن وجود ندارد این مطالعه ها رودخانه
ی منطقه ها رودخانهنگلریا از  آمیبجداسازی و شناسایی 

انجام  رفولوژی و مولکولیومروش به 4/-۶/تنکابن در سال 
 .شد

نگلریا در شرایط سخت  آمیببراساک نتایج تحقیقات گذشته، 
کیست درآمده و در کف  مانند سرما در فصول سرد به شکل

چنین با گرم شدن هوا در فصل هم. (1)وجود دارد  ها رودخانه
تابستان با تغییر شکل خود به تروفوز یت در سطح رودخانه 

صورت فعال دیده عالیت بهدلیل وجود اکسیژن برای فبه
در تحقیق حاضر با توجه به نتایج تحقیقات  (14،11) شوند می

در . آب در فصل تابستان انجام گردیداز سطح  ها نمونهاخیر 
بودن این ( گرمادوست)تحقیق حاضر برای بررسی ترموفیل 

مختلف روز مانند  هایرا در ساعت گیری نمونه ها آمیب
 ترین گرمرضا یان و همکاران انجام داده شد، در نتیجه در 

بعدازظهر در فصل تابستان که از  04الی  01روز  هایساعت
، 01، 07) نگلریا جدا گردید آمیب( %1۶)د مور 01نمونه  ۶1
در واقع نتیجه تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات اخیر . (00

در اکثر . است آمیبمشابه بوده و حاکی از ترموفیل بودن این 
آلوده به  های آبو  استخرها، ها دریاچهدر  ها آمیبتحقیقات 

 ها رودخانهدر . شوندمیصنعتی گزارش  های سیستمپساب 
با درجه حرارت باال ممکن  ها آب. شوند میخیلی کم دیده 

عمل  هاآنعنوان مخازن برای ادامه حیات و انتشار است به
گراد بگذرد، درجه سانتی 11وقتی درجه حرارت آب از . کنند

در این  (1، 7، 1۶) یابد میگلریا رشد و تکثیر بهتری گونه ن
ی پریشان با هاانهرودختحقیق تروفوز یت نگلریا در حاشیه 

غنی بودن زنجیره  دهنده  نشاناین . پوشش گیاهی جدا گردید
، در نتیجه باعث افزایش جمعیت استغذایی آب در این نقاط 

 .(01 ،00) گرددمی ها آمیباین 
ی خروشان ها رودخانهی که از هاینمونه، ها رودخانهدر بررسی 

نگلریا  آمیببودند، فاقد  شده  گرفته( قسمت جاری آب)
ی ها رودخانهکه از  هایی گیری نمونهگزارش گردید، ولی 

دلیل جریان کم آب و انجام شد، به( قسمت ساکن آب)پریشان 
، ها یاخته تکغنی بودن زنجیره غذایی کامل و مناسب برای 

موارد . فرصت خوبی برای رشد و تکثیر نگلریا فراهم کرده بود
-رودخانهاز  شده جداونه آب نم 10مثبت در این تحقیق، از 

نگلریا از این مناطق جدا ( %10۹10)مورد  01ی پریشان، ها
گالیسیا در  های چشمهاسپرانیزا و مونیکا از . گردیده است

نیز  ها آن. اسپانیا نیز مواردی از نگلریا و آکانتامبا جدا نمودند
  نمودهگزارش  ها یاخته  تکرای عادات اکولوژی مشابهی را ب

ی پریشان کازرون ها رودخانهرضا یان و همکاران در . (01)اند
کانتامبا و نگلریا ی آها آمیبتوانستند با همین عادات اکولوژی، 

 . (07) را جدا نمایند
 FLA: freeجداسازی و شناسایی باهدفتحقیق که  در این

living amoebae  ی منطقه تنکابن بر اساک ها رودخانهدر
ژنک و بررسی مولکولی بر اساک ترادف مورفولوژی های ویژگی

نمونه مورد بررسی قرار  011. انجام شد 18SrRNA های
نگلریا  آمیببرای ( %01)مورد  01گرفت که از این میان 

نگلریا  آمیبمولکولی،  های بررسیبعد از . مثبت بوده است
در تحقیقاتی که رضا یان و همکاران . کالرکی شناسایی شد

و دریاچه پریشان  ها رودخانهو خاک  بر روی آب( 0180)
آزادزی که با روش مورفولوژی  آمیبکازرون با بررسی وجود 

انتامبا و مورد آک 01نمونه  1۶4انجام داده بودند، توانستند از 
 آمیبدر این تحقیق اخیر . (08) مورد نگریا جدا کنند 1

آکانتامبا نسبت به نگلریا از درصد آلودگی بیشتری برخوردار 
تری ولی نسبت به تحقیق حاضر از درصد آلودگی کم. ستا

در تحقیقاتی ( 01/0)جهرمی و همکاران  قدر. استبرخوردار 
و مخزن شیراز  یرسان آب یها شبکهچاه،  های آبکه بر روی 

 011 ها آن. (1) مرفولوژی انجام دادند های ویژگیبراساک 
مورد  41نمونه برای بررسی انتخاب کردند که از این بین 

 
( مورد /1)آکانتامبا  های گونه. مثبت گزارش کردند( 1۶%)

تر برخوردار آلودگی بیش از درصد( مورد 04)نسبت به نگلریا 
از میزان ( %4۹44) ها چاهدر تحقیق اخیر . (1) بوده است

تری برخوردار بود، تحقیق اخیر از درصد آلودگی آلودگی بیش
، (1117)ران در نیکارگوا لیوا و همکا. تری برخوردار استبیش

-لریا بهنگ آمیبتوانستند از مناطق شهری و گرمسیری، 
نتایج این تحقیق نسبت به . (01) جدا کنند %/0و  %01ترتیب

ولی . تری برخوردار استتحقیق حاضر از درصد آلودگی بیش
ی ها رودخانهدر تحقیق حاضر که درصد آلودگی نگلریا در 

تر وجود آلودگی بیش دهنده نشانکه  است %10۹10پریشان 
در . نسبت به تحقیق اخیر بوده است ها رودخانهاین نو  
مطرح گردید که درصد آلودگی نگلریا در مناطق  ها آنتحقیق 
که  است %01تر از مناطق شهری است بیش %/0گرمسیر 

که با تحقیق  استنگلریا  گونهترموفیل بودن  دهنده نشان
ر فصل تابستان گونه نگلریا حاضر که فقط در ساعت گرم د
از ( 1101)لیانگ و همکاران . جدا گردیده است، مطابقت دارد

کشت و  یساز یغنمراکز تفریحی تایوان با استفاده از  های آب
 گلریا را شناسایی نمایندن آمیبتوانستند  PCRبا تکنیک 

-نمونه( %8۹07)مورد  /0در این مطالعه، گونه نگلریا در . (04)
نگی های خاگیری نگلریا در آبشکل. شناسایی گردیدآب  های 
چشمه  های  آبو ( %7۹04)ها تر از رودخانهکه بیش( 1۹18%)
ها که روابط فیلوژنتیکی مشابهی با گونه نیتر عیشا. بود( ۶۹1%)

نگلریا ، (مورد 4) نگلریا کانارینزیز، (مورد 4) نگلریا استرالینزیز
داشتند، گزارش ( مورد 0) ینگلریا گروبرو ( مورد 1) کالرکی

تر از بیش( %8۹07)نگلریا  آمیبدر این تحقیق تعداد . شد
( %7۹04)رودخانه  هایآبولی در . است( %01)تحقیق حاضر 

-جدا کرده است که این بیانگر این است، که درصد آلودگی کم
تحقیق حاضر ( %10۹10)ی پریشان ها رودخانهتری نسبت به 

 جدا نگلریا کالرکیتحقیقات قبلی گونه  برخوردار است، اما در
 .خوانی دارداست که با تحقیق حاضر هم شده

 
 گیری نتیجه
در  نگلریا کالرکیحضور  دهنده  نشاندست آمده نتیجه به
 آمیبکه این و با توجه به این استی این شهرستان ها رودخانه

ا شود لذ زا بیماری های میکروارگانیسمتوانند باعث انتقال می
کردن  برطرفمسئولین این منطقه، باید اقدامات الزم جهت 

 .انجام دهند ها  رودخانهآلودگی در این 
 

 یسپاسگزار
نگارندگان این مقاله از همکاری دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

و ژنتیک  شناسی میکروب های بخشتنکابن و مسئوالن 
دانشگاه تنکابن که در انجام این تحقیق یاری رساندند، 

 .شود میمیمانه قدردانی ص
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( مورد /1)آکانتامبا  های گونه. مثبت گزارش کردند( 1۶%)

تر برخوردار آلودگی بیش از درصد( مورد 04)نسبت به نگلریا 
از میزان ( %4۹44) ها چاهدر تحقیق اخیر . (1) بوده است

تری برخوردار بود، تحقیق اخیر از درصد آلودگی آلودگی بیش
، (1117)ران در نیکارگوا لیوا و همکا. تری برخوردار استبیش

-لریا بهنگ آمیبتوانستند از مناطق شهری و گرمسیری، 
نتایج این تحقیق نسبت به . (01) جدا کنند %/0و  %01ترتیب

ولی . تری برخوردار استتحقیق حاضر از درصد آلودگی بیش
ی ها رودخانهدر تحقیق حاضر که درصد آلودگی نگلریا در 

تر وجود آلودگی بیش دهنده نشانکه  است %10۹10پریشان 
در . نسبت به تحقیق اخیر بوده است ها رودخانهاین نو  
مطرح گردید که درصد آلودگی نگلریا در مناطق  ها آنتحقیق 
که  است %01تر از مناطق شهری است بیش %/0گرمسیر 

که با تحقیق  استنگلریا  گونهترموفیل بودن  دهنده نشان
ر فصل تابستان گونه نگلریا حاضر که فقط در ساعت گرم د
از ( 1101)لیانگ و همکاران . جدا گردیده است، مطابقت دارد

کشت و  یساز یغنمراکز تفریحی تایوان با استفاده از  های آب
 گلریا را شناسایی نمایندن آمیبتوانستند  PCRبا تکنیک 

-نمونه( %8۹07)مورد  /0در این مطالعه، گونه نگلریا در . (04)
نگی های خاگیری نگلریا در آبشکل. شناسایی گردیدآب  های 
چشمه  های  آبو ( %7۹04)ها تر از رودخانهکه بیش( 1۹18%)
ها که روابط فیلوژنتیکی مشابهی با گونه نیتر عیشا. بود( ۶۹1%)

نگلریا ، (مورد 4) نگلریا کانارینزیز، (مورد 4) نگلریا استرالینزیز
داشتند، گزارش ( مورد 0) ینگلریا گروبرو ( مورد 1) کالرکی

تر از بیش( %8۹07)نگلریا  آمیبدر این تحقیق تعداد . شد
( %7۹04)رودخانه  هایآبولی در . است( %01)تحقیق حاضر 

-جدا کرده است که این بیانگر این است، که درصد آلودگی کم
تحقیق حاضر ( %10۹10)ی پریشان ها رودخانهتری نسبت به 

 جدا نگلریا کالرکیتحقیقات قبلی گونه  برخوردار است، اما در
 .خوانی دارداست که با تحقیق حاضر هم شده

 
 گیری نتیجه
در  نگلریا کالرکیحضور  دهنده  نشاندست آمده نتیجه به
 آمیبکه این و با توجه به این استی این شهرستان ها رودخانه

ا شود لذ زا بیماری های میکروارگانیسمتوانند باعث انتقال می
کردن  برطرفمسئولین این منطقه، باید اقدامات الزم جهت 

 .انجام دهند ها  رودخانهآلودگی در این 
 

 یسپاسگزار
نگارندگان این مقاله از همکاری دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

و ژنتیک  شناسی میکروب های بخشتنکابن و مسئوالن 
دانشگاه تنکابن که در انجام این تحقیق یاری رساندند، 

 .شود میمیمانه قدردانی ص
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