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 چکیده
های مشترک انگلی بین انسان و حیوان و از رده سستودها با انتشار جهانی است. بیماری از  هیداتیدوزیس یکی از بیماری مقدمه:

این انگل تنوع ژنتیکی بسیار باالیی دارد و شامل  .اهمیت فراوانی می باشددو بعد بهداشت عمومی و خسارت های اقتصادی دارای 
که بر  در مناطق آندمیك از لحاظ بیولوژی، تنوع ژنتیکی نسبتاً زیادی در انگل وجود دارد معموالً کمپلکسی از ژنوتیپ های مختلف است.

گیر شناسی و کنترل این بیماری  پاسخ به داروها، همه منی زایی،ژنیسیتی، ایزایی، آنتی  چرخه زندگی انگل، مسیرهای انتقال، بیماری
گرد در شهرستان های سگ های ولدر ایزوله  اکینوکوکوس گرانولوزوسثیرگذار است. این مطالعه با هدف بررسی تنوع ژنوتیپی انگل تا

 ایالم در غرب ایران انجام شد. 

 mitDNA-cox1، نواحیDNAولگرد جمع آوری شد. پس از استخراج های  انگل بالغ از روده کوچك سگ ها: مواد و روش

 PCR-RFLP نتایج تایید برای. آنالیز شدند  HpaIIو Alu1با دو آنزیم  PCR-RFLPبا روش  PCRتکثیر و محصوالت  PCRبا 
 آنالیز انجام شد. MEGA6با استفاده از نرم افزار . شدند سکانس تعیین PCR محصوالت از تعدادی

 آلوده بودند. اکینوکوکوس گرانولوزوس( به انگل درصد 66/06نمونه) 02نمونه سگ،  تعداد  57از مجموع  های پژوهش: یافته

 اصل ازـــات حـــگو قطعــبود. ال bp072مشابه و برابر  باندهای دارای PCR در ایزوله ها تمامcox1 با یافته تکثیر قطعات اندازه
PCR-RFLP  با آنزیمAlu1  و با آنزیم  057و  557دو قطعهHpaII 067  جفت باز به دست آمد. بر اساس نتایج  587و PCR-

RFLP این که کرد مشخص فیلوژنتیکی و مولکولی های مشابهی نشان دادند. آنالیزهای ایزوله های سگ ژنوتیپ همه توالی و تعیین 
 .داشتند پوشانی هم و مشابهت درصد 99-522 جهانی ژن بانك در شده ثبت موارد با ژنوتیپ ها

در گرانولوزوس  اکینوکوکوس  DNA نتایج این مطالعه نشان داد که تشابه بین اندازه قطعات باندهای گیری:بحث و نتیجه 

های متشابه انگل در منطقه ایالم است و  و تعیین توالی وجود دارد که بیانگر وجود ژنوتیپ PCR-RFLPهای  های سگ با روش ایزوله
 باشد. این می( G1-G3) اکینوکوکوس گرانولوزوس سنسو استریکتوحداقل یك ژنوتیپ از انگل حضور دارد که متعلق به کمپلکس 

 اطالعات این. سازند می آلوده را انسان پیرامون محیط و دارد حیوانی خاستگاه بیماری زیرا است محیطی و بهداشی اهمیت دارای مطالعه
 .باشد می پزشکی دام و پزشکی های بخش در پیشگیری و شناسانه گیر همه کنترل اهمیت بر دلیلی
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 مقدمه
 از یکی هیداتیدوز  یا اکینوکوکوزیس بیماری

 از و حیوان و انسان بین انگلی مشترک های بیماری
 جهانی انتشار با نواری های کرمیا  سستودها خانواده
 خسارت و عمومی بهداشت بعد دو از بیماری. است
 به باشد، می فراوانی اهمیت دارای اقتصادی های

 حذف مورد در فقط آن از ناشی خسارت که طوری
 های سال بین )آندمیك(ایران در حیوانات آلوده ء احشا
 که گردید آورد بر ریال میلیارد 56 حدود 5187 تا5185
 درمانی های هزینه و غیرمستقیم های خسارت اگر

 خواهد هنگفتی ههزین شود افزوده آن به انسانی موارد
کرم بالغ این انگل در ایران از سگ، شغال و  .(5)بود

 کشورهای در هیداتیدوز(. 1،0گرگ جدا شده است)
 که روستایی جمعیت در خصوصه ب و یافته توسعه
 سایر و( قطعی میزبان)ها  سگ با نزدیکی ارتباط

 ایران. باشد  می شایع دارند( واسط میزبان)اهلی حیوانات
 در قبلی مطالعات است، بیماری آندمیك مناطق از یکی

 16/0 را ها دام در هیداتیدوز شیوع مختلف مناطق
 اساس بر. (0اند) زده تخمین درصد 0/06 تا درصد
 کشور غرب در همکاران و دلیمی کشتارگاهی مطالعه

 کیست شیوع میزان( کرمانشاه و همدان لرستان، ،ایالم)
 گزارش 1/6 بز ودرصد  5/55 گوسفند در هیداتید
 های دام در هیداتید کیست شیوع میزان (.7)گردید
 سال فاصله در ایالم صنعتی کشتارگاه در شده کشتار
 (.6)گردید گزارش درصد 08/7 ،0229 -0250 های

 هنوز ایران در افراد الودگی شیوع میزان با رابطه در
 قبلی مطالعات اساس بر اما ندارد، وجود دقیقی آمار
 522 هر از ها،  بیمارستان در بیماران روی شده انجام
 . (5بودند) مبتال هیداتیدوز به نفر 5-50/5 نفر، هزار

در مطالعه سرولوژی عبدی و همکاران  بـر اسـاس   
تـا   0222هـای   سـال  در فاصـله گزارشات بیمارسـتانی  

هــای  عمــل شــده در بیمارســتان بیمــار 502در  0252
گـزارش   07/0میزان شـیوع هیداتیـدوز انسـانی     ،ایالم
 .(6)گردید
 اصلی های میزبان در آلودگی میزان با رابطه در

 گوسفند، خصوصاَ)واسط های  میزبان و( سگ خصوصاَ)
. است گرفته صورت کاملی نسبتاً مطالعات( شتر و گاو
 همکاران، و عبدی نظامند مرور و آنالیز متا مطالعه در

 ایران خواران گوشت در سستود این شیوع میانگین
. (8گردید) گزارش درصد 0/05 ؛(روباه و شغال سگ،)

 غرب شمال و شمال مناطق در آلودگی آمار بیشترین
 غرب در آلودگی کمترین و درصد 1/11 میزان با ایران

. است بوده درصد 9/05 میزان با ایران غرب جنوب و
 9/06 نیز ایران مرکزی مناطق در آلودگی میانگین
 عفونت، شیوع میزان ایالم . دراست شده گزارش درصد

 سگ .(5)گردید گزارش درصد 9 گرد،ول های  سگ در
 تعداد به توجه با گله های  سگ بر عالوه ردگول های 

 آن نزدیك تماس به توجه با چنین هم و ها آن نسبی
 دام مزارع و انسانی جوامع در)واسط های میزبان با ها

. باشند  می دارا را اول نقش آلودگی انتقال در( پروری
 زیرا دارد آلودگی اشاعه در مهمی نقش حیوان این

 و گله اطراف بیابان، شهرها، حواشی در که آن بر عالوه
 به آلوده احشاء و امعاء از تغذیه امکان ها کشتارگاه
 خود، آلودگی با دارد، وجود ها آن برای هیداتید کیست
 گوسفند ابتالی باعث و کرده آلوده را گله اطراف محیط

 و پشم کردن آلوده راه از)انسان و( مرتع راه از)بز و
 چنین هم و بز و گوسفند پستان اطراف پوست

 اساس بر (.52،9)گردند می( انگل تخم به سبزیجات
 صورت به بندی سیمــتقآخرین  ها،  سویه ژنتیکی تبار

(G1-G3) E.granulosus sensu stricto , (G6-

G10) E.canadensis (G5), E.ortelppi, 
E.equines (G4) هر چند چهار گونه . (55)گزارش شد

اکینوکوکوس در ایجاد بیماری اکینوکوکوزیس در انسان 
شناخته شده است، اما تحقیقات در مناطق مختلف 

ای و تغییرات  تنوع استرینی یا سویه نشان دهنده
اکینوکوکوس خصوص در ه ها ب  ژنتیکی در بین گونه

، برحسب میزبان و منطقه جغرافیایی انتشار گرانولوزوس
های متعدد با  ها از نظر ویژگی  باشد. سویه  انگل می

با توجه به این  .(55)یکدیگر اختالف اساسی دارند
اکینوکوکوس های  تغییرات ژنتیکی و تنوع استرینی

د مناطق مختلف آندمیك بیماری، وجو در گرانولوزوس
های کنترل  تواند بر روی برنامه ها می این استرین

سزایی داشته باشد. از طرفی ه ثیر بابیماری درانسان ت
 این تنوع ژنوتیپی بر روی اپیدمیولوژی، پاتولوژی و هم

ثر و واکسیناسیون بر علیه وچنین بر تشخیص، درمان م
و کنترل و پیشگیری از بیماری  اکینوکوکوسانگل 

د در انسان به عنوان میزبان واسط کیست هیداتی
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عامل )سویه گوسفندی( G1 ژنوتیپ  ثیر دارد.اتصادفی ت
ژنوتیپ شایع در  وبوده  انسانی، های عفونت غالب

اما نتایج برخی از مطالعات حاکی  (.50-50جهان است)
ها برای انسان  سویه تر بودن برخی از زا از بیماری

این به  بر بنا (.57باشد) ها می نسبت به سایر سویه
علت انجام اقدامات پیشگیرانه و کنترلی بیماری، تعیین 

در  اکینوکوکوس گرانولوزوسهای  دقیق ژنوتیپ
 (.56،50)رسد به نظر می مناطق آندمیك ضروری

 و بیوشیمیایی ایمونولوژیکی، های روش از استفاده
 و ها  گونه تشخیص جهت کنون تا گذشته از مولکولی
 هایی  ژن. (58،55است) بوده مرسوم انگل های ژنوتیپ

 ژنوتیپ و ها  گونه انواع اختصاصی تشخیص برای که
 در PCR واکنش توسط اکینوکوکوس انگل های

 های  ژن شامل بیشتر شوند،  می استفاده جهان سراسر
 ITS1 و مارکر ریبوزومال cox1 و nad1 میتوکندریایی

 و اقدام ها آن تکثیر به PCR از استفاده با که باشند  می
 تفکیك را ها  گونه و ها ژنوتیپ توالی، تعیین با سپس
 لحاظ از میتوکندریایی های  ژن. (58،55)کنند می

 یوکاریوت و ها پروکاریوت بین در عملکرد و سکانس
 ارث به مادرزادی طور به و بوده شده حفاظت بسیار ها
 منعکس تواند می ها آن مطالعه این بر بنا رسد؛ می

 نوترکیبی. باشد تکاملی تاریخچه و ژنی ارتباطات کننده
 ژنوم این و افتد نمی اتفاق میتوکندری ژنوم در ژنتیکی
 حاضر حال در. (59)است مفید فیلوژنیکی مطالعات برای
 از گرانولوزوس اکینوکوکوس های  سویه مطالعه برای
 بر مبتنی های روش ویژه به مولکولی های روش

PCR-RFLP ناحیه مانند nad1 و cox1 توالی تعیین 
DNA و کیفیت از که گردد می استفاده میتوکندریایی 
 برخوردار PCR محصوالت تهیه برای مناسبی کمیت
های  و شناسایی ژنوتیپ مطالعه .(02،58،55)است
 با استفاده از ژن گردسگ های ول های ایزوله

 تان ایالمـــدر اسن بار ــبرای اولی cox1میتوکندریال 

استان ایالم به خاطر توسط این تحقیق انجام شد. 
رو،  شرایط خاص اقلیمی، جمعیت زیاد عشایری و کوچ

ردم پروری به عنوان یکی از مشاغل مهم و رایج م دام
داران و روستاییان،  منطقه و نگهداری سگ توسط دام

 هیداتید میاز مناطق پر خطر ابتالی به بیماری کیست 
 باشد.

 ها روش مواد و
 5195 ماه گیری از دی نمونه ها: آوری نمونه جمع
انگـل بـالغ   نمونـه   02تعداد آوری با جمع 5191تا آبان 

قــالده ســگ  57از الشــه  اکینوکوکــوس گرانولــوزوس
 ای در شهرسـتان ایـالم و حومـه     گرد از تلفات جـاده ول

به آزمایشگاه  انگلها جهت جداسازی  نمونه انجام شد.
پزشـکی دانشـگاه ایـالم    دام شناسی دانشکده پیرا انگل

شستشـوی   PBSبا استفاده از محلول . ندشد میمنتقل 
تـا زمـان    هـا  نمونـه   انگل سه مرتبه انجـام مـی شـد.   

 -02فریــزر در  درصــد 82 اتــانولدر  DNAاســتخراج 
 نگهداری شدند.درجه سانتی گراد 

سه بار با آب مقطر استریل  ،کرم ها :DNAستخراج ا
شـدند.  داده  دقیقـه شستشـو   52دور به مـدت   8222در 

سپس عمل ذوب و انجمـاد مکـرر بـه همـراه سـایش و      
ها در هاون چینی انجام شد. هضم اولیه  خردکردن نمونه

 0بـه مـدت    Kو پروتئینـاز   لیزکننده با افزودن بافر انگل
(. بـرای  59گـراد انجـام شـد)    درجه سانتی 76ساعت در 
از  DNAهـا از کیـت اسـتخراج     نمونه DNAاستخراج 

 DNA( استفاده گردید. غلظـت  Geneall, Koreaبافت)
ها تـا   استخراج شده توسط اسپکتروفتومتر تعیین و نمونه

نگهــداری درجــه ســانتی گــراد   -02 زمــان اســتفاده در
 (.05)شدند

از قطعه  bp 072هایی به طول  توالی :PCRروش 
mitDNA cox1 ــا اســتفاده از پرایمرهــای  ســاخت ب

(Geneall, Korea )شماره  )جدول(01،00)تکثیر شدند
5.)

 
 

 اکینوکوکوس گرانولوزوسهای  مورد استفاده برای شناسایی سویهپرایمر تیدهای والیگونوکل .1شماره  جدول
 پرایمر ینوکلؤتیدتوالی  (c◦)دمای اتصال (bp)طول قطعه تکثیری

450 52 5′-TTTTTTGGGCATCCTGAGGTTTAT-3′ 

5′-TAAAGAAAGAACATAATGAAAATG-3′ 
cox1-F (JB3) 

cox1-R (JB4.5) 
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شـامل  میکرولیتر  72حجم نهایی  با PCRمخلوط 
 dNTPs ،0میکرولیتـر    X 52 ،0/2 میکرولیتر بـافر   7

 مـول  پیکو 07، میلی موالر 72میکرولیتر کلرید منیزیم 
 0و مـراز   پلی Taq DNAآنزیم واحد  5از هر پرایمر،  

سپس با آب مقطـر  تهیه گردید.  الگو DNAمیکرولیتر 

میکرولیتر رسـانده شـد.    72رها به حجم نهایی واکنشگ
بـا تنظـیم برنامـه دمـایی     ، PCRپس از تهیه مخلـوط  
عمــل تکثیــر  ســیکل، 12 بــرایدســتگاه ترموســایکلر 

DNA (0شماره  )جدولانجام شد. 

 
 

  سیکل تکرار 03با  cox1 ژن تکثیر برای استفاده مورد دمایی الگوی .2شماره  جدول

 زمان (c◦)دما PCRمراحل 

 دقیقه 7 90 اولیه واسرشت

 دقیقه 5 90 واسرشت

 دقیقه 5 72 اتصال

 دقیقه 5 50 امتداد

 52 50 نهایی امتداد
 

 
به دسـت   PCRمحصول  ،بعد از اتمام تکثیر قطعه ژن

ــافر درصــد  0/5آمــده روی ژل آگــاروز  -Tris-boricدر ب

EDTA (TBE )آمیزی ژل  الکتروفورز شد و پس از رنگ
توسـط دسـتگاه    DNAبا اتیدیوم بروماید، تصاویر باندهای 

UV Documentation  ساخت شرکتBio Rad   آلمـان
یك نمونه به عنـوان کنتـرل    PCRیند آثبت گردید. در فر

 ( مورد اسـتفاده قـرار گرفـت.   DNAمنفی)بدون استفاده از 
(، برای هر PCR-RFLPآنریمی محصول) جهت هضم

و   Alu1آنزیم آندونوکلئازی دو ایزوله به طور جداگانه از
HpaII 52بـا غلظـت    )فرمنتاز( ساخت شرکت سیناژن 

 و  AG/CTهای  واحد در میکرولیتر که به ترتیب توالی
GT/AC ــی ــق دســتورالعمل  را شناســایی م ــد طب کنن

میکرولیتـر   0میکرولیتر آب مقطـر،   58شرکت سازنده، 

 0و  PCRمیکرولیتـر محصـول    52بافر مناسب آنزیم، 
واحد( آنزیم مربوطه که با سمپلر به آرامی  02میکرولیتر)

به درجه سانتی گراد  15مخلوط کرده و در دمای با هم 
 ساعت انکوبه شـدند. پـس از هضـم آنزیمـی     56مدت 

درصـد   0ز واز طریق ژل آگـار  PCR-RFLPمحصول 
و  الکتروفورز شدTris-boric-EDTA (TBE )در بافر 
آمیزی اتیدیوم بروماید، باندهای حاصل ظهور و  با رنگ

برش  مقایسه جهت. (1شماره  جدول)(00بررسی شدند)
برای انجام  استفاده شد.Web cutter از الگوی آنزیمی 

بـه   PCRنمونـه از محصـوالت    7تعیین توالی، تعـداد  
شرکت فزا پژوه ارسال گردید. نتایج بعد از آنالیز با نـرم  

 GeenBankبـا نتـایج ثبـت شـده در      MEGA6افزار 
 مقایسه شدند.

 
 

 بعد از برش با آنزیم  cox1ژن  PCR-RFLPهای مورد استفاده در  مشخصات نمونه .0شماره  جدول
 (bp)طول قطعات حاصل از هضم (c◦)دمای هضم بافر آنزیم (bp)طول قطعه

072 AluI R 15 557 ،057 

072 HpaII R 15 587 ،067 
 

 

 

 پژوهشهای  یافته
 های  سگ در آلودگی شیوع میزان، مطالعه در این

 PCR، 02نتیجه بود.  درصد 66/06 ایالم، در گردول
 به باندهایی، گرانولوزوس اکینوکوکوس بالغ انگل نمونه
 کنترل در تکثیری هیچ و ه دست آمدب bp072 اندازه

ی الگودر (. 5 شماره شکل)نگردید مشاهده منفی
RFLP یمآنزبرش با از دست آمده ه قطعات ب Alu1  
 bp557و  057های  با اندازهالگوی دو باندی یك 
و  067 اتـــقطع  HpaIIبا آنزیم و (0شماره  )شکل

bp587 ایجاد گردید.( 1شماره  )شکل 
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 ،bp 03 ]مارکر[ DNA: چپ سمت از اول ستون. cox1 قطعه PCR نتایج .1شماره  شکل

Co.n : سگ های ایزوله 1 – 4 :ها شماره . منفی کنترل 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ،bp 03 ]رمارک[ DNA: چپ سمت از اول ستون Alu1. آنزیم با شده هضم قطعات. 2 شماره شکل

 n.Co :منفی، کنترل Pp :محصول PCR ژن با تکثیری cox1 آنزیم، بدون  

 سگهای  ایزوله (1 -13 :ها شماره

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ،bp 03 ]رمارک[  DNA:چپ سمت از اول ستون HpaII. . قطعات هضم شده با آنزیم0شماره  شکل

 n.Co ،کنترل منفی :Pp محصول :PCR  تکثیری با ژنcox1 های سگ ایزوله (1 -13 :ها بدون آنزیم، شماره 
 

 

 

 [
 D

O
I:

 1
0.

18
86

9/
ac

ad
pu

b.
sj

im
u.

24
.6

.9
7 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
jim

u.
m

ed
ila

m
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

24
 ]

 

                             5 / 10

http://dx.doi.org/10.18869/acadpub.sjimu.24.6.97
https://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-3243-fa.html


 همکارانعبدالحسین دلیمی و ...  اکینوکوکوس گرانولوزوسهای  های ایزوله شناسایی و تعیین توالی ژنوتیپ

011 
 

 با یافته تکثیر قطعه طول توالی، تعیین از پس
 حدود ها، هــــبرای تمام ایزول  cox1 ژن از استفاده

bp 166 ژنوتیپ نوع بود و سه G1، G2 و G3 
 و کولیــــمول زهایـــآنالی. ردیدـــگ اییـــشناس

 با ها یپـــژنوت این که کرد خصـــمش فیلوژنتیکی
 درصـــد GeenBank 522-99 در شده ثبت موارد
 شماره شکل)تندـــداش انیــــپوش هم و ابهتــــمش
0). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های ژنوتیپ و  بررسی این در شده جدا های سویه cox1 ژن توالی اساس بر فیلوژنی درخت .4شماره  شکل

   هزار بار تکرار neighbor-gohningبه روش  اکینوکوکوس 

 
 

 و نتیجه گیری بحث
ترین علت هیداتیدوزیس انسانی در  شایع G1 ژنوتیپ

در ایران بیماری در  (.50-07،50-05)شود دنیا محسوب می
انسانی از مناطق  های اهلی شایع است و عفونت دام

(. در حال حاضر 09،08،9مختلف کشور گزارش شده است)
 از روش اکینوکوکوس گرانولوزوسهای  برای مطالعه سویه

 PCR-RFLPهای مبتنی بر  های مولکولی به ویژه روش
 DNAین توالی عیت cox1و  nad1 مانند ناحیه

گردد که از کیفیت و کمیت میتوکندریایی استفاده می
برخوردار  PCRمناسبی برای تهیه محصوالت 

 متفاوت های استرین وجود. (12،09،00،02)است
 با انسانی و حیوانی های ایزوله در گرانولوزوس اکینوکوکوس

 مختلف مطالعات در مولکولی و مورفولوژی های روش
 5991 سال در مونوس مك و باول. است شده گزارش
 های ایزوله بین یکسان و مشابه RFLP مشخص الگوهای

 و Msp1 ، Alu1های آنزیم با هضم از پس گاو و اسب
(  ITS1 و Rsa1، CFO)ها آنزیم دیگر با متمایز الگوهای
 (.00)اند کرده گزارش

 سـال  در همکاران و ژانگ توسط که ای اولیه مطالعه در
 اهلـی  حیوانـات  و انسان از شده جدا های  ایزوله روی 5998

 شـد؛  انجـام  ایـران  مختلـف  منـاطق  از( شتر و گوسفند گاو،)
 و cox1 میتوکنــدریایی هــای ژن درون DNA تــوالی تنــوع
nad1  شـد  بررسی گرانولوزوس اکینوکوکوس ایزوله 56 در 

 ژنوتیـپ  کـه  گردیـد  مشخص PCR-RFLP از استفاده با و
 و( گوسـفندی  سـویه ) G1 ژنوتیـپ  دو منطقه در غالب های
G6 (شتری سویه )بـین  افتـراق  چـه  اگـر  (.15 باشـند)   می 

ــپ ــا ژنوتی ــا ه ــواحی PCR-RFLP روش ب ــای  ژن ن  ه
 بـرای . است همراه محدودیت با میتوکندریایی یا و ریبوزومال

 دو تـوالی  تعیین طریق از (10همکاران) و خوری شربت مثال
 از هایی  ایزوله دادند، نشان( cox1 و nad1)میتوکندریال ژن
 مشـخص  G1 ژنوتیپ ITS1-RFLP روش با قبالً که شتر
 مـی  G3 و G1 ژنوتیپ دو شامل حقیقت در (11بودند) شده

 .باشند 
 ایزوله روی بر ترکیه در همکاران و Utuka مطالعه در
 محصول آنزیمی هضم با گرانولوزوس اکینوکوکوس های
 سویه را منطقه در شایع سویه ،ITS1 و cox-1 های ژن
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 نمونه 52 بررسی در(. 07)نمودند گزارش( G1)گوسفندی
 تعیین و PCR-RFLP روش به انسانی هیداتید کیست
 همکاران و Scott توسط که میتوکندریال nad-1 ژن توالی
 یك بار اولین برای شد، انجام 5995 سال در لهستان در

بر  (.09)گردید شناسایی اکینوکوکوس از( G9)مجزا ژنوتیپ
اساس نتایج حاصل از مطالعات مولکولی انجام شده در 

)استرین شایع گوسفندی( و  G1ایران، دو ژنوتیپ مجزای 
G6  استرین شتری( در میزبانان واسط در ایران شناسایی(

با استفاده از تعیین توالی از طریق ژن های  (.12،58شده اند)
nad1  وcox1  ژنوتیپG3  در شترهای ایران اولین بار

این (. 15توسط شربت خوری و همکاران شناسایی شد)
آنالیز  .(10)گردیددر گاوان نیز گزارش  نیز بعداً ژنوتیپ
DNA  هسته ای و میتوکندریال در مطالعات کیست هیداتید

در  (.10،58)در ایران نتایج موفقیت آمیزی داشته است
 وو همکاران  Zahngمطالعه احمدی و دلیمی، 

Thompson  های مورفولوژی و  با روشو همکاران
های انسانی و حیوانی با دو سیکل زندگی  مولکولی در ایزوله

های فعال  شتر به عنوان چرخه-گوسفند و سگ-سگ
. در مطالعه یخچالی و (17،10،50)یید شده استاانگل ت

های مولکولی بر  یافته PCR-RFLPهمکاران به روش 
 نشان داد تمامی نمونه nad1ژن تیدی ئووالی نوکلاساس ت

 RFLPنشخوارکنندگان و سگ، الگوی  اءهای با منش
( G1)که متعلق به ژنوتیپ سویه گوسفندیمشابه داشتند 

 گزارشات با حاضر مطالعه های یافته خوانی هم (.16بودند)
 جغرافیایی توزیع که واقعیت این علیرغم دیگر محققان

 مختلف مناطق در گرانولوزوس اکینوکوکوس های سویه
 ییدات ایران از بخش این در ،(15)باشد متفاوت تواند می

 مناطقی در که باشد می نظر آن از یافته این اهمیت. گردید
 می نگهداری اهلی های دام سایر همراه به گوسفندان که

 سویه با آلودگی خطر معرض در هم انسان شوند،
 خوار گوشت نهایی میزبان با تماس دلیل به( G1)گوسفندی

 همکاران و دوستی مطالعه در  (.10)باشد می سگ ویژه به
 ایزوله روی ITS1 ریبوزومال مارکر از استفاده با که ایالم در
 G1 های ژنوتیپ شد، انجام گاو و بز گوسفند، انسانی، های 
 در (.18شدند) شناسایی منطقه در غالب های ژنوتیپ G3 و

 ژن از استفاده با که ایالم در همکاران شمسی ومطالعه 
 انسانی، های  ایزوله روی cox1 و nad1میتوکندریال های

متعلق  G3و   G1،G2 های ژنوتیپ شد، انجام گوسفندی

 سنسواستریکتو گرانولوزوس اکینوکوکوس به کمپلکس
(G1-G3) مطالعه در  (.02،19)شدند شناسایی منطقه در 

 ،nad1 و cox1 های  ژن از استفاده با همکاران و پارسا
 همسایگی در که لرستان استان در گردول سگ 52 روی
درصد  57 مطالعه مورد های نمونه از دارد، قرار ایالم استان

 به درصد 57 و G2 ژنوتیپ به درصد G1، 52 ژنوتیپ به
 در G1-G3 کمپلکس حضور و داشتند تعلق G3 ژنوتیپ

 برای سگ در G2  ژنوتیپ وقوع که گردید اثبات منطقه آن
 غالمی اخیر مطالعه در. (05کردند) گزارش دنیا در بار اولین

 روی cox1 ژن از استفاده با که 0256 سال در همکاران و
 56 و ولگرد سگ 00 مجموع از شده آوری جمع نمونه 57

 در واقع خزر دریای جنوب منطقه در طالیی زرد شغال
 و G1 (درصد 5/66)ژنوتیپ نوع دو دادند، انجام ایران شمال

 که کردند شناسایی میزبان نوع دو هر در G3( درصد 1/11)
 در شده ثبت های ژنوتیپ با همولوژی درصد 522-99
 (.00داشتند) جهانی ژن بانك

ژنوتیـپ هـای    G3و  G1 ،G2چه ژنوتیـپ هـای    اگر
غالب انگل در میزبانان واسط از قبیل گوسـفند، گـاو، شـتر و    

(، اما یافته هـای  05،50انسان در سراسر دنیا می باشند) بعضاً
 هـا در گوشـت   مطالعه حاضر نشان داد کـه همـین ژنوتیـپ   

خواران به ویژه سگ به عنوان میزبان اصلی انگـل ژنوتیـپ   
غالب بوده و توالی مراحل الروی و بـالغ انگـل بـا همـدیگر     

ــتند.  ــبیه هس ــاش ــه ب ــه توج ــیم ب ــدی تقس ــنهادی بن  پیش
 Nakaoو Moks توســـط گرانولـــوزوس اکینوکوکـــوس

 غالـب  سـویه  که داد، نشان حاضر مطالعهنتایج  (02،59)
ــالم در انگــل ــه ای ــق ب نوکوکــوس اکی کمــپلکس متعل

 در کـه  باشد می (G1-G3)گرانولوزوس سنسواستریکتو
 میزبـان  هـا  دام و اصلی میزبان سگ زندگی آن، چرخه
 DNA بانـدهای  قطعـات  انـدازه  تشـابه  .هستند واسطه

 روش بـا  سـگ  هـای  ایزوله گرانولوزوس اکینوکوکوس
PCR-RFLP     نشان دهنده الگـوی مشـابه ژنـوتیپی از

 اکینوکوکوس گرانولـوزوس  DNA (Homolog)توالی 
 .بالغ اسـت های  ای انگل در ایزوله یا تشابه درون گونه

ــنهاد ــی پیش ــود م ــوص در ش ــات خص ــر  نک  در مط
ــگیری، ــرل پیش ــامع   ،کنت ــه ج ــه نقش ــتیكک تهی  یس

سیس بانك اطالعـات  ات با دام و انسان اکینوکوکوزیس
در خصـوص شناسـایی    ثریومـ  گامانگل در ایالم  یژن

 .های انگل برداشت کامل ژنوتیپ
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Abstract 

 
Introduction: Hydatidosisis one of the most 

common diseases of human and animals 

from Cestoda class with worldwide 

distribution. This disease of both public 

health and economic damage is very 

important. This parasite has a high genetic 

diversity and includes a complex of 

different genotypes .Usually in areas where 

disease is endemic; biologically there is a 

relatively high genetic diversity in 

parasites. Studies in different parts of the 

world demonstrate that genotype variation 

and the nature of Echinococcus granulosus 

influenced on the life cycle of parasite, 

transmission routes, pathogenesis, and 

antigenicity, immunogenicity, response to 

medication, epidemiology and control of 

the disease. The main aim of the present 

study was to investigate genotype diversity 

of E. granulosus which was isolated from 

stray dogs in Ilam city, West of Iran. 

 

Materials & methods: Adult worms were 

collected from the small intestine of the 

stray dogs. DNA was extracted from the 

adult worms and the partial mitochondrial 

DNA Cytochrome Oxidase subunit 1 

(Cox1) was amplified by PCR then the 

products were digested by using Alu1 and 

HpaII restriction enzymes. Finally, a 

number of PCR products were 

bidirectionally sequenced. Sequence and 

phylogenetic analyses were performed 

using MEGA6 (Mega software. net). 

 

Findings: Totally, twenty stray dogs out of 

75 (26.66%) showed infection with E. 

granulosus. Amplified PCR product for all 

isolates was a band of approximately 

450bp. Alu1 digested the product into two 

bands of approximately 175bp and 275bp 

fragments, while the HpaII cut the product 

into 265bp and 185bp fragments for all dog 

samples. Based on the DNA sequencing 

and PCR-RFLP results, dog samples 

indicated to have genotypic similarities. 

According to the phylogenetic tree, there is 

at least one genotype of parasite, which 

belongs to E. granulosous sensu stricto 

(G1–G3) complex and overall isolates 

sequences of mtDNA indicated 100 % 

homology with references G1, G2, and G3 

sequences in the GenBank database. 

 

Discussion & conclusions: The results of 

this study indicated that genotypic 

similarities between the sizes of DNA 

bands of E. granulosus from all isolates 

with PCR-RFLP and sequencing methods 

indicated the occurrence of similarities 

genotypes of E.granulosus in Ilam region. 

There is at least one genotype of parasite, 

which belongs to E. granulosous sensu 

stricto (G1-G3) complex. 

 

Keywords: Echinococcus granulosus, 

Genotypes, PCR-RFLP, Sequencing, Ilam 
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