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 چکیده 
از جمله  بسیاری از مناطق دنیاهای مشترک بین انسان و حیوان در ترین بیماری بیماری اکینوکوکوزیس یکی از مهم  :مقدمه

این انگل از تنوو  ژنتیکوی بسویار بواالیی      گردد. ایران است که توسط مرحله الروی کرم اکینوکوکوس گرانولوزوس ایجاد می
معموالً در مناطقی که بیماری آندمیك اسوت، تنوو     .برخوردار است و شامل کمپلکسی از ژنوتیپ )استرین( های مختلف است

دهد که تنوو   اً زیادی در انگل از لحاظ بیولوژی وجود دارد. تحقیقات انجام شده در مناطق مختلف دنیا نشان می ژنتیکی نسبت
ژنیسویتی،  ژنوتیپی و ماهیت کمپلکس اکینوکوکوس گرانولوزوس، بر چرخه زندگی انگل، مسیرهای انتقوا،، بیموارییایی، آنتوی    

. این مطالعه برای اولین بار با هود  تعیوین   کنتر، این بیماری تاثیرگذار است گیر شناسی و پاسخ به داروها، همه ایمنی زایی،
 های گوسفندی و انسانی کیست هیداتید در استان ایالم انجام شد.ژنوتیپ اییوله 

ی هوا  نمونه انسانی از بیمارستان 10نمونه کیست هیداتید گوسفندی از کشتارگاه صنعتی ایالم و  20تعداد  ها: مواد و روش

 mitDNA  NADHهوا، نوواحی  ژنوومی پروتواسوکولکس    DNAآوری شود. پوس از اسوتخرا     شهرسوتان ایوالم جمو     

dehydrogenase subunit 1 (nad1)  توسطPCR  تکثیر و محصوالتPCR  با استفاده از روشPCR-RFLP  آنالیی
 شدند. 

بود. الگوهوای قطعوات بوه     bp 550تکثیر یافته،   nad-1بر اساس نتایج به دست آمده، اندازه قطعات های پژوهش: یافته

مشابه  RFLPها، الگوی  نشان داد که تمامی نمونه Rsa1و  Alu1های بعد از برش با آنییم  PCRدست آمده از محصو، 
  یچ گونه برشی ایجاد نگردید.ه HpaIIاما با آنییم داشتند 

 بوه  متعلوق نتایج این مطالعه نشان داد در این منطقه حداقل یك ژنوتیوپ از انگول حضوور دارد کوه      گیری:بحث و نتیجه 

 می باشد.( G1-G3)کمپلکس
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 مقدمه

( بیماری انگلی ناشی از نوزاد Hydatidosisهیداتیدوزیس)
 Echinococcusانگوول اکینوکوکوووس گرانولوووزوس)  

Granolusus)      است. کورم بوالد در روده سو  و سو -
کند و مرحله الروی آن یوا   سانان)مییبان نهایی( زندگی می

( تشوکیل  خواران)مییبان واسط علف در بدن دکیست هیداتی
سوبییجات آلووده، تمواس بوا     شود. انسان نیی با مصر   می

 دخواری به طور تصادفی بوه کیسوت هیداتیو    س  و خاک
شود. اهمیت بیماری در انسوان بوه دلیول ابوتالی      مبتال می

ریوه و در حیوانوات    ،اعضای حساس و حیاتی بدن مانند کبد
 قابل توجه به اقتصواد دام خوار به دلیل تحمل خسارت  علف

کرم بالد این انگول در ایوران از سو ،     .(1باشد) پروری می
مطالعوات مختلوف   نتایج (. 9،2شغا، و گرگ جدا شده است)

آلوودگی بوه   تنوو    کشتارگاهی در ایران و جهوان حواکی از  
درصود بووده    00توا   5/1بوین  فراوانوی   بوا  دکیست هیداتیو 

نیی به طور مداوم از نقاط چنین موارد انسانی  . هم(9،5است)
(. معمووال  در منواطقی   0،6،9شود) مختلف کشور گیارش می
نظور بیولووژی، تنوو  ژنتیکوی      که بیماری آندمیك است، از

زیادی در اکینوکوکوس گرانولوزوس وجود دارد که این  نسبتاً
هووای ژنتیکووی  ای بسوویار، دارای سووویه تنووو  داخوول گونووه

های واسوط   تکاملی با مییبان باشند که در سیر متعددی می
(. این تنو  ژنتیکوی ممکون   1،3اند) مختلفی سازگاری یافته

شناسی، درمان  گیر شناسی، همه است بر خصوصیات ریخت
 10(. توا کنوون   10،11ثیرگوذار باشود)  اهوا ت  و کنتر، سوویه 
 ( از این انگول بوا اسوتفاده از روش   G1-G10ژنوتیپ مجیا)

ای و  لیی مارکرهای ژنتیکی هستههای مولکولی بر اساس آنا
 (. غالو  اییولوه  12،1-15میتوکندریایی توصیف شده اسوت) 

)سویه گوسفندی( بوده که ژنوتیپ G1های انسانی، ژنوتیپ 
اما نتوایج برخوی از مطالعوات     (.16-11شای  در جهان است)

هوا بورای انسوان     سوویه  حاکی از بیمارییاتر بودن برخوی از 
ایون بوه علوت     بر بنا (.13باشد) می ها نسبت به سایر سویه

انجام اقدامات پیشگیرانه و کنترلوی بیمواری، تعیوین دقیوق     
های اکینوکوکوس گرانولوزوس در مناطق آنودمیك   ژنوتیپ
 با توجه به اهمیتی که ژن (.16،20)رسد به نظر می ضروری

 در تعیین ژنوتیپ سویه cox-1 و  nad-1های میتوکندریا،
دارند، لوذا بورای شوناخت     دکیست هیداتی های مولد بیماری
های مذکور  از ژن RFLPهای انگل به روش  اولیه ژنوتیپ

در حوا، حاضور    (.10)برای شناسایی بهره گرفته شده اسوت 
هوای اکینوکوکووس گرانولووزوس     برای شناسوایی اسوترین  

عالوه بر خصوصیات مورفولووژی، بیوشویمیایی و زیسوتی از    
هوایی بور مبنوای     خصوو  روش های مولکولی بوه   روش

PCR-RFLP شود. به طوری کوه ایون روش   استفاده می 
 های اکینوکوکوس گرانولوزوس و هوم  ها برای تعیین سویه

های واسوط در منواطق    چنین الگوی انتقا، انگل در مییبان
 مختلف جغرافیایی توسط محققین موورد اسوتفاده قورار موی    

هوای   رابوت ژنوی ژن  ها بور اسواس ق   گیرد. جداسازی سویه
 DNAریبوزومی و  RNAهسته،  DNAموجود در توالی 
شوود.   ( انجام میcox-1و  nad-1های  میتوکندریایی)ژن

هوا شوامل    آن ها بر اساس ژنوتیپ بندی این واریانت طبقه
و آنوووالیی  ITS1 rDNAقطعوووه  RFLPتووووالی ژنوووی، 

(. 19باشود)  موی  DNAهوای   ای توالی همولوگوس  مقایسه
هوای انسوانی و    هوای اییولوه   و شناسوایی ژنوتیوپ   مطالعه

میتوکنودریا،   بوا اسوتفاده از ژن   دگوسفندی کیست هیداتیو 
nad-1   در استان ایالم توسط ایون تحقیوق   برای اولین بار

استان ایوالم بوه خواطر شورایط خوا  اقلیموی،       انجام شد. 
پروری به عنوان یکوی   رو، دام جمعیت زیاد عشایری و کوچ
ردم منطقه و نگهداری س  توسوط  از مشاغل مهم و رایج م

داران و روستاییان، از مناطق پر خطر ابتالی به بیمواری   دام
 باشد. کیست هیداتید می

 ها روش مواد و

با مراجعوه بوه کشوتارگاه صونعتی      : ها آوری نمونه جمع

آوری  گوسفندی جمو   دنمونه کیست هیداتی 20ایالم تعداد 
پیشوکی   دام شناسوی دانشوکده پیورا    آزمایشگاه انگول و به 

 نمونوه  10چنوین تعوداد    شد. هوم  میدانشگاه ایالم منتقل 
 انسانی از بیماران تحت جراحی در بیمارستان دکیست هیداتی

آوری شود. در   های شهرستان ایالم در طو، مطالعوه جمو   
عفونی کردن سطح کیست بوا لوگول،    آزمایشگاه پس از ضد

. بورای  ندها با سرن  استریل آسپیره شود  کیست محتویات
 دموای  کیسوت هیداتیو    از لیتر میلی 5تعیین باروری کیست، 
دقیقوه(. سوپس زنوده بوودن      5دور  9000سانتریفوژ گردیود) 
 1/0ها با اسوتفاده از رنو  حیواتی ایوورین)     پروتواسکولکس

هوای شوعله    مشاهده میکروسکوپی حرکات سلو، درصد( یا
های جدا شده از کیست  . پروتواسکولکس(21)یدمطالعه گرد
درصوود تووا زمووان  10بووارور کبوود و ریووه در اتووانو،  دهیداتیو 
گراد نگهوداری   درجه سانتی -20در فرییر  DNAاستخرا  
 شدند.

ها سه بار با آب مقطور   پروتواسکولکس: DNA ستخراج ا

شودند.  داده  دقیقه شستشوو  10دور به مدت  1000استریل در 
ذوب و انجماد مکرر به همراه سایش و خردکردن  سپس عمل
هووا در هوواون چینووی انجووام شوود. هضووم اولیووه       نمونووه

بوه   Kو پروتئینواز   لییکننده ها با افیودن بافر پروتواسکولکس
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(. بورای  22گراد انجام شد) درجه سانتی 56ساعت در  9مدت 
از  DNAها از کیت استخرا   ژنومی نمونه DNAاستخرا  
 DNA( استفاده گردیود. غلظوت   Geen all, Koreaبافت)

ها تا زمان  استخرا  شده توسط اسپکتروفتومتر تعیین و نمونه
 گراد نگهداری شدند. درجه سانتی -20استفاده در 

از قطعووه  bp 550هووایی بووه طووو،   توووالی:  PCRروش 

mitDNA-nad1       بوا اسوتفاده از پرایمرهوای زیور سواخت
 )جودو، (29،29)شودند  ( تکثیرGeen all, Koreaشرکت)
 (.1شماره 

 

 های اکینوکوکوس گرانولوزوس مورد استفاده برای شناسایی سویهپرایمر الیگونوکلؤتیدهای  .1شماره  جدو،

 پرایمر ینوکلؤتیدتوالی  (C◦)دمای اتصا، (bp)طو، قطعه تکثیری

550 52 5’-AGATTCGTAAGGGGCCTAATA-3’ 

5’-ACCACTAACTAATTCACTTTC-3’ 
Nad1-F (JB11) 

Nad1-R (JB12) 

 
 5شووامل میکرولیتوور  50حجووم نهووایی  بووا PCRمخلوووط 

 dNTPs ،2میکرولیتووور   10X  ،2/0میکرولیتووور بوووافر  
از هر  مو، پیکو 25، میلی موالر 50میکرولیتر کلرید منیییم 

میکرولیتر  2و مراز  پلی Taq DNAآنییم واحد  1پرایمر،  
DNA سپس با آب مقطور حجوم نهوایی    تهیه گردید.  الگو

پوس از تهیوه   میکرولیتور رسوانده شود.     50گرها به  واکنش
دسوتگاه ترموسوایکلر   با تنظیم برنامه دمایی ، PCRمخلوط 
شماره  )جدو،انجام شد DNAعمل تکثیر  سیکل، 90 برای
2). 

 

nad-1 ژن تکثیر برای استفاده مورد دمایی الگوی .2شماره  جدو،   

 زمان (C◦)دما PCRمراحل 

 دقیقه 5 39 اولیه واسرشت
 دقیقه 1 39 واسرشت
 دقیقه 1 50 اتصا،
 دقیقه 1 02 امتداد
 10 02 نهایی امتداد

 

به دست  PCRمحصو،  ،از اتمام تکثیر قطعه ژن مورد نظر بعد
-Tris-boricدر بوووافر درصووود  2/1آموووده روی ژ، آگووواروز 

EDTA (TBE ) آمیویی ژ، بوا    الکتروفورز شد و پس از رن
 UVتوسوط دسوتگاه    DNAاتیدیوم بروماید، تصاویر باندهای 

Documentation   ساخت شورکتBio Rad    آلموان ثبوت
یك نمونه به عنوان کنتر، منفی)بدون  PCRیند آگردید. در فر
 ( مورد استفاده قرار گرفت.DNAاستفاده از 

(، بورای هور   PCR-RFLPجهت هضم آنریموی محصوو،)  
 آنووییم آنوودونوکلئازی  سووهاییولووه بووه طووور جداگانووه از  

Alu1،Rsa1  وHpaII بوا   )فرمنتاز(ساخت شرکت سیناژن
 واحوود در میکرولیتوور کووه بووه ترتیوو  توووالی    10غلظووت 

کننود طبوق    را شناسوایی موی   GT/AC و  AG/CTهای 
 2میکرولیتوور آب مقطوور،  11دسووتورالعمل شوورکت سووازنده، 
 PCRمیکرولیتر محصوو،   10میکرولیتر بافر مناس  آنییم، 

واحد( آنییم مربوطه که با سمپلر به آرامی  20میکرولیتر) 2و 
گوراد بوه    درجوه سوانتی   90مخلوط کرده و در دموای  با هم 
محصو،  ساعت انکوبه شدند. پس از هضم آنییمی 16مدت 

PCR-RFLP درصد در بافر  2ز واز طریق ژ، آگارTris-

boric-EDTA (TBE )آمیویی   و با رن  الکتروفورز شد
اتیوودیوم برومایوود، بانوودهای حاصوول رهووور و بررسووی      

 .(9شماره  جدو،)(25شدند)

 

 انسان و گوسفند  nad-1ژن  PCR-RFLPهای مورد استفاده در  مشخصات نمونه .9شماره  جدو،
 (bp)طو، قطعات حاصل از هضم (C◦)دمای هضم بافر آنییم (bp)طو، قطعه
550 Alu1 R 90 250 ،900 

550 
550 

Rsa1 
HpaII 

R 
R 

90 
90 

250 ،900 
- 

 

 

 های پژوهش یافته
 20شوامل    دکیسوت هیداتیو  نمونه  90مطالعه تعداد در این 

نمونه انسوان   10نمونه گوسفند از کشتارگاه صنعتی ایالم و 
 شدند. و فرآوری های شهرستان ایالم تهیه از  بیمارستان

DNA هوا بوا اسوتفاده از     های این کیست پروتواسکولکس
مووورد  nad-1میتوکنوودریا،  ، قطعووهPCR-RFLPروش 

میتوکنودریا،   nad-1 ،DNAقطعوه   بررسی قرار گرفتنود. 
تکثیر گردیود. بوا    PCRبا روش  اکینوکوکوس گرانولوزوس
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 الگوهای حاصل HpaIIو  Alu1، Rsa1های  یمهضم آنی
هوا   ، در تمامی نمونوه PCRبررسی شدند. محصو، واکنش 

بوود و هویچ تکثیوری در کنتور،      bp550باندهایی به اندازه 
 (. پس از انجام روش 1 شماره منفی مشاهده نگردید)شکل

RFLP  موورد  هوای   باندهای ایجاد شده بر اثر برش آنوییم
بر اساس الگوی برشی این  PCRبر روی محصو،  استفاده
هوای   را برای تموامی اییولوه   G1-G3کمپلکس  ،ها آنییم

محصوو،   RFLPنمایود. الگووی    مورد بررسی مطور  موی  

PCR هوای  آنوییم دو هوا بوا    تمام اییوله Alu1  وRsa1 
و  bp160قطعات  Alu1 آنییمبا یکسان بود. به طوری که 

bp 930 ا آنییم ب( و2 شماره )شکلRsa1 قطعات bp290 
. اموا بوا آنوییم    (9 شوماره  شوکل ) به دسوت آمود   bp920 و

HpaII  ایجاد نشد و اندازه قطعات حاصول هیچ گونه برشی 
 (.9باقی ماند)شکل شماره  bp550در همان 

 

 

 
 

 می نشان را منفی کنتر، دوم ستون : N.co،(bp 50)مارکر DNA: او، ستون راست سمت از: -1nad قطعه PCR نتایج .1شماره  شکل
 گوسفند (9-9  ،انسان( 1-2 :شماره ترتی  به هااییوله. دهد

 

 
 

 PCR محصو،: Pp منفی، کنتر،: n.Co ،(bp 50مارکر) DNA: به راست چپ از Alu1. آنییم با شده هضم قطعات. 2 شماره شکل
 انسان( 2، گوسفند( 1: هااییوله ترتی  به ها شماره آنییم، بدون nad-1 ژن با تکثیری
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 PCR: محصو، Pp: کنتر، منفی، n.Co، (bp 50مارکر) DNA: به راست از  چپ Ras1. . قطعات هضم شده با آنییم9شماره  شکل
 ( انسان2 ،( گوسفند1ها:  ها به ترتی  اییوله بدون آنییم، شماره nad-1تکثیری با ژن 

 

 
 

 PCR: محصو، Pp: کنتر، منفی، n.Co، (bp 50مارکر) DNAراست: چپ به از   HpaII. . قطعات هضم شده با آنییم9شماره  شکل
 ( انسان9-9 ،( گوسفند2-1ها:  ها به ترتی  اییوله بدون آنییم، شماره nad-1تکثیری با ژن 

 

 

 و نتیجه گیری بحث

 شوای   G1دهد که، ژنوتیپ مطالعات انجام شده نشان میبررسی 
-21)شوود  ترین علت هیداتیدوزیس انسانی در دنیا محسوب موی 

هوای اهلوی شوای  اسوت و      در ایران بیماری در دام (.11-16، 26
عفونووت انسووانی از منوواطق مختلووف کشووور گوویارش شووده      

هووای  (. در حووا، حاضوور بوورای مطالعووه سووویه  23،6،5اسووت)
 هووای مولکووولی بووه ویوو ه  از روش اکینوکوکوووس گرانولوووزوس

و  nad-1 ماننوود ناحیووه PCR-RFLPهووای مبتنووی بوور   روش
گردد که از کیفیوت   میتوکندریایی استفاده می DNAین توالی عیت

برخوووردار  PCRو کمیووت مناسووبی بوورای تهیووه محصوووالت   
 PCR. در مطالعوووه حاضووور، نتوووایج  (5،19،20،25،23)اسوووت
های گویارش شوده در سوایر     های تهیه شده مشابه با یافته  نمونه

ژن  PCR-RFLPچنووین الگوووی  (. هووم26،29مطالعووات بووود)
nad-1 گوسوفند و انسوان   زهای تهیه شوده ا  در خصو  نمونه، 

( در ایالم بود. در مطالعوه  G1-G3)کمپلکس نشانگر حضور فعا، 
Utuka  اکینوکوکووس   هوای  در ترکیه بر روی اییولهو همکاران

و  cox-1هووای  بووا هضووم آنییمووی محصووو، ژنگرانولوووزوس 
ITS1  سویه شای  در منطقه را سوویه گوسوفندی ،(G1)   گویارش
 انسانی بوه روش  دنمونه کیست هیداتی 10(. در بررسی 26نمودند)

PCR-RFLP  و تعیووین توووالی ژنnad-1  میتوکنوودریا، کووه
 انجوام شود،   1330و همکاران در لهستان در سوا،  Scott  توسط

شناسوایی   اکینوکوکوس از (G9)برای اولین بار یك ژنوتیپ مجیا
 وو همکواران   Zahng. در مطالعه احمودی و دلیموی،   (15)گردید

Thompson  های مورفولووژی و مولکوولی    با روشو همکاران
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-هوای انسوانی و حیووانی بوا دو سویکل زنودگی سو         در اییوله
ییود شوده   اهای فعا، انگل ت شتر به عنوان چرخه-گوسفند و س 

. در مطالعووه یخلووالی و همکوواران بووه روش  (23،16-91)اسووت
PCR-RFLP تیودی  ئوهای مولکولی بر اساس تووالی نوکل  یافته

نشخوارکنندگان  اءهای با منش نشان داد تمامی نمونه nad-1ژن 
که متعلق به ژنوتیپ سوویه  مشابه داشتند  RFLPو س ، الگوی 
اسواس نتوایج بوه دسوت آموده از       بور  (.92( بودند)G1)گوسفندی

مطالعه پیشوکی و همکواران، بوا سوکانس مسوتقیم محصووالت       
PCR  بوووووووورای ژنcox-1  و ژنnad-1 اسووووووووترین ،

بوی و    ( اسوترین غالو  در گوسوفند، گواو،    G1گوسفندی)ژنوتیپ 
اییولوه   1( نوه تنهوا در   G3 انسان بود و استرین بوفالویی)ژنوتیوپ 

 2اولوین بوار در ایوران در     اییوله گاوی بلکه بورای  1گوسفندی و 
 در شوده  انجوام  مطالعات اساس بر  (.99اییوله انسانی گیارش شد)

 بووده  انسانی های اییوله در ژنوتیپ ترین شای  G1 ژنوتیپ ایران
 اصوفهان   در همکواران  و شهنازی مطالعه(. 99،23،20،11،5)است
 بووده  ژنوتیوپ  تورین  غال ( G1)گوسفندی استرین که داد نشان
 هوای  اییوله از کمی تعداد و گوسفند گاو، انسان، های اییوله در که

 نیوی  گاو و شتر انسان، در( 6G)شتری استرین که شد یافت شتری
 توانود  می شتری استرین دهد می نشان خود که بود شده مشاهده
(. 99)باشود  مطور   انسوان  بورای  عفونت مهم منب  یك عنوان به

 بووا PCR-RFLP روش بووا 2012 سووا، در همکوواران و هووانیلو
 زنجوان  در حیوانی و انسانی های اییوله روی ITS1 ژن از استفاده
 هوا  دام در گرانولوزوس اکینوکوکوس غال  استرین که دادند نشان
 گوسووفندی شووای  اسووترین همووان یووا( G1)ژنوتیووپ انسووان، و
 طریوق  از 2010 سوا،  در همکاران و خوری شربت(. 95)باشد  می
 اییولوه  ،(cox-1 و nad-1)میتوکنودریایی  هوای  ژن توالی تعیین
گوویارش ( G3 و G1)ژنوتیووپ دو بووه متعلووق را شووتری هووای
 بوا  دامی های اییوله روی ITS1ژنی قطعه بررسی در(. 96)نمودند

PCR-RFLP سویه یاسو ، در G1،  ایجادکننوده  غالو   سوویه 
 و دوسوتی  مطالعوه  در(. 90)گردیود  گیارش هیداتید کیست بیماری
هوای  اییولوه  روی ITS1 ژن از اسوتفاده  با کهایالم  در همکاران

 منطقوه  در( G3 و G1)هوای  ژنوتیوپ  شد، انجام دامی و انسانی 
در (. 91)دارد خووانی  هوم  حاضر تحقیق نتایج با که شدند شناسایی
پونج ناحیوه   در کوه  مقودس و همکواران     PCR-RFLP مطالعه

-coxو  ITS1شرق ایران با اسوتفاده از دو ژن  مختلف جغرافیایی 

از  درصود  59، شود شتری انجام  نمونه کیست هیداتید 50روی  1
 G6نیوی ژنوتیوپ    درصود  96و  G1ژنوتیوپ   به عنووان  ها نمونه

 (.93)گیارش کردند

 انگوول غالوو  سووویه کووه داد، نشووان حاضوور مطالعووه نتووایج
 کشوور  نقاط سایر همانند ایالم در گرانولوزوس اکینوکوکوس
 مییبوان  سو   آن چرخه در که باشد می گوسفندی استرین
 حاضر مطالعه ادامه در. هستند واسطه مییبان ها دام و اصلی
 شناسوایی  هوای  ژنوتیوپ  توالی تعیین با تری جام  مطالعات
)استرین شای   G1 ژنوتیپ نقش و شد انجام منطقه در شده

 هوای  عفونوت  عامول  شوای   اسوترین  عنووان  به گوسفندی(
 موی  انتشوار  متعاقباً آن نتایج گردید که ییدات ایالم در انسانی

 در مطور   نکوات  خصوو   در شوود  موی  پیشونهاد  لذا. یابد 
 نوترکیو   های واکسن تهیه مواردی در و کنتر، پیشگیری،
 اقدامات دام و انسان اکینوکوکوزیس سیستیك برای متناس 

 چرخوه  کامول  قطو   و مبوارزه  جهوت  در و داد انجام ثریوم
 گوشووت و نشووخوارکنندگان انسووان، بووین در انگوول زنوودگی
 .برداشت مفیدی عملی های گام منطقه خواران

 سپاسگزاری

 فنواوری  و تحقیقات معاونت اعتبارات محل از تحقیق هیینه
 دوره دانشوجویی  ناموه   پایوان  قال  در مدرس تربیت دانشگاه
 .د.گردی مینأت انگل شناسی پیشکیرشته  تخصصی دکتری
 همکوواری از حوووزه، آن محتوورم کارکنووان از تشووکر ضوومن
 نمونوه  تهیوه  برای ایالم صنعتی کشتارگاه کارکنان صمیمانه
 بخوش  محتورم  همکواران  و گوسوفندی  دهیداتی هایکیست
 بورای   ایوالم  شهرستان های بیمارستان عمل اتاقو  جراحی
 .آیدمی عمل به تقدیر انسانی هایکیست نمونه تهیه
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Abstract  
Introduction: Echinococcosis disease is one 

of the most common diseases of human and 

animals in many parts of the world, 

including Iran, which is caused by larval 

stage of Echinococcus granulosus. This 

parasite has a high genetic diversity and 

including a complex of different genotypes 

(strains). Usually in areas where disease is 

endemic, there is a relatively high genetic 

diversity in parasite biologically. 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 aim of present study was to 

determination of genotype isolates of 

human and sheep hydatid in Ilam province 

for the first time. 
 

Materials & methods: 20 hydatid cyst 

samples were collected from sheep Ilam 

Industrial slaughterhouses and 10 human 

samples from Ilam hospitals. After DNA 

extraction of protoscoleces, mitDNA 

NADH dehydrogenase subunit 1 (nad-1) 

areas was amplified by PCR and the PCR 

products were analyzed by PCR-RFLP. 
 

Findings: Based on the results which 

obtained, the size of proliferative nad-1 

products was 550 base pairs. Patterns of 

parts which obtained from PCR products 

after cutting by Alu1 and Rsa1 enzymes 

showed that all samples had a similar RFLP 

pattern but HpaII enzyme did not cut any 

region and had no change in fragment size.   

Discussion & Conclusions: The results of 

this study indicated that there is at least one 

genotype of parasite in this region which 

belongs to (G1-G3) complex. 
 

 

Keywords: Echinococcus granulosus, 

Genotypes, PCR-RFLP, Ilam 
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