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مهم  یمعضل بهداشت کی یماریب نیا کهی. درحالاست رانیمختلف ا یانسان و دام در نواح نیمشترک ب یهایماریب نیتراز مهم یکی سینوکوکوزیاک :زمینۀ مطالعه

 وجود دارد. رانیانگل در مناطق شرق ا نیا یهاهیدر مورد چرخه انتقال و سو یاطالعات محدود باشدیمدر انسان 

 .است یو مولکول یبا روش مورفولوژ رجندیکشتار شده در کشتارگاه ب یگوسفندان و بزها دیداتیه ستیک یهاهیسو یهدف اصل نییتعحاضر  مطالعه در: هدف

 یو با استفاده از روش مورفولوژ دیگرد یآورجمع رجندیکشتارگاه ب یاز بزها دیداتیه ستیعدد ک 30از گوسفند و تعداد  دیداتیه ستیعدد ک 30تعداد : کارروش

 ITS از ژن یطعاتق نیچن. همدیگرد دیداتیه ستیک هیسو نییاقدام به تع (PCR-RFLP of ITS1) یها( و روش مولکولطول قالب یریگ)شمارش تعداد و اندازه

 .دیگرد یتوال نییتع

جداشده  یهاستیگوسفند و بز بود. کل ک دیداتیه یهاستیک نیدر ب هیسو نیترعیشا یگوسفند هیسو ،یو شتر یمشخص و متفاوت گوسفند هیدوسو نیدر ب :نتایج

از مجموع  ستیک 10فقط از بز جدا شد و تعداد  یشتر هیسو کهیبودند. درحال (G1-G3) یگوسفند هیجداشده از بزها آلوده به سو ستیک 20از گوسفندان و تعداد 

 نشان داد. یگوسفند هیمتفاوت با سو یمیبرش آنز یالگو یشتر هیبود. سو (G6/G7) یشتر هیآلوده به سو ستیک 30

منطقه باشد. عالوه بر  نیکشتار شده در ا یدر گوسفندان و بزها هیسو نیترعیشا (G1) یگوسفند هینشان داد که سو مطالعه حاضر جینتا: نهایی گیرینتیجه

 .ردیگیقرار م دییمورد تأ رجندیکشتار شده در ب یدر بزها (G6) یشتر هیسو ن،حضوریا

 یگوسفند، بز، مولکول ه،یسو د،یداتیه ستیک :کلیدی کلمات
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 مقدمه

 ینوزاداست که توسط مرحله  یزئونوز یماریب دیداتیه ستیک

 جادی( ادهی)خانواده تن نوکوکوسیسگ متعلق به جنس اکسستود 

 واناتیکشور هست و ح یهای بومبیماری از دوزیداتیشود. همی

واسط آن  زبانانیگاو م و شتر بز، ازجمله گوسفند، یادیز یاهل

و  عاتیادر انسان موجب ض یماری. ب(5،12،14) باشندمی

 گردد.منجر به مرگ می یشده و گاه یهای بافتآسیب

ها موجب خصوص دامبه واناتیدر ح نیهمچن سیدوزیداتیه

با  ،یماریب یاصل زبانیم سگ، شود.فراوان می یهای اقتصادزیان

 آب، یدفع تخم انگل همراه با مدفوع در مزارع، سبب آلودگ

با سگ و  کینزدانسان در اثر تماس  شود.ها میو سبزی اهانیگ

از علوفه  هیها و آب آلوده و نشخوارکنندگان با تغذمصرف سبزی

 کی دیداتیه ستیگردند. کمبتال می یماریآلوده به تخم، به ب

 یماریاست که ب ییکشورها یبرا یو بهداشت یمشکل اقتصاد

از  یاریدر بس دیداتیه ستیک در آنجا وجود دارد. یصورت بومبه
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 وزلندیو ن ایاسترال انه،یخاورم ،یجنوب یاکیآمر اروپا، ا،یمناطق آس

 (.21) وجود دارد یصورت بومبه

است.  یهای فراوانواجد سویه گرانولوزوس نوکوکوسیاک 

درمان و  ،شناسیگیریهمه ،یشناسختیرنظر  ها ازسویه نیا

های ها ویژگیسویه نیکه اطوریکنترل باهم اختالف دارند به

 ،یولوژیزیتکامل، ف یولوژیب ،یزبانیم اختصاصات ،شناسیآسیب

انگل،  یچرخه زندگ یالگو زبان،یم یانگل برا زایییبیمار ک،یژنت

ها نسبت به آن تیو حساس یروند انتقال آلودگ ،یتیسیژن یآنت

موارد  یدهند. تمامتحت تأثیر قرار می یرا در موارد ییعوامل دارو

 ،یپاسخ درمان ص،یها، تشخواکسن هیته درفوق 

 (.20) گذارندتأثیر  یماریشناسی و کنترل بگیریهمه

است.  (G1-10) تهیوار 10 یدارا گرانولوزوس نوکوکوسیاک

 در اکثر کشورها شامل جنوب و یزئونوز انسان هیترین سورایج

 کایو جنوب آمر ایاسترال ا،یاز آس یهایقسمت قا،یشرق آفر

عالوه بر  هیسو نیاست. ا G1 (Sheep strain) هی( سونی)آرژانت

شده  گزارش زیخوک ن و گاو، بز، بوفالو، شتر انسان در گوسفند،

در گوسفند و  G2 (Tasmanian sheep strain)هیاست. سو

 horseی )در بوفالو، سویه buffalo strain) )G3 هیانسان، سو

strain =Echinococcus equinus) G4 هی، سودر اسب و االغ 

G5 (E. ortolepi) ،در گوسفند، بز، گاو، بوفالو، خوک و انسان 

بز،  و در شتر، گاو، انسان، گوسفند G6 (E. intermedius) هیسو

 هیدر خوک، گاو، بز و انسان، سو G7 (E. intermedius) هیسو

(G8 (cervid strain هیسو نسان،در گوزن و ا G9  در انسان و

شده  در گوزن گزارش G10 (fennoscandian strainیه )سو

 (. 19،21) است

های جمله روش از یمختلف هایتکنیکامروزه از 

های سویه صیمنظور تشخبه یو مولکول یشناسختیر

روش  شود. دروس استفاده میگرانولوز نوکوکوسیاک

 اساس بر گرانولوزوس نوکوکوسیاکهای سویه ،یشناسختیر

ا مشخص هروستلوم پروتواسکولکس یهااندازه و تعداد قالب

 فیرد 2 یحاو ستیداخل هر ک یهاتواسکولکسشوند. پرومی

دسته و گارد است که  کیو  غهیت کی یقالب و هر قالب دارا

 تیهای انگل اهمسویه ییها در شناساتعداد و طول و عرض قالب

 نییتع یشده برا استفاده یهای مولکولجمله تکنیک (. از4) دارد

 nad-1و cox-1 الیتوکندریمهای ترادف ژن نییشامل: تع هیسو

با  ITS2 و ITS1شامل بوزومالیر DNAمناطق  زیآنال و

 هست SSCP و PCR-RAPDو  PCR-RFLPهای تکنیک

(19.) 

گوسفند و بز نقش مهمی در چرخه انتقال هیداتیدوزیس 

در نواحی مختلف ایران بیانگر این است  شده انجامدارند. مطالعات 

 باشدیمی ایران هادامسویه در  نیترعیشا G1که سویه 

اخیر در بزهای نواحی  شده انجام(. در مطالعات 6،7،8،12)

در این  G6 , G7مرکزی و شمال شرق کشور بیانگر حضور سویه 

های اما در خصوص پراکندگی سویه (.6،14) باشدیمدام 

در گوسفندان و بزهای استان خراسان  اکینوکوکوس گرانولوزوس

 جداک مطالعه روی تعداد معدودی کیست هیداتید جنوبی تنها ی

است ولی روی بز  شده انجاماز گوسفندان این منطقه  شده

 مطالعه حاضر(. لذا هدف از انجام 9است ) نشده انجامی امطالعه

های کیست هیداتید جدا شده از گوسفندان و بزهای بررسی سویه

اسان جنوبی کشتار شده در کشتارگاه بیرجند واقع در استان خر

های مورفومتریک شناسی و بررسی شاخصبا دو روش ریخت

 PCR-RFLPروشهای پروتواسکولکس و روش مولکولی با قالب

 .هست rDNA-ITS1ی ناحیه

 مواد و روش کار

شهرستان بیرجند مرکز  مطالعه موردمنطقه  گیری:نمونه

 قرار ایاز سطح در یمتر 1470ر ارتفاع استان خراسان جنوبی د

 رجند،یب باشد.یمنفر  020/178آن  تیجمعاست و  گرفته

و  قیعم یهاها و درهاست و در آن کوه یکوهستان یشهرستان

 مهیو ن یابانیشهرستان ب نیا یهوا و آب وجود دارد. یزیخحاصل

وجود ندارد و  یاشهرستان رودخانه عمدهو در این  است یابانیب

این استان رسد. متر میمیلی 150به  انهیسال یمتوسط بارندگ

رأس گوسفند  هزار 750و  ونیلیم 1جمعیت دامی دارای  ازنظر

 . استو بز 

 ریتا ت 94 بهمن یدوره زمان یط مطالعه حاضرجهت انجام 

و کبد  عدد 30عدد کبد و ریه گوسفند و تعداد  30، تعداد 96

آوری جمعبز آلوده به کیست هیداتید از کشتارگاه بیرجند  ریه

شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه گردید و به آزمایشگاه انگل

 فردوسی مشهد انتقال یافت.

در شرایط آسپتیک با استفاده  های مورفولوژیکی:بررسی

ها را کشیده و مایع درون کیست تریل یلیم 10از سرنگ استریل 

های حاوی کیست های آزمایشگاهی خالی گردید. لولهدر لوله
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به  800از هر عضو )کبد و ریه( با دور  شدهی آورجمعتید هیدا

دقیقه سانتریفوژ گردید. سپس مایع رویی خارج گردید و  2مدت 

آوری شد و با ها جمعی موجود در ته لولههاپروتواسکولکس

ها روی استفاده از پیپت پاستوراستریل تعدادی از پروتواسکولکس

قرار داده مودن الکتوفنل المل الم قرار داده شد و پس از اضافه ن

. با استفاده از عدسی چشمی حاوی الم میکرومتری شد

های روستلوم هر پروتواسکولکس قالب یشناسختیرهای شاخص

ها، طول و عرض تیغه و شفاف شده شامل: طول و عرض قالب

گیری گردید. طول و عرض دسته هر قالب اندازه

مانده در ته لوله پس از چند بار شستشو های باقیپروتواسکولکس

به  یتریل یلیم 5/1ی هاوبیت کرویمبا آب مقطر استریل در 

 -20در DNAدرصد تا زمان استخراج  70ول همراه مقداری اتان

 (.1تصویر درجه نگهداری شد )

از مخلوط  DNAبرای استخراج  :DNAاستخراج 

 300از هر کیست )در حدود  شده جداهای پروتواسکولکس

 پرتواسکولکس( استفاده گردید.

)ساخت  MBSTبا استفاده از کیت  DNAبرای استخراج 

کشور ایران( طبق دستورالعمل شرکت سازنده صورت گرفت. پس 

تخلیص شده توسط نانو دراپ  DNAغلظت  DNAاز استخراج 

 نانوگرم در لیتر بود. 100تعیین شد که غلظت آن 

م استخراج بعد از انجا : PCRای پلی مرازواکنش زنجیره

DNA واکنش ،PCR  بر روی ژنITS1  انجام شد. برای انجام

 5میکرولیتر به میزان  25در حجم نهایی  PCRواکنش 

ستر ممیکرولیتر  12/ 5، شدهاستخراج DNAمیکرولیتر از الگوی 

 Forward ،1میکرولیتر پرایمر  1میکس )شرکت سینا ژن(، 

ه میکرولیتر آب مقطر دیونیز 5/5و  Reverseمیکرولیتر پرایمر 

یک کنترل اضافه گردید. در هر واکنش از یک کنترل مثبت و 

ز ( استفاده شد. پرایمر مورد استفاده اDNAمنفی )فاقد الگوی 

و  Moghaddasشده توسط  بر اساس مطالعه انجام ITS1ژن 

 ( استفاده گردید.13) 2014همکاران در سال 

شامل واسرشت اولیه  ITS1جهت تکثیر ژن  PCR برنامه

سیکل شامل واسرشت  35دقیقه،  5گراد به مدت درجه سانتی 95

درجه  50ثانیه، اتصال پرایمر  45گراد مدت درجه سانتی 94

گراد به مدت درجه سانتی 72ثانیه، تکثیر  45گراد به مدت سانتی

 10گراد به مدت درجه سانتی 72ثانیه و سیکل تکثیر نهایی  45

 7/1، محصول واکنش بر روی ژل PCRبعد از انجام دقیقه بود. 

 بررسی قرار گرفت. درصد آگارز مورد

PCR- RFLP  بر روی ژنITSI:  های ویهسبرای تعیین

 Bshکیست هیداتید از روش هضم آنزیمی با استفاده از آنزیم 

1236I ( الزم به ذکر است که آنزیم برش 13استفاده گردید .)

را شناسایی کرده  CGCGتوالی  Bsh1236I(BST UI)یدهنده

 دهد.برش می CG⁄ CG…3…′5 ′را در توالی GCو محل بین 

بر روی ژن  PCR- RFLPدهنده واکنش مواد تشکیل

ITS1  میکرولیتر  10میکرولیتر شامل  25در حجم کلی واکنش

 Bsh 1236I  ،2میکرولیتر آنزیم PCR ،2محصول واکنش 

ه رولیتر آب مقطر دیونیزمیک 16و  10x Bufferمیکرولیتر بافر 

درجه  37ساعت در دمای  16ها به مدت . سپس نمونهاست

ساعت برای غیرفعال شدن  16گراد قرار داده شد. بعد از سانتی

دقیقه  20گراد به مدت درجه سانتی 65ها در دمای آنزیم نمونه

ها و وزن باندها و قرار گرفت. سپس جهت مشاهده چگونگی برش

درصد  3ها بر روی ژل آگارز بر اساس آن، نمونهها تشخیص سویه

 UV-Eluminatorقرار داده شد. سپس با استفاده از دستگاه 

ها ( بر روی ژل بررسی و از آنPCR)محصوالت DNAباندهای 

 عکس گرفته شد.

شده برای  PCRنمونه  60نمونه از  5تعداد  تعیین توالی:

منظور تعیین توالی به شرکت به PCR-RFLPتأیید نتایج 

Bioneer های سکانس شده توسط کره فرستاده شد. آنالیز توالی

 صورت گرفت. CLC Main Workbenchافزار نرم

 نتایج

نتایج  کیست هیداتید: یشناسختیرنتایج بررسی 

های قالبو مورفومتریک  یشناسختیرهای بررسی شاخص

سویه در گوسفندان بیانگر حضور یکها روستلوم پروتواسکولکس

سویه گوسفندی بود. ولی  یرفولوژومهای بود و مشابه با شاخص

در بزهای کشتار شده دو نوع شاخص قالب شناسایی گردید که 

داری ی و مورفومتریک تفاوت معنیمورفولوژهای از لحاظ شاخص

ورفولوژی در های مشاخص(. 1جدولبا یکدیگر داشتند )

که های نوع اول مشابه سویه گوسفندی بود درحالیقالب

های نوع دوم مشابه سویه شتری های مورفولوژی قالبشاخص

 بود.

 



 

1400، 2 شمارۀ 76 دورۀ▐مجلۀ تحقیقات دامپزشکی           

 

 

149 

 

 .1ITSهای کیست هیداتید بر اساس ژن توالی نوکلئوتیدی پرایمرهای مورد استفاده برای تشخیص سویه. 1جدول 

 جایگاه طراحی پرایمر توالی نوکلئوتیدی پرایمرنام 

 Fپرایمر 

 

 
5′ATGGTTGTTATCGCTGCGA3′ 

 جفت باز 147-128
(ITS1 of E. granulosus) 

 Rپرایمر 
 

5′CAGAGCACTTTTGTATGCA3′ 

 جفت باز 721-702
(ITS1 of E. granulosus) 

 

 و بزهای کشتار شده در کشتارگاه بیرجند.گوسفند های هیداتید شده از کیستآوری های جمعهای پروتواسکولکسو مورفومتریک قالب یشناسختیرهای ویژگی. 2جدول 

 

 
های هیداتید پروتواسکولکس جدا شده از کیست هایقالب ریتصو .1ریتصو

 گوسفندان و بزهای کشتارگاه بیرجند.

 

 
آمده از دستبه 1ITSحاصل از تکثیر با پرایمر PCR کنشمحصول وا. 2تصویر 

(، کشتار شده در 6-4های )ستون( و بز 3-1های کبد و ریه گوسفند )ستون

جفت باز  100نشانگر -( b( و کنترل مثبت )aکنترل منفی )-کشتارگاه بیرجند 

(M.) 

نتایج مولکولی )نتایج بررسی مولکولی 

های شده از کیستهای استخراج پروتواسکولکس

 PCRبعد از انجام واکنش  شده اندازه قطعه تکثیر هیداتید(:

( و پس از الکتروفورز Eg-F, Eg-Rوسیله پرایمرهای اختصاصی )به

 (.2تصویر ) استجفت باز  462

از  شدهی بررسنمونه  30در :PCR-RFLPنتیجه واکنش 

بر اساس الگوی  مطالعه حاضرهای هیداتید گوسفندان در کیست

باند مشاهده گردید. با توجه  4، الگوی  BSH1236Iبرشی با آنزیم 

)بر اساس تعداد  شده نییتعبه مطالعات قبلی در این زمینه سویه 

 (.3تصویر است ) G1-G3  و وزن باندها( سویه

های هیداتید بزهای شده از کیستنمونه بررسی  20در 

آنزیم  بر اساس الگوی برشی با مطالعه حاضرکشتار شده در 

BSH1236I باند مشاهده گردید که بر اساس تعداد و  4، الگوی

های نمونه از کیست 10. در است G1-G3وزن باندها سویه 

باند مشاهده گردید که بر اساس تعداد و وزن  3هیداتید بز الگوی 

 (.3تصویر ) است G6/G7باندها سویه 

ها در مرحله ح کردن توالیپس از اصال نتیجه تعیین توالی:

ها با ی توالیبالست گردید. مقایسه NCBIها در بعد توالی

های در کل نمونه G1دهنده وجود سویه نشان ITS1های ژن توالی

عدد از بزهای  20های هیداتید گوسفندان و شده از کیست جدا

عدد از بزهای کشتارگاه  10در تعداد  G6کشتار شده و سویه 

 . استبیرجند 

 

 
میانگین تعداد 

 کلی قالب

میانگین تعداد 

 قالب بزرگ

میانگین تعداد 

 قالب کوچک

میانگین طول کلی 

 قالب بزرگ

 )میکرون(

میانگین طول دسته 

 قالب بزرگ

 )میکرون(

میانگین طول تیغه 

 قالب بزرگ

 )میکرون(

میانگین عرض کلی 

 قالب بزرگ

 )میکرون(

 7/6±5/0 2/11±6/0 2/8±7/0 1/22±7/1 16±1 18±2 36±2 گوسفند

 6/7±3/0 6/12±4/0 4/12±8/1 9/24±8/1 16±1 18±1 36±2 بز )نوع اول(

 6/8±4/0 2/13±5/1 4/13±7/0 5/25±5/1 19±2 20±2 38±2 بز )نوع دوم(
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با استفاده از آنزیم  RFLP-PCRمحصول هضم آنزیمی واکنش . 3تصویر 

I1236Bsh  آمده از کبد و ریه گوسفندان و بزهای دست روی محصول به

الگوی برش بیانگر  6و  3شماره جفت باز.  50 نشانگر Mکشتارگاه بیرجند. 

های الگوی برش بیانگر سویه 5و  4و  2و  1شماره است.  3G-1Gهای سویه

7G/6G .است 

 بحث

 اکینوکوکوس گرانولوزوسای گونههای درونبا توجه به تنوع

 یشناسختیرهای آمده از شاخصدست اکتفا نمودن به اطالعات به 

اعتماد نیست. بنابراین تلفیقی از جهت تمیز سویه و گونه، قابل 

تری تواند اطالعات مقبولمولکولی با هم می و یشناسختیرهای روش

 گرانولوزوس اکینوکوکوس هایرا در رابطه با شناسایی تنوع در سویه

 فراهم کند. 

اگر چه دارای محدودیت هستند، اما  یشناسختیرهای ویژگی

عنوان ابزاری مهم در شناسایی و تاکسونومی انگل هنوز هم به

 یشناسختیرهای شوند. بررسیشناخته می اکینوکوس گرانولوزوس

زمینة مطالعات  ها دریک روش سریع و آسان برای شناسایی سویه

های قالب یختیرشاخص  6 مطالعه حاضرباشند. در اپیدمیولوژیکی می

های کوچک و بزرگ، طول قالب روستلوم از قبیل تعداد کلی قالب

کوچک و بزرگ، طول تیغه قالب کوچک و بزرگ، طول دسته قالب 

کوچک و بزرگ و عرض کلی قالب کوچک و بزرگ مورد بررسی قرار 

های هیداتید گرفت. نتایج مورفولوژی و مورفومتریک در کل کیست

ای الگوی مشابهی بودند و بیانگر این بود که جدا شده از گوسفندان دار

. از طرف دیگر در هستندیکسان  ها ازنظر سویههمه این کیست

شناسی یکسان های هیداتید جدا شده از بزها پارامترهای ریختکیست

کیست دارای الگوی مشابه بودند که از نظر این  20نبودند و تعداد 

داری نداشتند ان تفاوت معنیهای هیداتید گوسفندپارامترها با کیست

 کیست باقی 10و بیانگر سویه مشابه با گوسفندان بودند ولی تعداد 

مانده الگوی متفاوتی با بقیه داشتند که بیانگر حضور سویه متفاوت با 

توان به این نتیجه رسید می یشناس ختیرها بود. بر اساس نتایج قبلی

سویه ولی در  یکمطالعه  که در گوسفندان کشتار شده در ناحیه مورد

 بزهای این منطقه دو سویه حضور دارد.

-PCRنتایج روش مولکولی مورد استفاده در این مطالعه با روش 

RFLP  روی قطعهITS1  و با استفاده از آنزیمBsh1236I  با نتایج

خوانی داشتند و الگوی هضم آنزیمی در کل گوسفندان مورفولوژی هم

بود. از طرف  G1-G3بیانگر حضور سویه  این منطقه یکسان بود و

شده از بزهای این منطقه دو نوع  های هیداتید جدادیگر در کیست

کیست جدا شده  20الگوی برش مشاهده گردید. الگوی برش تعداد 

های هیداتید گوسفندان یکسان بود از بزها با الگوی برش در کیست

که الگوی . در حالی بود G1-G3که با توجه به الگوی وزن باندها سویه 

های کیست هیداتید جدا شده از بزها با بقیه کیست 10برش در تعداد 

جدا شده از گوسفندان و بزها یکسان نبودند که بر اساس الگوی وزن 

تشخیص داده شد. بر اساس تعیین توالی انجام  G6/G7باندها سویه 

وسفندان های هیداتید جدا شده از گشده از این الگوها در کل کیست

های هیداتید جدا شده از بزهای این ناحیه عدد از کیست 20و تعداد 

 G6کیست هیداتید جدا شده از بزها سویه  10و در تعداد  G1سویه 

 مورد تأیید قرار گرفت. 

شده قبلی در این نتایج حاصل از مطالعه حاضر با مطالعه انجام 

گوسفندان انجام کیست هیداتید جدا شده از  3منطقه که روی تعداد 

در گوسفند است  G1شده بود مشابهت دارد که بیانگر حضور سویه

های هیداتید جدا شده از بز در این منطقه، مطالعه ( ولی روی کیست9)

 5از تعداد  G6حاضر اولین مطالعه است. البته در مطالعه قبلی سویه 

 شده است که بیانگر حضور چرخه آلودگی باانسان گزارش  8شتر و 

و با توجه به حضور  استهای این منطقه در انسان و دام G6سویه 

های این منطقه نقش بزها در انتقال آلودگی توجیه در انسان G6سویه

 پذیر است. 

های هیداتید شده در ایران روی کیست بیشترین مطالعات انجام

شده است و همه این مطالعات بیانگر این  شده از گوسفندان انجام جدا

است. ازجمله  G1ترین میزبان واسط برای سویه است که گوسفند مهم

-ITS1( به روش 6) 2015و همکاران در سال  Fadakarدر مطالعه 

RFLP  نمونه گوسفند در استان خراسان رضوی و شمالی،  30در

 141( بر روی 11) 2013ان در سال و همکار Khademvatanمطالعه 
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، ITS1-RFLPنمونه گوسفند در استان خوزستان با تکنیک 

Shahnazi  ( در منطقه اصفهان، 17) 2011و همکاران در سال

Rostami Nejad  ( در گوسفندان 16) 2008و همکاران در سال

در سال  Karimi and Dianatpourنواحی شمالی و غرب کشور 

در گوسفندان منطقه استان فارس  nad1-RFLP( با روش 10) 2008

از مناطق مختلف  (22) 1998در سال و همکاران  Zhangدر مطالعه و 

را گزارش کردند. اما در بعضی مطالعات ازجمله،  G1ایران، سویه 

( در منطقه جنوب 8) 2012و همکاران در سال  Hajialiloمطالعه 

( در استان 1) 2019ل و همکاران در سا Abediشرقی ایران و مطالعه 

و در بقیه گوسفندان  G1درصد گوسفندان سویه  61-86مرکزی در 

 Fasihiشده است. البته در مطالعه درصد( گزارش 37) G3سویه 

Harandi  ( در استان کرمان به روش 7) 2002و همکاران در سال

ITS1-RFLP  نمونه گوسفند سویه  40درG1  نمونه گوسفند  3و در

 Ahmadiشده توسط  دا کردند. در مطالعه دیگر انجامپی G6سویه 

and Dalimi  آنزیم به روش  4( با استفاده از 2) 2006در سالITS1-

RFLP  دوسویهG1  وG6 های گوسفند و شتر گزارش را در نمونه

 کردند.

های هیداتید بز در از طرف دیگر مطالعات کمتری روی کیست

شده است و اگرچه مشابه گوسفند سویه نواحی مختلف ایران انجام 

G1  توجه در این بیشترین فراوانی را در بزها دارد ولی نکته قابل

 . ازجمله اینباشدیماز بزها  G7و  G6مطالعات گزارش وجود سویه 

( 6) 2015سال  و همکاران در Fadakarلعه توان به مطامطالعات می

ر و د G1نمونه بز در استان خراسان رضوی و شمالی سویه  24که در 

و  Rajabloپیدا کردند.  G7نمونه بز از خراسان شمالی سویه  4

های کیست ( در مطالعه روی سویه14) 2012همکاران در سال 

یه از نوع سو کیست 17هیداتید در بزهای نواحی مختلف ایران تعداد 

G1  کیست سویه  3و تعدادG6 رح بودند که با نتایج حاصل از این ط

است این  G6خوانی دارد. با توجه به اینکه شتر میزبان اصلی سویه هم

سویه در مناطق مرکزی و نواحی مرزی و بیابانی که عمدتًا محل 

شتر در  نظر به پرورششود. پرورش و نگهداری از شتر است دیده می

 منطقه قابل یدر بزها هیسو نیحضور ا یطقه استان خراسان جنوبمن

ی این و پراکندگ یتکامل ریاست و لذا امکان دارد که بزها در س هیتوج

 .نقش داشته باشندهم  هیسو

سویه  7سویه هست، که  10دارای  اکینوکوکوس گرانولوزوس 

ی زئونوز انسانی در اکثر ترین سویهکند. رایجانسان را درگیر می

هایی کشورها شامل جنوب و شرق اروپا، شمال و شرق افریقا، قسمت

 (.5)هست  G1از آسیا، استرالیا و جنوب امریکا )آرژانتین( سویه 

ویه در گاو، بز، ترین میزبان این سویه گوسفند است ولی این سمهم

شده است. در ایران هم مطالعاتی شتر، گاومیش و خوک نیز گزارش 

سیکل  -1سیکل مجزا وجود دارد:  در سهمبنی بر وجود هیداتیدوز 

 -3ها و شتر سیکل بیابانی بین سگ -2ها و چهارپایاناهلی بین سگ

خواران وحشی و نشخوارکنندگان وحشی. سیکل وحشی بین گوشت

ترین میزبان واسط گوسفند هست، که در بین هلی مهمدر سیکل ا

ها بیشترین درصد باروری ها نیز از نظر میزان باروری کیستسایر دام

(. با توجه به نتایج 4دهد )درصد( را به خود اختصاص می 88کیست )

، گوسفند نقش مهمی در بقای چرخه انتقال هیداتیدوز مطالعه حاضر

رسد که آمده به نظر میدستتوجه به نتایج بهبین انسان و دام دارد. با 

موجود در گوسفندان استان به  اکینوکوکوس گرانولوزوس G1سویه 

کننده انسان مطرح است. از طرف دیگر با ترین سویه آلودهعنوان مهم

از منطقه بیرجند و حضور  G6توجه به مطالعه آلودگی انسان به سویه 

ین دام در انتقال آلودگی و تداوم این سویه در بزهای منطقه، نقش ا

با در  .(9)است توجه چرخه آلودگی زندگی انگل در این منطقه قابل

در مقایسه با  G6تر بلوغ سویه نظر داشتن چرخه زندگی و دوره کوتاه

در میزبان نهایی الزم است در اقدامات بهداشتی جهت  G1سویه

 وجه گردد.کنترل و پیشگیری بیماری در انسان به این نکته ت

 یسپاسگزار

فردوسی  دانشگاه یپژوهش معاونتنامه با حمایت مالی این پایان

 یپژوهش از معاونت مطالعه حاضر سندگانیومشهد انجام گرفت و ن

تشــکر و نامه این پایان یمال تیحما به دلیل فردوسی مشهد دانشگاه

 نمایند.میقدردانی 

 تعارض منافع

 .تعارض در منافع گزارش نشده است سندگانینو نیب
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Abstract 
BACKGROUND: Cystic echinococosis (CE) is known to be one of the most important zoonotic diseases in different 

parts of Iran. Even though it causes major health problems, there is limited information regarding its transmission 

cycles and strain of this infection in eastern Iran.  

OBJECTIVES: The present study aimed to characterize the strain of Echinococcus granulosus cysts in the slaughtered 

sheep and goats in Birjand area using morphological and molecular criteria. 

METHODS: Isolates of E. granulosus were collected from sheep (30) and goats (30) from Birjand slaughterhouse and 

characterized employing both DNA (PCR-RFLP of ITS1) and morphological criteria (metacestode rostellar hook 

dimensions). In addition, the fragments of the genes coding for ITS-1 were sequenced. 

RESULTS: Among the two different identified strains/genotypes (sheep and camel), the sheep strain appeared to be the 

most common genotype of E. granulosus affecting sheep and goats. All of the 30 sheep samples and 20 out of 30 goat 

samples were infected with sheep strain. However, the camel genotype was only observed in the goats and 10 out of 

30 goat isolates were infected with the camel genotype. The camel genotypes had RFLP patterns, which were different 

from the RFLP patterns of the rest of isolates (sheep strain).  

CONCLUSIONS: The results of this study revealed that the ‘sheep’ strain was the most prevalent strain in sheep and 

goats in this area. Moreover, the camel genotype (G6) was confirmed to trigger infection in the slaughtered goats of 

Birjand area. 
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Figure Legends and Table Captions 

Table 1. Primer sequence used for strain detection of hydatid cysts based on ITS1 gene.   
Table 2. Rostellar hook characteristics of protoscoleces of Echinococcus granulosus collected from hydatid cysts in the 

slaughtered sheep and goats in Birjand area. 
Figure 1. Rostellar hook picture of protoscoleces of Echinococcus granulosus in the slaughtered sheep and goats in Birjand area. 
Figure 2. Electrophoresis of PCR amplification of ITS1 primer provided from liver and lung of the sheep samples (lane 1-3) and 

goat (lane 4-6) slaughtered sheep and goats in Birjand area -Lane a: negative control- Lane b positive control- Ladder 100 bp. 
Figure 3. PCR-RFLP products of E.granulosus isolates using the restriction enzyme Bsh1236I from the liver and lungs of the 

slaughtered sheep and goats in Birjand area. M: ladder 50bp. Lanes 3 and 6 are G1-G3 genotype. Lane 1,2,4, and 5 are G6/G7 

genotype. 
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