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بررسی نمونه های خاک پارک های شرق گیالن از نظر وجود آمیب های آزادزی بالقوه
بیماری زا
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چکیده
مقدمه :آمیبه ای آزادزی توانایی زیست در منابع محیطی مختلف از جمله آب ،خاک ،گرد وغبار را دارند .آنها میتواند موجب
انسفالیت و کراتیت آکانتامبایی شوند .مطالعه حاضر ،با توجه به عدم وجود اطالعات دقیق در مورد وضعیت این تک یاخته ها
در نمونه های محیطی از جمله خاک پارک های و مکان های تفریحی در استان گیالن طراحی شد .مواد و روش ها :در این
مطالعه توصیفی ،تعداد  25نمونه خاک جمع آوری شد .شناسایی آمیب بر اساس ویژگی های مرفولوژی اکانتامبا در محیط
کشت و مشاهده میکروسکوپی صورت گرفت .در مورد نمونه های کشت مثبت ،به منظور تعیین پتانسیل بیماریزایی ،نمونه ها
مجددا کلون شده و تست تحمل حرارتی انجام گرفت .نتایج :در این بررسی ،از بین  25نمونه مورد مطالعه %80 ،آنها از نظر
آمیب آزادزی در محیط کشت مثبت بودند 10 .ایزوله در تست تحمل حرارتی نیز رشد کردند که نشانه پتانسیل بیماریزایی آنها
می باشد .نتیجه گیری :در خاک های مورد بررسی ،درصد باالیی از آکانتامبا وجود دارد و وجود آمیبهای بالقوه بیماری زا
تایید گردید .لذا آگاه ساختن افراد دچار ضعف سیستم ایمنی و افرادی که از لنز تماسی استفاده می کنند از خطرات احتمالی
تماس با خاک ضروری به نظر می رسد.
واژههای كلیدی :آکانتامبا ،خاک ،گیالن ،ایران
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 .1مقدمه
آکانتامبا ،شایع ترین و فراوانترین آمیب آزادزی است که در محیط زندگی انسان وجود دارد ] .[ 1این
آمیب با انتشار جهانی از زیستگاههای متنوعی چون آب و خاک جدا شده است ] .[ 2-5آمیب های آزادزی،
عالوه بر توانایی زیست به صورت آزاد در طبیعت ،قادر به ایجاد عفونت در سیستم عصبی مرکزی انسان و
حیوانات هستند و در صورت ایجاد بیماری در اکثر موارد منجر به مرگ میشوند [ 6].
این مسئله بویژه در افراد ضعف سیستم ایمنی و افراد استفاده کننده از لنزهای تماسی حائز اهمیت می
باشد زیرا آمیب قادر به ایجاد عفونت پوست و انسفالیت آمیبی گرانولوماتوز ( )GAEدر بیماران دچار ضعف
سیستم ایمنی است .همچنین میتواند باعث ایجاد کراتیت قرنیه بویژه در استفاده کننده گان از لنزهای
تماسی شود ] .[ 7این آمیب در مطالعات قبلی انجام شده در استان گیالن ،از نمونه های آب های سطحی
جداسازی و شناسایی شده است ] .[ 8،9اما در این رابطه مطالعه ای بر روی نمونه های خاک در استان
گیالن انجام نشده است.

.2مواد و روش ها
نوع مطالعه و جمع آوری نمونه های گرد وغبار
در این مطالعه توصیفی -مقطعی 25 ،نمونه خاک پارک های شرق گیالن در سال 1399مورد بررسی
قرار گرفتند .نمونه های  200گرمی در شرایط استریل جمع آوری گردید و به آزمایشگاه انگل شناسی
دانشکده پزشکی منتقل شدند.
فیلتراسیون و کشت نمونه ها
نمونه های جمع آوری شده ،در آب استریل شستشو داده شدند و محلول حاصل از شستشو ،با استفاده
از پمپ خالء و فیلترهای غشایی  0/45میکرونی ،فیلتر شدند .سپس ،فیلتر به صورت وارونه بر روی محیط
کشت آگار غیر مغذی  %1/5پوشیده شده با باکتری اشریشیا کوالی قرار گرفت .محیط های کشت در دمای
 25تا 30درجه سانتی گراد انکوبه شدند و بطور روزانه با استفاده از میکروسکوپ نوری از نظر تروفوزوایت یا
کیست آمیب ،بر پایه شکل و اندازه کیست و تروفوزوئیت مورد بررسی قرار گرفتند.
خالص سازی و انجام تست تحمل حرارتی
در این مطالعه ،برای نشان دادن وجود ویژگی هایی که بر اساس آن آکانتامبا ،به عنوان یک آمیب بالقوه
بیماریزا در نظر گرفته می شود از تست تحمل حرارتی استفاده شد .جهت انجام تست تحمل حرارتی به
منظور تعیین پتانسیل بیماریزایی ،نمونه های خالص سازی شده به یک محیط کشت جدید منتقل شدند و
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در دمای  42قرار گرفتند و هر روز از نظر رشد و تکثیر آکانتامبا در این دما مورد بررسی میکروسکوپی قرار
گرفتند.

.3نتایج
در این بررسی از تعداد  25نمونه خاک جمع آوری شده تعداد  20نمونه ( )80%در محیط کشت آگار
غیر مغذی بعد ازگذشت  5-7روزمثبت گردید .از تعداد  20نمونه مثبت در محیط کشت 10 ،ایزوله در تست
تحمل حرارتی نیز رشد کردند.

.4بحث
آکانتامباها بطور وسیعی در محیط پراکنده هستند و انسانها از طریق تماس با آب ،خاک آلوده و
همچنین استنشاق به این آمیبها آلوده می شوند ] .[ 10در مطالعه ی حاضر ،آکانتامبا در  20نمونه ()80%
نمونه ی خاک پارک های استان گیالن جدا گردید .در مطالعات قبلی ،این آمیب از %70/3و  %88/2نمونه
آب جمع آوری شده از رودخانه های گیالن نیز شناسایی شده است ] .[ 8،11در مطالعه انجام شده در
تهران 14 ،نمونه از  52نمونهد خاک پارکهای شهر تهران ( 26/9درصد) از نظر آکانتامبا مثب بود ].[ 12
میززان فراوانی این امیب در خاک پارک های استان کیالن بیشتر از تهران بوده است ،احتماال رطوبت و
بارندگی در استان گیالن  ،شرایط مناسبتری را برای رشد و تکثیر این انگل در خاک ایجاد کرده است.
در تحقیق حاضر با انجام تست تحمل حرارتی 10 ،نمونه از  20نمونه کشت مثبت قادر بودند در
دماهای باالی  40درجه نیز رشد کنند ،که نشان دهنده وجود ایزوله ها بالقوه پاتوژن در بین نمونه ها مورد
بررسی می باشد .در مجموع تفاوت ها در میزان فراوانی این تکه یاخته خاک های مختلف ،می تواند ناشی از
وضعیت آب و هوای آن مناطق و کیفیت خاک باشد .با توجه به اینکه در مطالعه حاضر ،نمونه ها مربوط به
پارک های تفریحی استان گیالن می باشد ،لذا وجود گونه های بالقوه بیماری زا اکانتامبا در این خاک ها،
می تواند خطر بالقوه برای سالمت افراد و بویژه بیماران ضعف سیستم ایمنی محسوب شود .از طرفی عالوه بر
گونه های بیماری زا گونه های غیر بیماری زا شناساسی شده در این مطالعه نیز از نظر بهداشت عمومی حائز
اهمیت هستند زیرا میتوانند به عنوان ناقل برخی از باکتریها ،ویروس ها و قارچ ها عمل کنند ].[ 13
آکانتامبا باعث محافظت این میکروارگانیسم ها در برابر ضد عفونی کننده ها می شوند.
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نتیجه گیری نهایی.5
 همچنین. اثبات گردید، وجود آکانتامبای بالقوه بیماری زا در نمونه های مورد بررسی،در مطالعه حاضر
آکانتامبای غیر بیماری زا شناساسی شده در این مطالعه نیز میتواند به عنوان ناقل برخی از
 آگاه ساختن افراد دچار ضعف سیستم، لذا با نصب تابلو در پارک ها.میکروارگانیسمهای بیماری زا عمل کنند
.ایمنی و افرادی که از لنز تماسی ضروری به نظر می رسد
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