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گزارش کریپتوسپوریدیوم آندرسونی از گوسفندان تهران
بر مبنای تکثیر ژن HSP70

عبدالحسین دلیمی  ،*1فرید تحویلدار بیدرونی  2و فاطمه غفاری فر
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 -1استاد گروه انگل شناسی دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران

 -2دانشیار گروه انگل شناسی و قارچ شناسی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 -3استادگروه انگل شناسی دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت94 /4/2 :

تاریخ پذیرش96 /7/11 :

چکیده
تهای انگلی شایع در گوسفندان بشمار میآید .هدف از انجام مطالعه حاضر تعیین گونههای
کریپتوسپوریدیوزیس از عفون 
کریپتوسپوریدیوم شایع در گوسفندان تهران بر مبنای ژن  HSP70با استفاده روش  Nested PCR-RFLPاست .در مرحله اول

تعداد  85 41نمونه مدفوع از گوسفندان استان تهران جمع آوری شد سپس نمونهها با روش اسید فاست تغییر یافته رنگ آمیزی
گردیدند .در مرحله دوم  DNAنمونههای مثبت استخراج و ژن  HSP70با روش  Nested-PCRتکثیر ،سپس برای تشخیص

گونه ،محصول  PCRبا آنزیم محدود کننده  Hind IIبرش داده شد .با روش اسید فاست تعداد  22نمونه مثبت تشخیص داده شد.

همه این نمونهها با روش مولکولی مورد تأیید قرار گرفتند .باند تکثیر یافته  800جفت بازی ژن  HSP70با آنزیم برش داده شد .بر

روی ژل آگاروز  2/5درصد ،باندهای بیست نمونه دارای الگوی مشابه و دو نمونه دارای الگوی متفاوت بودند .بر مبنای ترادف

بازی این دو الگو گروه اول گونه آندرسونی و گروه دوم پاروم تشخیص داده شد .بطور کلی گرچه گونه پاروم بعنوان گونه شایع
در گوسفندان شناخته شده است ولی در این مطالعه گونه آندرسونی بعنوان گونه غالب بوده است.

کلمات کلیدی :کریپتوسپوریدیوم آندرسونی و پاروم ،ژن  ،Nested-PCR ،HSP70گوسفند.
٭ نویسنده مسئول :عبدالحسین دلیمی اصل

آدرس :گروه انگل شناسی ،دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران .تلفن82883838 :

پست الکترونیکdalimi_a@modares.ac.ir :
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مقدمه
تک یاخته کریپتوسپوریدیوم از عوامل ایجاد کننده
اسهال در حیوانات و انسان است این انگل انتشار جهانی
دارد ( .)4بر مبنای خصوصیات اووسیست ،محل
عفونت ،اختصاصیت میزبان و خصوصیات ژنتیکی
تاکنون یازده گونه کریپتوسپوریدیوم شناخته شده است
این گونهها عبارتند از :موریس درجوندگان ،آندرسونی
در گاو ،پاروم در انسان ،گاو و سایر پستانداران ،سویس
در خوک ،هومنیس در انسان ،مله اگردیس در پرندگان
و انسان ،بایلی و گالی در پرندگان ،سرپنتیس و
ساروفیلوم در مار و مارمولک ،مولناری در ماهیان،
ورایری در خوکچه هندی ،فلیس در گربه و کانیس در
سگ ( 13 ، 14 ،01 ،9 ،5 ،4 ،3و  .) 19گرچه آلودگي
گوسفند به کریپتوسپوریدیوم از سراسر دنيا گزارش
شده است ولي براي اولين بار با گزارش اسهال برههای
 1-3هفتهای در سال  1974از يک مزرعه دامداری در
استراليا آغاز شد به دنبال آن از نقاط مختلف دنيا نيز
گزارشات متعددي به چاپ رسيد (.)4

حساستر و تفسير آن را آسانتر ولي هزینههای آن را
باالتر اعالم نمودند (.)8
تاکنون در مورد ژنوتیپ کریپوسپوریدیوم گوسفندی
مطالعات کمی در جهان انجام شده است (  .) 12در ایران
نیز کمتر در زمینه تعیین ژنوتیپ انگل بخصوص
گونههای شایع در گوسفند مطالعهای صورت گرفته
است .لذا هدف از انجام این مطالعه تعیین گونههای
کریپتوسپوریدیوم شایع در گوسفندان تهران بر مبنای
تکثیر ژن

HSP70با استفاده روش Nested PCR-

 RFLPاست
مواد و روش کار
جمع آوري نمونه
نمونه گيري ازگله هاي تحت نظارت شبکه دامپزشکي
غرب تهران و منطقه شهريار انجام و مجموعًاًا 85 41
نمونه تهيه و در محلول دي کرومات پتاسيم  2/5درصد
در شرایط يخچال نگهداري شدند.
بررسی میکروسکوپی

در ایران گرچه موارد متعددی از آلودگیهای گوسفند

پس از رقیق سازی مدفوع وتهیه گسترش نازک از آن

به این انگل گزارش شده است ولی ماهیت اکثر این

روی الم و فیکس کردن با متانول ،گسترش با استفاده از

مطالعات مبتنی بر تشخیص انگل بر مبنای روش

رنگ اميزي ذيل نلسون اصالح شده آمیزی گردید

میکروسکوپی و با مشاهده اووسیست در المهای

سپس المهای رنگ آمیزی شده با میکروسکوپ نوری

گآمیزی شده با روش ذيل نلسون
گسترش مدفوع رن 

مورد بررسی قرار گرفتند.

بوده است .امروزه روشهای مولکولی بعنوان روشهای
رایج و معتبر برای تشخیص آلودگی و تعیین ژنوتیپ
شناخته شدهاند Helmy .و همکاران (  ) 2004نتايج
روش میکروسکوپی را با آزمايش  Nested-PCRدر
نمونه مدفوع مقايسه نمودند .طبق نتایج آنها روش
م كي روسكوپي با  % 78 /5حساسيت و  % 00 1اختصاصيت

بررسی مولکولی
ابتدا با استفاده از روش سوسپانسيون سوکوروز
اووسیست ها تغلیظ شدند سپس بر روی اووسیست های
بررسی مولکولی انجام شد.
استخراج DNA

در مقايسه با  PCRكه  % 00 1حساسيت و % 00 1

استخراج  DNAانگل با روش فنل کلروفرم انجام

اختصاصيت داشته قرار گرفت كه نتیجتًاًا  PCRرا

گردید.

گزارش کریپتوسپوریدیوم آندرسونی از21 ...
واکنشNested – PCR

برای تکثیر ژن  HSP70از روش  Nested-PCRو از دو
زوج پرايمرخارجي و داخلي استفاده شد.

پرايمرهاي خارجي جهت تکثير کردن يک قطعه ژن
1077

نوکلئوتيدی

HSP70

کريپتوسپوريديوم

گوسفندی:

`F: 5`- GCT TAT GGT CTT GAT AAG AAA-3
`R: 5`- ACC TGG CAT ACC TCC TGG CAT -3

پرايمرهاي داخلي جهت تکثير کردن يک قطعه ژن
800

نوکلئوتيدی

HSP70

کريپتوسپوريديوم

گوسفندی:

`F: 5`- TGG ATT CTT TGT TCG AAG GTA-3
`R: 5- CTC ATA TTG TAC AAG TAA TTT T -3

واکنش  PCRدر دو مرحله انجام گردید .در هر دو
مرحله  PCRبه حجم  30 µlشامل  3µlاز x PCR

 01bufferو مقدار  2µlاز محلول MgCl2با غلظت
 50 mMو مقدار 1µlاز  dNTPبا غلظت  01mMو
 0/ 25 µlاز  Taq polymerasو  2µlاز  DNAژنومي
(محصول  PCRدر مرحله دوم) و  1µlازهر يک از
پرايمر هاي  F, Rکه به حجم کلي محلول اضافه
میشود و بقيه آن تا  30 µlبا آب مقطر تکميل میشود.
مرحلهی واسرشت ابتدایی  94 °Cبهمدت  5دقیقه،
مرحلهی واسرشت 94 °Cبهمدت  45ثانیه ،مرحلهی
اتصال پرایمرها  57°Cبهمدت  40ثانیه ،مرحلهی طویل
شدن زنجیره  72 °Cبهمدت  60ثانیه ،که این  3مرحله به
تعداد  35سیکل و در نهایت یک سیکل  7دقیقه در °C

 72انجام گرفت .در مرحله دوم برنامه دستگاه مشابه
مرحله اول بوده وفقط درجه  annealingکاهش يافته و
به  50میرسد .پس از انجام  PCRدوم  4 μlمحصول
 PCRداخل چاهکهای ژل آگارز  2/5درصد در کنار
مارکر وزنی DNA (Fermentas) 00 1 bpبارگذاری و
در ولتاژ  80بهمدت  45دقیقه الکتروفورز گردید .سپس

با استفاده از ترانس لومیناتور ،باندهای تشکیل شده
مشاهده و با مارکر مقایسه شد.
تعیین سکانس انگل
محصول  PCRبا استفاده از کیت  Rocheطبق دستور
العمل سازنده خالص سازی گردید .برای تعیین سکانس
محصول به شرکت ژن فناوران ایران ارسال گردید.
سکانس بدست آمده پس از ثبت در بانک ژن با برنامه
سهای موجود در بانک مورد
بالست با سایر سکان 
مقایسه قرار گرفت.
انجام واکنش RFLP

محصول حاصل از تکثیر ژن که داراي باند قوي و
خوب بودند توسط آنزيم برشي  Hind IIشرکت
فرمنتاز برش زده شدند .براي انجام اينکار در يک
واکنش  30ميکروليتري مقدار  01 µlازمحصول دوم با
 3µlاز بافر آنزيم و  0ا واحد از آنزيم مورد نظر و 17 /5
ميکروليتر ازآب مقطر ديوناز مخلوط و مدت  3ساعت
در بن ماري  73درجه قرار داده شد .سپس با غير فعال
کردن آنزيم در  60درجه ،نمونههای برش خورده بر
روي ژل اگاروز  %2مورد مطالعه و نتايج با تع يي ن
سکانس مورد تائيد قرار گرفت.
نتایج
بررسی میکروسکوپی
از مجموع  85 41نمونه رنگ آمیزی شده با روش اسید
فاست ،در تعداد  22مورد اووسیست کریپتوسپوریدیوم
تشخيص داده شد.
نتايج Nested – PCR

ژن  HSP70نمونههای مثبت گوسفندي با پرايمر های
طراحی شده تکثير شدند و يک باند  800نوکلئوتيدی
بر روی ژل آگاروز ظاهر گرديد (شکل شماره .)1
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نتايج RFLP

در اثر آنزيم  ،Hind IIقطعه تکثیر یافته برش داده شد و
باندهای  626و  311نوکلئوتيدی بر روی ژل آگاروز
ظاهر گرديد (شکل شماره .)2

ثبت

رساندهایم

که

00 1

درصد

با

ايزوله

کريپتوسپوريديوم آندرسونی ثبت شده به شماره
] [DQ0604260.1در بانک ژن مشابه است.
و دوايزوله ديگر از نوع کريپتوسپوريديوم پاروم و

نتایج سکانس
ژنوتايپ بیست ايزوله کريپتوسپوريديوم جدا شده
ازگوسفند در بانک ژن با شمارههای EU407239به

متفاوت از سایرین بوده ولی مشابه نمونه ثبت شده در
بانک ژن به شماره ثبت ] [XM_625373میباشد

شکل شماره  :1قطعه  800 bpژن  HSP70نمونههای کريپتوسپوريديوم جدا شده از گوسفند .باندهای  2 ،1و  3قطعات تکثیر یافته و باند شماره 4
مارکر  100 bpاست.

شکل شماره  :2قطعه  800 bpاز ژن  HSP70نمونههای کريپتوسپوريديوم جدا شده ازگوسفند که با آنزيم Hind IIهضم شده است .باندهای [-9
یباشد
 :]2نمونههای برش خورده ( 626و  311جفت بازی) و باند شماره  1مارکر  100جفت بازی م 

23 ...گزارش کریپتوسپوریدیوم آندرسونی از
DQ060426.1| Cryptosporidium andersoni strain zzca heat shock protein 70-like gene, partial sequence
Length=1968, Score = 1478 bits (800), Expect = 0.0, Identities = 800/800 (100%), Gaps = 0/800 (0%)
EU407239 1 TGGATTCTTTGTTCGAAGGTATTGACTACTTTGTATCTATAAGTCGTGCAAGATTTGAGG 60
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DQ060426.1 831 TGGATTCTTTGTTCGAAGGTATTGACTACTTTGTATCTATAAGTCGTGCAAGATTTGAGG 890
EU407239 61 AACTTTGTTCTGATATTTCCGTGGCACATTAGCTCCAGTAGAGAAGGTATTAAAAGATTC 120
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DQ060426.1 891 AACTTTGTTCTGATATTTCCGTGGCACATTAGCTCCAGTAGAGAAGGTATTAAAAGATTC 950
EU407239 121 TGGAATGGATAAGAGGTCAGTACCATGATGTTGTATTAGTAGGTGGTTCAACCCGGTATT 180
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DQ060426.1 951 TGGAATGGATAAGAGGTCAGTACCATGATGTTGTATTAGTAGGTGGTTCAACCCGGTATT 1010
EU407239 181 CCAAAGGTACAACAATTAATTCAAGAATTCTTTAATGGTAAGGAACCATGCAAGGCAATT 240
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DQ060426.1 1011 CCAAAGGTACAACAATTAATTCAAGAATTCTTTAATGGTAAGGAACCATGCAAGGCAATT 1070
EU407239 241 AATCCAGATGAAGCTGTTGCTTATGGTGCTGCAGTTCAAGCAGCAATCTTAAATGGTGAA 300
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DQ060426.1 1071 AATCCAGATGAAGCTGTTGCTTATGGTGCTGCAGTTCAAGCAGCAATCTTAAATGGTGAA 1130
EU407239 301 CAGTCATCAGTAGTGCAAGATTTATTGTTATTGGATGTTGCTCCACTATCTTTAGGTTTG 360
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DQ060426.1 1131 CAGTCATCAGTAGTGCAAGATTTATTGTTATTGGATGTTGCTCCACTATCTTTAGGTTTG 1190
EU407239 361 GAAACAGCAGGTGGTGTTATGACAAAACTTATTGAACGTAATACTACCATTCCAGCAAAG 420
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DQ060426.1 1191 GAAACAGCAGGTGGTGTTATGACAAAACTTATTGAACGTAATACTACCATTCCAGCAAAG 1250
EU407239 421 AAAACTCAAGTATTCACAACATATGCTGATAACCAGAGTGGTGTACTTATTCAAGTATTT 480
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DQ060426.1 1251 AAAACTCAAGTATTCACAACATATGCTGATAACCAGAGTGGTGTACTTATTCAAGTATTT 1310
EU407239 481 GAAGGTGAACGTGCAATGACAAAAGATAATCACTTACTAGGTAAATTCCATTTAGATGGT 540
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DQ060426.1 1311 GAAGGTGAACGTGCAATGACAAAAGATAATCACTTACTAGGTAAATTCCATTTAGATGGT 1370
EU407239 541 ATTCCACCAGCTCCACGTGGTGTACCACAAATTGAAGTAACTTTTGATATTGATGCAAAT 600
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DQ060426.1 1371 ATTCCACCAGCTCCACGTGGTGTACCACAAATTGAAGTAACTTTTGATATTGATGCAAAT 1430
EU407239 601 GGCATTTTAAATGTATCAGCAGTTGACAAGAGTACCGGTAAGAGCAGCAAGATTACGATT 660
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DQ060426.1 1431 GGCATTTTAAATGTATCAGCAGTTGACAAGAGTACCGGTAAGAGCAGCAAGATTACGATT 1490
EU407239 661 ACTAATGATAAAGGTCGTTTATCAAAGGAAGATATTGAACGTATGGTTAATGATGCTGAG 720
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DQ060426.1 1491 ACTAATGATAAAGGTCGTTTATCAAAGGAAGATATTGAACGTATGGTTAATGATGCTGAG 1550
EU407239 721 AAATATAAAAATGAGGATGAACAGAATCGTGAAAAGATTGAAGCTAAGAATTCTTTGGAA 780
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DQ060426.1 1551 AAATATAAAAATGAGGATGAACAGAATCGTGAAAAGATTGAAGCTAAGAATTCTTTGGAA 1610
EU407239 781 AATTACTTGTACAATATGAG 800
||||||||||||||||||||
DQ060426.1 1611 AATTACTTGTACAATATGAG 1630

 به ثبت رسانده شد در مقایسه باEU407239  سکونس ايزوله کريپتوسپوريديوم جدا شده از گوسفند که در بانک ژن با شمارههای:3 شکل شماره
. در بانک ژنDQ0604260.1 ايزوله کريپتوسپوريديوم آندرسونی ثبت شده به شماره

انجام شده است که از جمله آنها میتوان از بررسي
مقدماتي فراواني آلودگي كرپيتوسپوريديا يي در برهها
 ماهه) در شهرستان اسدآباد نام6(  ماهه) و گوسالهها3(
) ويا به بررسي مقدماتي ميزان آلودگي1( برد

بحث
درمورد ژنوتیپ کریپتوسپوریدوم گوسفند اطالعات
 در ايران نيز مطالعات.کمی در دسترس میباشد
مختصري بر روي آلودگي گوسفندها به اين تک ياخته
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كريپتوسپوريدياي گوارشي در برهها (تا  3ماه) و

کريپتوسپوريديوم اندرسونی ثبت شده به شماره

گوسالهها (تا  6ماهه) در شهرستان آمل اشاره کرد (.)2

] [DQ0604260.1در بانک ژن مشابه است .ولي

اغلب مطالعات انجام شده در مورد این انگل در

سکانس  2نمونه ديگر که باندهايشان با بقيه متفاوت بود

گوسفندان کشورمان جنبه اپيدميولوژيک داشته

کريپتوسپوريديوم پاروم شناسایی گردید .این گروه با

واهداف آنها با تحقيق حاضرمتفاوت است.

نمونه ثبت شده با شماره]  [XM_625373مشابه

شهای مولکولی برای
در سالهای گذشته استفاده از رو 

میباشد.

شناسایی گونههای این انگل رایج شده است .تا کنون از

 Cryptosporidium andersoniاولین بار توسط

تکثیر ژنهای مختلفی برای این منظور استفاده شده

 Lindsayو همکاران (  ) 2000توصیف گردید ( .)9این

است .که از این میان ژنهایی مانند ژن ،18S rRNA

گونه که از گاو جداسازی شده بود با روش مولکولی از

ژن دیواره پروتئینی اووسیست) )11( (COWPو ژن

گونه موریس تفکیک گردید .اووسیست این گونهها از

شوک حرارتی  )HSP70( 70را میتوان نام برد.

لحاظ مرفولوژی کام ًالًال مشابه میباشند این گونه عالوه

گرچه روش مبتنی بر تکثیر ژن ساب یونیتهای

بر گاو از شتر دوکوهانه  Camelus bactrianusو

کوچک ( (SSU rRNAکریپتوسپوریدیوم که توسط

میمون مارموت  Marmota bobacو ژربیل مغولی

 Xiaoو همکاران (  ) 1999ارائه شده در تشخیص

 ) 15 ( unguiculatus Merionesو همچنین از یک

گونهها و ژنوتیپ های انگل دارای حساسیت فوق العاده

بیمار مبتال به  HIVنیز گزارش شده است ( .)7آلودگی

ای است (  18و  .) 20ولی  Gobet & Tozeدر سال

گوسفند به گونه آندرسونی سابقًاًا در ایران گزارش

 2001از ژن HSP70و روش  PCR-RFLPبرای

نشده بود و این اولین گزارش این گونه بر مبنای مطالعه

مطالعه ژنوتیپ کریپتوسپوریدیوم پاروم استفاده نمودند

مولکولی در ایران است.

( .)6ایشان با استفاده از پرایمر های طراحی شده توسط

در مطالعه  Ryanو همکاران (  ) 2005که بر روی ژن

 Stinearوهمکاران (  ) 17در سال  1996بر مبنای

 S rRNA 18انجام شد یک مورد آلودگی گوسفندان
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مناسب است (.)6

دارای اهیمت زیاد بوده و الزم است مطالعات بیشتری

در مطالعه حاضر نیز با استفاده از ژن  HSP70براي

بر روی این گونه در کشور انجام شود.
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Abstract: Cryptosporidiosis is one of the most important parasitic infection in sheep. The aim of the
present study, was to identify species of Cryptosporidium isolated from sheep in Tehran province
based on HSP70 gene by Nested PCR-RFLP assay. In the first step 1485 faecal samples were
collected form sheep in Tehran province then the samples were examined for
Cryptosporidium detection using modified acid fast staining. In the second step DNA of the
positive samples were extracted, then gene of HSP70 was amplified by Nested-PCR in order to
differentiate between species. The PCR product was digested by Hind II restriction enzyme.
According to the result, 22 positive sheep samples were detected by modified acid fast method. The
results were confirmed by molecular technique. The 800 bp fragment of HSP70 digested by restriction
enzymes. Twenty samples showed similar band on 2.5% agarose gel whereas 2 samples demonstrated
different pattern. Based on sequence results, the first and second groups were identified as
Cryptosporidium andersoni and C.parvum respectively. Generally, in spite of Cryptosporidium

parvum introduced as the major agent of cryptosporidiosis in sheep but in our study
Cryptosporidium andersoni was dominant.
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