
 

بر اساس  بررسی احتمال زئونوز بودن ژیاردیاي گربه

 "tpi"ژن 

اصغر آل جعفر دکتر علی پزشکی،    

 

این انگل در بسیاري از  ژیاردیا دئودنالیس شایعترین انگل روده اي با انتشار جهانی است. زمینه و هدف:

گوزن، خوك و موش آبی به انضمام انسان یافت  گوسفند، له گربه، سگ، گاو،گونه هاي حیوانات از جم

 دئودنالیس انسان و گربه و نیز احتمال زئونوز بودن می شود. در این مطالعه احتمال تشابه ژنومی ژیاردیا

.ه استبررسی گردید (بیماري مشترك میان انسان وحیوان ) آن  

در . شدروي مدفوع گربه انجام  براتر -م و روش تغلیظی فرملمستقی به دو روش آزمایش روش کار:

جمع آوري و تخلیص کیست ها با روش گرادیان ساکارز صورت هاي مثبت حاوي کیست ژیاردیا،  نمونه

 کلروفرم و روش -از روش فنل DNA جهت استخراج پذیرفت.

Cetyltrimethylammoniumbromid )CTAB( ایزومراز تریوز فسفات استفاده گردید. ژن (tpi) 

 واکنش زنجیره اي پلیمراز با روش DNA در نظر گرفته شد. سپس تکثیر

Polymerase chain reaction)(  دو جفت پرایمر اختصاصیشدانجام . PM290 و PM924  که

 جفت بازي را تکثیر می نمایند، مورد استفاده قرار گرفتند. 924و  290به ترتیب دو آمپلیکون 

قطعات حاصل  )Restriction Fragment Length Polymorphism )RFLP هضم انزیمی براي 

 گردید. استفاده AvaIو RsaI هآنزیمهاي هضم کننداز پرایمر، مجموعه توسط این دو از تکثیر

 مدفوع نمونه 10د.شجمع اوري  ولگرد و نیمه ولگرد گربه  نمونه مدفوع 166 در این مطالعه یافته ها:

مورد از این نمونه ها با 4. ندقرار گرفت مولکولی  مورد بررسی  که ،ست ژیاردیا مثبت بودنداز نظر کی

تکثیر  PM 924هیچیک از نمونه ها با پرایمر .دادند 290باند در  ناحیه  تکثیرو PM290 هايپرایمر

 AC≠AF069556 ایزوله هاي انسانی با هاي تکثیر یافته ایزوله  PCR-RFLP الگوي نشدند.

 تطابق داشتند. )AC≠U57897 رگروهزی(

اي وجود  رسد که تشابه ژنومی بین ژیاردیاي انسانی و گربه در مجموع به نظر می بحث و نتیجه گیري:

 توان احتمال زئونوز بودن و انتقال این تک یاخته از گربه به انسان و بالعکس داشته و می

)cross-transmission( .را مطرح کرد  

 

    انسانژیاردیا، گربه،  ،PCR-RFLP، tpi: واژگان کلیدي

 


