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Abstract
Background: Free-living amoebae, which are called as amphizoic amoebae, could live in various
environmental sources such as water, soil, dust and also human and animal tissues. According to
possible contamination of hot springs to free living amoebae and developing related disease such
as keratitis and encephalitis in people at risk and the lack of knowledge regarding their distribution
in hot springs of Mazandaran province, the preset study was conducted in 2014.
Methods: In this discretional study, samples were taken from 22 hot springs in Mazandaran
province. Three samples with 500 ml volume were taken in sterile bottles and transferred to
laboratory of Shahid Beheshti University of Medical Sciences. Based on culture and
morphological criteria, hot springs contamination to free living amoebae was surveyed.
Results: Out of 22 hot springs in Mazandaran province, 17 (77.27%) springs were contaminated
to free living amoebae. The most prevalent amoebae were Vermamoebae (50%) following with
Vahlkampfiids (45.45%), Acanthamoeba (40.9%), Vannella (9.09%) and platyamoebae (4.54%).
Conclusion: It seems hot springs contamination to free living amoebae is relevant and this could
be a health hazard for endemic people, tourists and travelers who use these hot springs. To this
end, researches with purpose of decreasing the diseases due to free living amoebae in hot springs
of Mazandaran province and other hot springs in the region are important priorities and also
posting of alarming signs along the hot spring are recommended for awareness of people at risk.
Key words: Free living, Hot springs, Acanthamoeba, Vermamoebae, Vahlkampfiids, Mazandaran
province
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علیرضا لطیفی ،3،2مریم نیتی* ،3،2ناصر والیی ،1زهره السجردی

 1مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و ملکولی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 2گروه انگل شناسی و قارچ شناسی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 3دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چكیده
سابقه و هدف :آمیبهای آزادزی که به نام آمیب های آمفی زوئیک يا دوگانه زی معروف هستند ،توانايی زيست در منابع محیطی مختلف از
جمله آب ،خاک ،گرد و غبار و همچنین بافت های بدن انسان و حیوان را دارند .با توجه به نگرانی آلودگی چشمههای آب گرم از نظر وجود
آمیبهای آزادزی و بیماریهای متعاقب اين آمیبها از جمله کراتیت و انسفالیت آمیبی در افراد مستعد آلودگی و عدم وجود اطالعات دقیقی
در مورد وضعیت آن ها در چشمه های آب گرم استان های ايران از جمله استان مازندران اين تحقیق در پايیز سال  1333انجام گرفت.
روش بررسی :در اين مطالعه مقطعی ،از تمام چشمههای آب گرم بهسازی شده استان مازندران که تعداد آنها  22عدد برآورد گرديد ،سه
نمونه به حجم  055میلی لیتر در ظروف استريل تهیه و به آزمايشگاه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منتقل گرديد .سپس بر اساس
روشهای کشت و مورفولوژی آمیبها ،آلودگی چشمهها از نظر وجود آمیبهای آزادزی و انواع آنها مورد بررسی قرار گرفت.
یافتهها :از  22چشمه آب گرم بهسازی شده استان مازندران )%11/21( 11 ،چشمه به آمیبهای آزادزی آلوده بودند .شايعترين
آمیب ،ورمی آمبا ( )%05و پس از آن به ترتیب والکامفیده ( ،)%50/50آکانتامبا ( ،)%55/3ونال ( )%3/53و پلتی آمبا ( )%5/05بودند.
نتیجهگیری :به نظر می رسد تعداد چشمههای آلوده به آمیبهای آزادزی قابل توجه بوده و نگرانی را برای افراد محلی ،توريستها،
گردشگران و مسافران که از اين چشمهها استفاده مینمايند به وجود می آورد .به همین منظور انجام تحقیقات مداخله ای برای کاهش
آلودگی بیماریهای مرتبط با آمیبهای آزادزی در چشمههای آب گرم استان مازندران و ساير چشمههای آب گرم کشورمان را امری ضروری
دانسته و نصب عالئم هشدار دهنده در کنار چشمههای آب گرم جهت توجه افراد در معرض خطر و همچنین ساير افراد ،توصیه می نمايیم.
واژگان كلیدی :آمیب های آزادزی ،چشمه های آب گرم ،آکانتامبا ،ورمی آمبا ،والکامفیده ،استان مازندران.

مقدمه
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آمیبهای آزادزی که به نام آمیبهای آمفی زوئیک يا دوگانهه زی
معروف هستند ،توانايی زيست در منابع محیطی مختلف از جملهه
آب ،خاک ،گرد و غبار و همچنین بافت های بدن انسهان و حیهوان
را دارند ( .)1عفونتهای ناشی از آمیبهای آزادزی بسیار وخیمتهر
آدرس نویسنده مسئول :تهران ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیی ،دانشتکده پزشتکی ،هترنه انگت
شناسی ن قارچ شناسی ،دکیر مریم نییی ()e-mail: maryamniyati@yahoo.com
تاریخ دریافت مقاله6131/66/61 :
تاریخ پذیرش مقاله6131/67/72 :

از عفونتهای انگهلههای متهداول بهروز مهیکننهد .در واقهع ،ايهن
عفونتها میتوانند منجر به عوارض بسیار وخیم و حتهی مهرد در
بیماران شوند ( .)2از راههای ورود اين آمیبها به بدن میتهوان بهه
خراشهای پوستی ،ورود از طريهق مسهیر بويهايی در اشهر شهیرجه
زدن در آب چشمهها و نیز لنزهای تماسی که در تماس با آب اين
چشمهها قرارگرفتهاند اشاره نمود ( .)3،2افهزايش روز افهزون افهراد
مبتال به نقص سیستم ايمنی از جمله ايدز و افراد تحت درمهان بها
کورتیکواستروئیدها و يا افهراد تحهت درمهان کمهوتراپی منجهر بهه
افزايش خطر ابتال افراد به آمیبهای آزادزی پهاتوژن مهیشهود (0
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ايران و توجه به اين نکته که اکثر بیماران مبتال بهه آمیهب ههای
آزادزی پاتوژن سابقه تماس با منابع آبی آلهوده و گاهها آب ههای
گرم را در تاريخچه خود کر میکنند ( ،)11،3،2اين تحقیهق در
خصو چشمه های آب گرم استان مازندران از لحها آلهودگی
به آمیب های آزادزی در پايیز  1333صورت گرفهت .همچنهین
به دلیل ظرفیت باالی گردشگری و توريستی و استقبال مهردم از
اين استان و چشمه ههای آب گهرم آن ،اسهتان مهذکور انتخهاب
گرديههد .الزم بههه کههر اسههت بههه غیههر از مههواردی انههدک ،سههاير
چشمههای آب گرم ايران از نظر آلودگی به آمیهب ههای آزادزی
پاتوژن مورد بررسی و توجه قرار نگرفتهاند .با توجه به عهوارض و
بیماری های شناخته شده آمیب های آزادزی ،مطالعه و بررسهی
اين چشمه ها امری ضروری به شمار میرود.

مواد و روشها
اين تحقیق به روش ( cross-sectionalمطالعه مقطعهی) انجهام
گرفت .ابتدا محل دقیق چشمههای آب گرم اسهتان بهر اسهاس
اطالعههات بههه دسههت آمههده از سههازمان آب و فاضههالب اسههتان
مازنههدران و سههازمان هههای آب منطقهههای اسههتان و همچنههین
سازمان حفاظت از محیط زيست و گردشگری استان مازنهدران
تعیین گرديد که تعداد اين چشمه ها  22عدد بهرآورد شهد .بها
حضور در محل چشمههای آب گرم استان ،سه نمونه به حجهم
 055میلههی لیتههر در ظههروف اسههتريل از محههلهههای مختلههف
چشمهها تهیه و هچنین دمهای چشهمههها از طريهق دماسهن
تعیین شهد (نمهودار  .)1میهزان اسهیديته و قلیهايی بهودن ههر
چشمه بر اساس اطالعهات شبهت شهده توسهط مسه ولین ايهن
چشمههها جمهع آوری گرديهد (جهدول  .)1بهه فاصهله دو روز
نمونههای جمع آوری شده به آزمايشگاه دانشگاه علوم پزشهکی
شهید بهشتی منتقل شدند .از هر ظرف نمونه به میزان 205
میلی لیتر از آب تهیه شده از فیلتر نیترو سلولزی  1/2میکرون
عبور داده شد .سپس فیلترها در محهیط کشهت بهاکتو آگهار 1
درصد که ترکیبی از پودر باکتو آگار شرکت ديفکو و آب مقطر
بود و توسط اتوکالو استريل شده بهود قهرار داده شهدند .بهرای
رشد بهتر آمیبها قبل از قرار دادن فیلتهر بهه محهیط کشهت،
مقداری از سوسپانسون باکتری اشرشیا کالی تهیه و به محیط
اضافه گرديد .سپس اطراف پلیتها برای محافظت آمیهبهها و
جلوگیری از تبخیر شدن محیط کشت بها پهارافیلم پوشهانده و
پلیتها در دمای آزمايشگاه قرار داده شدند .بهه فاصهله دو روز
بعد با میکروسکپ نوری بر اسهاس ويگگهیههای مورفولهوژی و
کلید  Pageبه بررسی پلیتها پرداخته شد ( .)1پلیتها به

Downloaded from pejouhesh.sbmu.ac.ir at 7:29 +0430 on Saturday August 18th 2018

 .)5،چشمههای آب گرم از ديرباز تاکنون مورد توجهه مهردم بهوده
است و در کتب و متون قديمی به ارزش و اهمیت اين نهوع آبهها
برای درمان بیماریهای جلهدی و مفصهلی اشهاره شهده اسهت .از
آنجايی که مکان زيست آمیبهای مذکور منابع آبهی بهه خصهو
آبهايی با درجه باالی دمايی میباشد ،لذا افزايش اسهتفاده مهردم
از منهابع آبهی از جملهه اسهتخرهای آب گهرم ،وانههای آب گهرم،
درياچهها و آبهای معدنی گرم منجر بهه افهزايش خطهر ابهتال بهه
عفونتهای ناشی از آمیبهای آزادزی شده اسهت ( .)0،5در واقهع،
مدتهای مديدی است کهه از چشهمهههای آب گهرم بهه منظهور
درمان بیماریهای مختلف از قبیل التهاب مزمن دسهتگاه تنفسهی
فوقانی و بیماریههای چشهمی در کشهور ههای مختلهف اسهتفاده
میشود ( .)5درمان با آبهای معدنی جهت بهبود آرتريت و تعهداد
وسیعی از آسیبهای ورزشی نیز توصیه میگهردد ( .)1از آنجهايی
که بیشتر جهنسههای آمیهب ههای آزادزی از جملهه آکانتامباهها،
والکامفیدهها و ورمیآمباها قهادر بهه تحمهل دماههای بهاال و زنهده
ماندن در محیط های آبی با دمای باال میباشهند ،بنهابر ايهن رشهد
اين انگلها در چشمههای آب گهرم محتمهل اسهت .الزم بهه کهر
است نگلرياها به خصو جنس نگلريا فاولری که از عوامهل ايجهاد
کننده مننگوانسفالیت آمیبی بوده نیز ترموفیهل هسهتند و قادرنهد
درجات باالی دمايی را تحمهل کننهد و از مههمتهرين مکهانههای
زيست آنها چشمهههای آب گهرم مهیباشهد ( .)2در حهال حاضهر
اطالعات جامعی در زمینه آلودگی چشهمه ههای آب گهرم از نظهر
وجههود بههاکتریههها ،قههارچ ههها و آمیههبهههای آزادزی و سههاير
میکروارگانیسمها در دسترس نمهیباشهد .بها ايهن حهال اگهر ايهن
چشمهها به آمیبهای آزادزی و ساير میکهرو ارگانیسهمهها آلهوده
باشند ،شاهد بروز بیماریها و عوارض شناخته شده آنها در افرادی
که از چشمهههای آب گهرم اسهتفاده مهیکننهد خهواهیم بهود .در
تحقیقی که توسط سلگی و همکارانش در چشهمه ههای آب گهرم
استان اردبیل انجام گرفت 25 ،درصد از چشمهههای آب گهرم بهه
آکانتامبا آلوده بودند .در تحقیق آنها ورمی امباهها و والکامفیهدههها
نیز مورد شناسايی قرار گرفتند ( .)3،9در تحقیق ديگهری نیهز کهه
توسط بديريزاده و همکاران در سهال  2511در چشهمه ههای آب
گرم سرعین استان اردبیل انجام گرفت ،آلودگی چشمه های آب
گرم اين شهر به آمیب ههای آزادزی مشهاهده گرديهد ( .)15بهه
دلیل افهزايش تمهايالت انسهان هها بهه درمهان ههای طبیعهی و
استقبال روز افزون از چشمهههای آب گهرم بهرای آب درمهانی و
درمههان بیمههاری هههای گونههاگون ماننههد بیمههاری هههای مفصههلی،
روماتیسمی ،ضايعات و ناراحتیهای پوستی و توجه بهه ايهن امهر
که اين چشمهها از مکانهای زيست آمیبهای آزادزی پهاتوژن
به شمار میروند و همچنین رشد روز افزون کراتیهت آمیبهی در
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فراوانی آمیبهای آزادزی در چشمه های آب گرم مازندران

مدت دو ماه هر روز مورد بررسی قرار گرفتنهد و در طهی ايهن
روند پلیتهايی که حاوی ايزولههای مثبت بودند ،وارد مراحهل
کلونینگ و خالص سازی شدند .بهرای ايهن منظهور آمیهبههای
آزادزی از محیط کشت اولیه کهه آمیهبهها در آنهها بهه صهورت
میکس حضور داشتند ،به محیط کشت جديد منتقهل گرديدنهد.
اين امر به منظور خالص سازی ايزولهها و بررسی بهتر و دقیقتر
و همچنین استفاده از اين ايزولهها برای رنگ آمیزی تری کهروم
برای مطالعه بیشتر صهورت گرفهت .در نهايهت نتهاي حاصهل از
مشهاهده و میههزان فراوانههی آمیهبهههای آزادزی در چشههمههههای
بهسازی شده آب گرم استان مازندران به شبت رسید.

یافتهها
تعداد  55نمونه از  22چشمه آب گرم بهسازی شده در استان
مازندران بررسی شدند  .از هر چشمه آب گرم بهسازی شهده،
 3نمونه از نقاط مختلف جمهع آوری گرديهد کهه در بررسهی
نمونهها هر  3نمونه ت هیه شده از هر چشمه از لحا آلهودگی
حاوی ايزولههای يکسانی از آمیب های آزادزی بودند .از داليل
تهیه  3نمونه از نقاط مختلف هر چشهمه ،پوشهش دادن کهل
چشمه و بررسی کامل تر آن از لحا آلودگی به آمیهبههای
آزادزی بود .از  22چشمه آب گرم مورد بررسهی 11 ،چشهمه
( )%11/21از  22چشمه مورد بررسی به آمیب ههای آزادزی
آلوده بودند که آمیب ورمی آمبا با تعهداد  )%05( 11ايزولهه،
والکامفیده با تعداد  )%50/50( 15ايزوله  ،آکانتامبا بها تعهداد

 )%55/3( 3ايزوله ،ونال بها تعهداد  )%3/53( 2ايزولهه و پلتهی
آمبا با تعهداد  )%5/05( 1ايزولهه گهزارش شهدند (نمهودار ،2
کیستهای دواليه ستارهای شهکل
جدول  .)2آکانتامبا با
و اشکال هندسی با اندوکیست و تروفوزوئیتهای مسطح تک
هسته ای و گاه چند هسته ای با پاهای کها ب (آکهانتو پوديها)
مشاهده شدند .والکامفیهدها بها کیسهتههای گهرد دو اليهه و
تروفوزوئیتهای کرمی شکل بها انهدازهای در حهدود 12-19
میکرون ،ورمی آمبا با کیستهای گرد و دواليه اما کوچکتر
از والکامفیههدها و همچنههین تروفوزوئیههتهههای کرمههی شههکل
کوچک تر از والکامفیدها و سوزنی شکل با اندازهای در حهدود
 1-15میکرون و ونال با تروفوزوئیهتههای بهاد بزنهی شهکل
مورد شناسايی قرار گرفتند .الزم به کر است که آمیب ونهال
فاقد کیست میباشد (شکل .)1

نمودار  .2ايزولههای آمیبهای آزادزی جداشده از چشمهههای آب
گرم بهسازی شده استان مازندران
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نمودار  .3دمای چشمه های آب گرم بهسازی شده استان مازندران (پايیز سال)1333

دوره   18شماره   4زمستان 31
جدول  .3میهزان اسهیديته و قلیهايی بهودن چشهمهههای آب گهرم
بهسازی شده استان مازندران
نور(الوي )
نور(الوي )2
تنکابن(فلکده)
بابل(آزرو)
آب گرم چالوس (هلل جار)
آب گرم چالوس (دلیر)
آب گرم چالوس (کندوا)
آب گرم آمل(الريجان شاه عباسی)
آب گرم آمل (الريجان )2

رامسر(آب گرم شماره )1
رامسر(سادات شهر)
رامسر(آب گرم پل)
رامسر(رمک)
رامسر(آب گرم سیاه)
رامسر(آب گرم گرما)
رامسر(آب گرم مادرشاه)
رامسر (آب گرم کتالم)
کالردشت(آب گرم تلو)

آب گرم آمل (استراباکو)1
آب گرم آمل(استراباکو )2
آب گرم آمل (آب اسک)

کالردشت(آب گرم پیش ترک)

جدول  .2آمیبهای شناسايی شده به تفکیک شهرها و چشمهههای
آب گرم بهسازی استان مازندران

شكل  -A .3کیسهتههای کلهون شهده آکانتامبها-B ،کیسهتههای
والکامفیههده و ورمههی آمبهها-C ،تروفوزوئیههت هههای آکانتامبهها-D ،

تروفوزوئیتهای ورمی آمبا و والکامفیهده  Eونهال-F ،پلتهی آمبها در
محیط کشت باکتوآگار با میکروسکوپ نوری(بزرد نمايی.)x155

بحث
همان گونه که اشاره شد تا کنون مطالعه و بررسی در خصو
وجود آمیبهای آزادزی در چشمههای آب گهرم کشهور انجهام
نشده است و تنها دو مطالعه در مهورد چشهمه ههای آب گهرم
اسههتان اردبیههل صههورت گرفتههه اسههت .اولههین مطالعههه توسههط
بديريزاده و همکاران در سال  2511در چشمه ههای آب گهرم
سرعین انجام گرفت که از  1چشمه آب گرم  29نمونهه جمهع
آوری و بررسی گرديهد کهه در نهايهت  12نمونهه ( )%52/3بهه
آمیبهای آزادزی آلوده بودنهد .يهک نمونهه ( )%3/5بهه آمیهب
آکانتامبا و  11نمونه ديگر ( )%33/3تنها به آمیهب والکامفیهده
آلوده بودند ( .)15در اين مطالعه تعداد چشهمهههای آب گهرم
مورد بررسی اندک بوده و کل استان اردبیل پوشش داده نشده
است و بیشتر ايزوله های به دسهت آمهده والکامفیهده گهزارش
شده است .اما در تحقیق حاضر تمهام چشهمه ههای بهسهازی
شده آب گرم استان مازندران پوشهش داده شهد و نمونهههها از
لحا تمام جنسهای خانواده آمیب های آزادزی مورد بررسی
قرار گرفت .به عالوه ،در اکثر نمونهها شاهد حضور چند جهنس
از آمیبهای آزادزی در کنار هم بوديم .در ايهن بررسهی ،در 3
چشمه از  22چشمه آمیب آکانتامبا شناسايی گرديد .سهلگی و
همکارانش در سال 2512در طی مطالعهات و بررسهی چشهمه
های آب گرم استان اردبیل به اين نتیجه دست يافتند کهه 25
درصد از چشمه های آب گرم اين استان به آکانتامبا آلوده می
باشند .الزم به کر است کهه در مطالعهه آنهها ورمهی آمباهها و
والکامفیده ها نیهز ايزولهه شهده بودنهد ( .)3،9در مطالعهه ايهن
محققین چشمههای آب گرم بیشتری مورد بررسی قرار گرفت
و هدف اصلی شناسايی آمیب آکانتامبا بود ،امها در کنهار ايهن
شناسايی آمیب های خهانواده والکامفیهده نیهز در چنهد نمونهه
گزارش شدند .در تحقیق حاضر ،هدف جداسهازی انهواع آمیهب
های آزادزی بود .در مطالعهای که توسط محمودی و همکهاران
در سال  2512در استان گهیالن صهورت گرفهت 21 ،نمونهه از
آبهای سطحی رودخانهها و چشهمههها جمهعآوری و پهس از
فیلتراسههیون و کشههت  13نمونههه از  21نمونههه معههادل (15/3
درصد) به آکانتامبا آلوده بودنهد ( .)12در ايهن بررسهی بیشهتر
آبهای سطحی و چشمههای آب سرد مورد مطالعه قرارگرفت
و هدف اصلی ايزوالسیون و جداسازی آمیب آکانتامبها در ايهن
منابع آبی بود .اما تحقیق حاضر منحصرا بهر روی چشهمهههای
آب گرم صورت گرفته و انواع آمیب آزادزی مورد شناسايی قرار
گرفته است .اين نکته حائز اهمیت است کهه در چشهمه ههای
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کلی بود قرار داده شدند 33 .نمونه (22درصد) از  105نمونه از
نظر وجود آمیبهای آزادزی مثبت شدند .الزم به کر است که
آمیبها با توجه به ويگگیهای مورفولوژيک مورد بررسهی قهرار
گرفتند و بیشترين آمیب جدا شده آکانتامبا گزارش شد (.)11
در مطالعهای که توسط  Sadakaو همکهارانش در سهال 1335
در اسکندريه انجام گرفت .نمونههايی از منابع آبهای مختلهف
اسکندريه و بینی  055کودک سالم ساکن مناطق مجهاور ايهن
منابع برای جداسازی آمیهبههای آزادزی جمهع آوری و مهورد
بررسی قرار گرفت .اين نمونهههها در محهیط کشهت آگهار 1/0
درصد همراه با باکتری اشرشیا کلی قرار داده شدند .سهپس بها
استفاده از ويگگی های مورفولوژی محهیط ههای کشهت مهورد
بررسی و مشاهده قرار گرفتند .در اين مطالعه کیستهای نگلريا،
آکانتامبا از آب های کانال های آب و زهکشهها جهدا شهدند .در
بینی  5کودک سالم مجاور اين منابع آمیبی نیهز خهانواده آمیهب
نگلريا مورد شناسايی قرار گرفت ،اما در نمونههای آب آشامیدنی
و همچنین استخرها حضهور آمیهبههای آزادزی مشهاهده نشهد
( .)19در بررسی اين محققهین هماننهد تحقیهق حاضهر مطالعهه
آمیب ههای آزادزی تنهها از راه مورفولهوژی مهورد بررسهی قهرار
گرفت و بیشترين آمیب گزارش شده در تحقیق آنها مربهوط بهه
آکانتامبا میباشد.
الزم بهه کهر اسهت کهه اخیهرا  Niyyatiو همکهاران در سهال
 ،2510طی تحقیقی نشان دادند که آب های تصهفیه شهده و
کلرينه نیز می توانند به آمیب های آزادزی آلهوده باشهند (25
 .)13,مطالعات فوق نمايانگر آلودگی منابع آبهی بهه آمیهبههای
آزادزی بالقوه پاتوژن بوده کهه ايهن موضهوع مهیتوانهد تهديهدی
جدی برای افراد مستعد خطر باشد.
از مزايای اين تحقیق میتوان به اين موارد اشاره نمود که ايهن
مطالعه برای اولین بار در استان مازندران انجام گرفتهه اسهت و
تا قبل از آن مطالعه و پگوهشهی در خصهو آلهودگی چشهمه
های آب گرم استان از لحا وجود آمیب های آزادزی صهورت
نگرفتهه اسهت .هنگهام بررسهی از هرچشهمه  3نمونهه از نقههاط
مختلف چشمه تهیه شد و با اين کار میزان آلودگی کل چشمه
مورد بررسی قرار گرفت .در اين بررسی زنگ خطر اين امهر بهه
صدا در می آيد که اکثر اين چشمه ها به عنوان مکهان زيسهت
آمیب های آزادزی به شمار میروند و اين آمیبها موجب بروز
بیماریههايی همچهون کراتیهت ،مننگهو انسهفالیت ،انسهفالیت
گرانولوماتوز آمیبی ،ضايعات و بثورات پوستی در افراد با نقهص
سیسههتم ايمنههی و هچنههین افههراد بهها سیسههتم ايمنههی کارآمههد
میشود .به همین منظور بايد قبل از استفاده از چشمههای آب
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آب گرم شاهد حضور بیشتر افراد و در نتیجه احتمال ابهتال بهه
بیماریهای ناشی از خانواده آمیبهای آزادزی نسبت به منهابع
مورد مطالعه در تحقیق کر شهده مهیباشهیم .در بررسهی کهه
توسههط  Stockmanو همکههارانش در سههال  2511در اوهههايو
آمريکا انجام شد ،برای آگاهی از شهیوع آمیهبههای آزادزی در
منابع آبهای خانگی نمونههای آب خهانگی از دو شههر اوههايو
جمع آوری و از نظر وجود آمیبهای آزادزی مورد بررسی قرار
گرفت .آمیبهای آزادزی موجود در اين منابع ايزولهه و توسهط
ويگگیهای مورفولوژيک شناسهايی شهدند .در مجمهوع2505 ،
نمونه از  551منابع آب خانگی مورد بررسی قرار گرفت .آمیب-
های آزادزی در نمونه آب جدا شده از  311منبهع آب خهانگی
با فراوانی  13درصد به شبت رسید .محلهايی که حضور آمیهب
های آزادزی در آنها محتملتر بهود ،سهر دوش ( 02درصهد) و
شیر آشپزخانه ( 05درصد) بودند .گونههههای شناسهايی شهده
آکانتامبهها ،ورمههی آمبهها و والکامفیههده بودنههد ( .)13موحههدی و
همکاران در سال  2512در مواجه با يک کهودک  0ماههه بها
سابقه تب و اختالالت بینايی ( )eye gazeبه مهدت سهه روز از
طريق آزمايشهات  CTاسهکن هیدروسهفالی مشهاهده کردنهد.
آزمايشهای خون ،ادرار و کشت مدفوع بیمهار نرمهال گهزارش
شده بود و در آزمايش مايع مغهزی نخهاعی عفونهت باکتريهايی
ديده نشده بود ،ولهی بها تهیهه الم گسهترش مرطهوب از مهايع
مغزی نخاعی آمیب نگلريا فاولری مشاهده و برای اولین بهار در
ايران گزارش شهد ( .)15ايهن تحقیهق ،لهزوم بررسهی بیمهاران
انسفالیت از لحا آلودگی به آمیبهای آزادزی پاتوژن را مورد
اهمیت قرار داده است .متاسهفانه در ايهران اطالعهات کمهی در
خصو انسفالیتهای ناشی از آمیهبههای آزادزی پهاتوژن در
دسترس میباشد و اين تنها مورد گزارش شده در ايران بوده و
زنگ خطری برای احتمال آلودگی افراد به آمیهبههای آزادزی
پاتوژن و در نهايت ابتال به انسفالیت مغزی مهیباشهد .تحقیهق
ديگری که توسط  Niyyatiو همکارانش در سهال  2559انجهام
شد ،نشان داد که در يکی از بیماران کراتیت ،عفونهت مخلهوط
آکانتامبا و والکامفیا عامهل کراتیهت آمیبهی اسهت ( .)10عابهد
خجسته و همکارانش نیز در سال  2513در ايهران يهک مهورد
کراتیت آمیبی ناشی از آمیب آزادزی هارتمنال (ورمی آمبها) را
در بررسی لنز تماسی يک بیمهار مبهتال بهه کراتیهت مشهاهده
نمودند ( .)15در مطالعهای که توسط  Coskunو همکارانش در
سال  2513در سهیواس ترکیهه انجهام شهد ،در مجمهوع 105
نمونه آب از شش بخش سیواس جمع آوری گرديهد .نمونهههها
فیلتر و در محیط کشت باکتو آگار که حاوی بهاکتری اشرشهیا

فراوانی آمیبهای آزادزی در چشمه های آب گرم مازندران
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تعداد چشمههای آلوده به آمیبهای آزادزی قابل توجه بهوده و
 گردشگران و مسهافران، توريست ها،نگرانی را برای افراد محلی
 بها.که از اين چشمه ها استفاده مینمايند بهه وجهود مهیآورد
،توجه به عوارض شناخته شهده ايهن آمیهبهها ماننهد کراتیهت
 انسههفالیت گرانولومههاتوز آمیبههی و ضههايعات،مننگههو انسههفالیت
 انجهام تحقیقهات مداخلههای بهرای کهاهش آلهودگی و،پوستی
بیماریهای مرتبط با آمیبهای آزادزی در چشمههای آب گرم
استان مازندران و همچنین ساير چشمههای آب گرم کشورمان
را امری ضروری دانسته و نصب عالئم هشهدار دهنهده در کنهار
چشمههای آب گرم جهت توجه افراد در معرض خطهر و سهاير
.افراد را توصیه مینمايیم

تشكر و قدردانی
از مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و ملکولی دانشهکده پزشهکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی جهت تامین اعتبهار طهر
. قدردانی می شود1333-1-31-13050 فوق با شماره

گرم اين چشمه ها به طور کامل توسط دستگاه ها و فیلترههای
مخصهههو پاکسهههازی و بههها اضهههافه کهههردن مهههوادی کهههه
 خطر آلوده شهدن،میکروارگانیسمها و آمیبها را ازبین میبرند
افراد را به حداقل رساند و از آلوده شدن افراد به اين آمیبها و
 در همهین.بیماریهای متعاقب آنها جلهوگیری بهه عمهل آورد
راستا بايد در کنار چشمههای آب گرم تابلوها و عالئهم هشهدار
دهندهای نصهب گرددکهه افهراد را از حضهور ايهن آمیهبهها و
 اما از نقاط ضعف اين تحقیق مهیتهوان.خطرات آنها آگاه سازد
به اين موارد اشاره نمود کهه بررسهی حاضهر منحصهرا بهر روی
چشمههای آب گرم بهسهازی شهده اسهتان مازنهدران صهورت
گرفته است و درخصو ساير چشمههای آب گرم غیربهسازی
شده و همچنین چشمههای آب سرد و معدنی استان مطالعه و
 همچنین به دلیل عدم امکانات از عمهق.بررسی صورت نگرفت
چشمهها و همچنین انشعابات چشمهها و لولهها و اتصاالتی که
 نمونهگیهری،آب چشمهها را برای مصارف مردم منتقل میکرد
انجام نشد که احتمال آن میرود که شهايد میهزان آلهودگی در
 در نهايهت بهه نظهر مهیرسهد.محلهای کر شده بیشتر باشد
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