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  8951اول مرداد  ی/هفته925 ی/شمارهمو هفت سال سی ه پزشکی اصفهانمجله دانشکد
 1/5/1331تاریخ چاپ:  33/4/1331تاریخ پذیرش:  1/3/1331تاریخ دریافت: 

  
  هایروش از استفاده با ایران غرب سردسیر و گرمسیر هایاستان در Fasciola هایگونه شناسایی

 شناسیریخت و مولکولی

 
 3تابنده محمدرضا ،3البرزی علیرضا ،2جاللی راضی محمدحسین ،1نژادبهرام کیا

 
 

 چکیده

 طیف در بیماری، این گردد.می ایجاد واسط حد Fasciola و Fasciola hepatica، Fasciola gigantica هایگونه توسط که است انگلی بیماری یک Fasciolosis مقدمه:

 Polymerase chain reaction-Restriction fragment length polymorphism روش. یافته است شیوع جهان سراسر در انسان نظیر پستانداران هایگونه از ایگسترده
(PCR-RFLP)، هایگونه تشخیص هایروش بهترین از یکی Fasciola یگونه دو که است نقاطی در Fasciola hepatica و Fasciola gigantica در 

 .دارند وجود اهلی هایدام

 شناسیریخت هایروش از استفاده با انگلی، هایگونه. گردید آوریجمع یراناستان غرب کشور ا چهار هایکشتارگاه از Fasciola هایکرم ،مطالعه یندر ا ها:روش

 بررسی سنجیریخت نظر از بالغ کرم 11. داشتند Fasciola بالغ کرم به آلوده کبد رأس 39 بررسی، مورد( گوسفند و گاو) رأس دام 515 از. شدند شناسایی مولکولی و
 روی PCR-RFLP آزمون ،TasI آنزیم از استفاده با و رتکثی ITS1,5.8S,ITS2نواحی  ژنوم از ایقطعه. گرفت صورت DNAاستخراج  ها،کرم این تخم از و شدند

 .شد انجام یافته تکثیر قطعات

 و بیشترین شد، انجام 1331سال  بهار فصل در که بررسی طی. گردید جداسازی گوسفند و گاو یآلوده کبدهای از Fasciola بالغ کرم 151 مجموع، در ها:یافته

 سه Fasciola hepatica در TasI آنزیم. گردید گزارش( درصد 91/1 گوسفند) خوزستان استان و( درصد 55/91 گاو) مایال استان به مربوط ترتیب به آلودگی کمترین
 .کرد ایجاد درصد 5/1 آگارز ژل روی باز برجفت 115و  993، 313تقریبی  طور به یقطعه سه ،Fasciola gigantica باز وجفت 115و  313، 495 تقریبی طور به یقطعه

 از استفاده اما باشد، کافی Fasciola هایگونه میکروسکوپیک توصیف برای تواندمی میکروسکوپی هایگیریهای این مطالعه، اندازهیافته اساس بر گیری:نتیجه

 هایگونه شناسایی جهت ،ITS ژنتیک نشانگر و PCR-RFLP روش از استفاده. باشدمی تردقیق و ترسریع تر،ساده TasI آنزیم از استفاده با PCR-RFLP روش
Fasciola است مناسب بسیار. 

 Fasciola hepatica، Fasciola gigantica، Polymerase chain reaction ، Restriction fragment length polymorphism واژگان کلیدی:

 
 سردسیر و گرمسیر هایاستان در Fasciola هایگونه اییشناس .تابنده محمدرضا البرزی علیرضا، جاللی محمدحسین، راضی نژاد کیا،بهرام ارجاع:

 131-135(: 593) 35؛ 1331مجله دانشکده پزشکی اصفهان . شناسیریخت و مولکولی هایروش از استفاده با ایران غرب

 

 مقدمه

Fasciolosis،  هی گونکک  توسکک  ککک  اسکک  انگلکک  بیمککی   یکک  

Fasciola hepatica، Fasciola gigantica و Fasciola واسک  حد 

 پسکتیندا ا  هی گون  از ا گسترده طیف د  بیمی  ، این گردد.م  ایجید

 د  سنگین  اقتصید  ییفت  و خسی ات شیوع جهی  سراسر د  انسی  نظیر

 از تنهی ن  ،Fasciolosis(. 1)  اس  کرده ایجید نشخوا کنندگی  پرو ش

 بلکک  کرده؛ جلب خود ب   ا جهی  توج  اقتصید  خسی ات و شیوع نظر

 جهکی  مختلکف منکیط  د  نگرانک  موجب زئونوز بیمی   ی  عنوا  ب 

 بک  هیانسکی  شکد  آلکوده مکوا د  وزافکوو  تعکداد امکروزه،. اس  شده

Fasciola hepatica و Fasciola gigantica هیبریککد هککی فرم یککی و 

 سکمم  بکر بکیا تکثییر علک  بک  بیمکی  ، این(. 2) اس  شده گوا ش

 نشسکک  سککومین د  انگلک  هککی بیمی   تکرینمهم لیسکک  د  ،عمکوم 

 مقاله پژوهشی
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  سکککتید د  2002 نکککوامبر د  انگلککک  هکککی بیمی   کنتکککر  جهکککین 

World Health Organization (WHO)  (.  3) گرف  قرا 

 هی گونک  تشکخی  اخیر، هی سی  د  بیمی   این افوایش ب  توج  بی

 اهمیک  حکییو بیمی    د می و کنتر  گیر ،پیش برا  هیکرم از جنس این

 بکین شنیسک  یخ  تمییو اسیس بر شنیسیی  جه  سنت  هی  وش. اس 

 بک  تواننکدنمک  Fasciola gigantica و Fasciola hepatica هی گونک 

  وش. (2-5)نمیینککد مشککخ   ا گونکک  دو ایککن میهیکک  دقیکک  طککو 

  ککککیمتیوتر  تصکککویر سیسکککتم  واککککیو  نکککیم بککک  جدیکککدتر 

(Computer image analysis system یی CIAS ) ککی  ب  تشخی  برا 

 هی انکدام بین  فیصل  استیندا د هی گیر اندازه اسیس بر ک  شودم  برده

  وش ،Fasciola  گونک  تثییکد جهک  دیگکر  وش(. 6)بیشکد م  فلوک

(. 7)اسک  Polymerase chain reaction (PCR ) مولککول  تشکخی 

  Restriction fragment length polymorphism وش 

(PCR-RFLP،)  هی گونکک  تشککخی  هککی  وش بهتککرین از یککک 

Fasciola  گون  دو ک  اس  نقیط  د  Hepatica  وGigantica  د 

 .  دا ند وجود اهل  هی دام

شنیسک   یخ  نظر از توا نم   ا هیکرم از بعض  ک  آ  جیی  از

 Giganticaی یک Hepatica  گونک  دو از یکک  عنوا  ب  قطع طو  ب 

 گوا ش ایرا  د  ک  واس  حد شکل وجود همچنین، و نمود شنیسیی 

 از Fasciola هی گونک  شنیسیی  منظو  ب    حیضرمطیلع  اس ، شده

   وش بککی مولکککول  نظککر از و CIAS  وش بککی شنیسکک  یخ  نظککر

PCR-RFLP  ایکمم و کرمینشکیه، کردستی ،)ایرا  غرب هی استی  د 

 .دش انجیم( اهواز

 

 هاروش

 مطیلعک ، این انجیم منظو  ب . شد انجیم 1336 سی  بهی  د  مطیلع  این

 خوزسکتی  و ایکمم کرمینشکیه، کردسکتی ، شکیمل کشو  غرب استی  2

( گوسکنند و گکیو) دام 715 کبد کشتی گیه، ب  مراجع  بی. شدند انتخیب

. گرفک  قکرا  بر سک  مکو د Fasciola بکیل  کرم ب  آلودگ  لحیظ از

 شکهید دانشکگیه پوشکک دام  دانشککده آزمییشکگیه ب  آلوده دهی کب

  هکیگون   مولکول و سنج  یخ   هییژگ و و منتقل اهواز چمرا 

Fasciola 50 و گکیو  کبکد 22) کبکد 32 مجموع، د . شدند  بر س 

 کیمکل برش از پس. بودند آلوده Fasciola بیل  کرم ب ( گوسنند  کبد

 مجککی   از Fasciola هککی نس اسککتریل کرمبککی اسککتنیده از پکک کبککدهی،

 د صکد 70 اتیل الکل هی د نمون  این ک  از قبل. شدند خی ج صنراو 

  محلکککو  بکککی تکککک  صکککو ت بککک  هکککیفلوک شکککوند، ییبککک 

Phosphate buffered saline (PBS )و  بر و شدند داده شستشو  

دیگر  بکی کمک  فشکی   اسمید شدند، ستس، داده قرا  مسطح ام ی 

 شد. گذاشت  کرم  و  رب

  فیصکل  بکد ، طکو  بد ، شیمل عرض شنیس  یخ  معیی هی 

 بکیدکش و دهین  بیدکش بین  فیصل  خلن ، انتهی  تی شکم  بیدکش

 بک  طکو  نسکب   أسک ، مخروط عرض  أس ، مخروط طو  خلن ،

 Image J افکوا نرم از اسکتنیده بی گیر اندازه مسیح  و محی  عرض،

 آ  کنکی  ک  هیفلوک از عکس خمص ، طو  ب (. 8)دند ش گیر اندازه

 ایکن از استنیده گردید. آ  گیه بی تهی  بیشد، شده گذاشت  کشخ  ی 

 .شدند گیر شنیس  اندازه یخ  مختلف معیی هی  افوا ،نرم

 بک  شنیسک ، یخ  نظر از گون  تعیین از پس Fasciolaهی  کرم

 ستس،. و ل  گردیدند منتقل استریل مقطرآب س س  10 حیو  ظرف

 هکیتخم ترتیکب، این ب  شد و داده عبو  100 ال  از شده ل  محتوییت

 از هکر ککدام بک  شستشکو، جه . شدند آو  جمع آزمییش  لول  د 

 دو  د  و گردیکد اضکیف  فیویولکوی  سکرم مقکدا   تخکم، هی نمون 

 از DNA اسکتخراج(. 3) شکدند سکینترینیوی دقیقک  5 مکدت ب  2000

 اسکتخراج DNA گردید. انجیم CinnaPrue کی  از استنیده بی هیتخم

  دمککی  د  جداگینکک  بکک  طککو  تخککم،  نمونکک  هککر بکک  مربککوط شککده

 کینیک  ا زییب . شد نگهدا   PCR زمی  تی گرادسینت   د ج  -70

 هکی موج طکو  د  هکیآ  خوانش جکذب اسیس بر DNA هی نمون 

 اسککتکتروفتومتر میکککرو دسککتگیه از اسککتنیده بککی نککینومتر 280 و 260

 نسب  هی نمون . شد انجیم آگی ز ی  الکتروفو ز و( آلمی )اپندو ف، 

 گرفتک  د  نظر مطلوب PCR انجیم جه  8/1 بیا  280/260 جذب

  دو تنریقککک  تشککخی  جهککک  شککده اسکککتنیده پرایمرهککی  .شککد

  بکککیز جن  323  قطعککک  یککک  تکثیکککر از Fasciola  گونککک 

(. تککوال  نوکلتوتیککد  10شککد ) اسککتخراج ITS1,5.8S,ITS2 ی  از

  بککک  صکککو ت ITS1,5.8S,ITS2-Fیکککی  Forward د مکککد  پرایمرهکککی 

5'-GTCGTAACAAGGTTTCCGTA-3'   د مکککو د Reverse  یکککی

ITS1,5.8S,ITS2-R   5 کلشککبکک'-TATGCTTAAATTCAGCGGGT-3' 

 .  شدممحظ  م 

 میکرولیتکر 10 شکیمل میکرولیتکر 20 کلک  حجم بی PCR اکنشو

  دیککونیوه، مقطککر آب میکرولیتککر 6(،  سککینیکلو) واکککنش مخلککوط

  ،Forward پرایمکککر پیکومککو  10 حککیو  پرایمککر میکرولیتککر 5/0

 از میکرولیتکر 3 و Reverse پرایمر پیکومو  10 حیو  میکرولیتر 5/0

DNA نظر بر اسکیس  مو د  قطع  تکثیر. گردید انجیم شده استخراج

 . (10 وش توصیف شده د  مطیلعیت قبل  انجیم شد )

 هی نمونک  شنیسیی  و مشیهده برا  تکثیر،  مرحل  اتمیم از سپ

میکرولیتر بک   7مقدا   پلیمراز، ا زنجیره واکنش محصو  هر از مثب ،

 ولک  35 ولتیی بی د صد 8/0 آگی ز ی   و  بر Ladder DNAهمراه 

 شکرک  TasI آنکویم از ،PCR-RFLP انجیم برا  .گردید الکتروفو ز

دهکد م  بکرش  ا 'AATT3'5 تکوال  آنکویم ایکن. شد استنیده فرمنتیز

   و  بککر ییفتک ، تکثیکر  قطعک  د  شککل  چنکد تعیکین جهک (. 11)
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  ،TasI برشککگر آنکویم میکرولیتککر PCR، 1 محصکو  از میکرولیتکر 10

 سکتس، .شکد اضکیف  مقطکرآب میکرولیتکر 7 و بکیفرآنویم میکرولیتر 2

 گرادسکینت    جک د 37 دمی  د  سیع  2 مدت گنت ، ب پیش واکنش

 مقککدا   PCR-RFLP محصککو  هککر از د  نهییکک ، و شککد انکوبکک 

 بی د صد 8/0 آگی ز ی   و  بر Ladder DNAمیکرولیتر ب  همراه  7

 .گردید الکتروفو ز ول  35 ولتیی

 

 هاافتهی

 انگکل بک  آلکودگ  نظکر از گوسکنند و گکیو کبکد 715 مطیلع ، این د 

Fasciola  نمونکک  178 مجمککوع، د  (.1)جککدو  شککدند  بر سکک  

Fasciola   مکو د منکیط  از گوسنند  و گیو  آلوده کبد 32 از بیل 

 شکدند انتخیب تصیدف  صو ت ب  بیل  کرم 18 شد. آو  جمع مطیلع 

 جهک (. 2)جکدو  گرفتنکد  قرا  بر س  مو د شنیس  یخ  نظر از و

 افوا رمن از ه استنید بی سنج  یخ  پی امتر 8 شنیس ، از یخ  بر س 

ImageJ  آمد دس  ب. 

 هایکشتارگاه هایدام در Fasciola انگل آلودگی فراوانی .1 جدول

 ایران غرب جنوب و غرب

 دام تعداد استان ردیف

 شده بازرسی
 آلوده دام

 )درصد(تعداد 
 گوسفند گاو گوسفند گاو

 10(26/8) 11( 22/11) 121 98 خوزستان 1

 11( 6/10) 12( 18/15) 132 79 کردستان 2

 11( 70/9) 9( 30/17) 113 52 کرمانشاه 3

 15( 61/17) 10( 57/28) 85 35 ایالم 1

 50( 08/11) 12( 90/15) 151 261 کل جمع 5

 

 الکتروفو ز. شد استنیده مولکول  آزمو  جه  هیکرم این تخم از

  دادنککد نشککی  بککیز  اجن  323 بینککد ،PCR از پککس هیایوولکک  تمککیم

 (.1شکل )

 آنککویم .شککد اسککتنیده RFLP آزمککو  از گونکک ، تشککخی  جهکک 

 .انتخیب شد گون  دو بین افتراق جه  ،TasI محدوداایر

 

 از استفاده با ایالم و خوزستان کرمانشاه، کردستان، صنعتی کشتارگاه در شده کشتار هایدام کبد از شده جدا یFasciola هایگونه سنجیریخت معیارهای .2 جدول

 (مترسانتی) ImageJ افزارنرم

محیط 

 بدن

مساحت 

 بدن

ی فاصله

بادکش شکمی 

 تا انتها

عرض 

 مخروط

 رأسی

طول 

مخروط 

 رأسی

نسبت 

طول به 

 عرض

 کد نمونه استان میزبان طول عرض

 1F خوزستان گوسفند 3/5 3/1 07/1 1/0 5/0 7/1 020/3 310/8

 2F ایالم گوسفند 5/2 0/1 50/2 1/0 3/0 0/2 782/1 591/6

 3F خوزستان گاو 7/1 9/0 22/5 5/0 8/0 1/1 23/7 020/11

 4F کرمانشاه گوسفند 6/2 0/1 6/2 2/0 1/0 2/2 89/1 789/6

 5F کرمانشاه گاو 1/2 2/1 00/2 3/0 1/0 0/2 789/1 576/6

 6F کردستان گاو 0/2 8/0 50/2 3/0 1/0 7/1 189/1 111/6

 7F کردستان گوسفند 1/1 8/0 12/5 2/0 3/0 9/3 685/3 361/8

 8F کردستان گاو 1/2 0/1 10/2 1/0 1/0 8/1 523/1 231/6

 9F ایالم گاو 1/2 9/0 66/2 3/0 3/0 1/2 56/1 311/6

 10F ایالم گوسفند 1/3 9/0 11/3 3/0 3/0 8/2 189/2 713/7

 11F کرمانشاه گاو 6/2 0/1 60/2 3/0 5/0 2/2 987/1 011/7

 12F کرمانشاه گوسفند 3/2 2/1 91/1 1/0 5/0 0/2 811/1 698/6

 13F کردستان گوسفند 0/2 0/1 00/2 3/0 1/0 6/1 357/1 215/6

 14F ایالم گاو 8/2 3/1 15/2 3/0 1/0 5/2 623/1 512/6

 15F ایالم گوسفند 0/1 8/0 00/5 1/0 1/0 5/3 987/2 282/8

 16F خوزستان گاو 1/5 3/1 15/1 5/0 1/0 9/1 278/6 231/13

 17F کرمانشاه گوسفند 1/2 1/1 50/1 1/0 1/0 8/1 267/1 078/6

 18F کردستان گاو 5/2 1/1 27/2 5/0 1/0 1/2 786/1 613/6
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 حاصل Polymerase chain reaction (PCR). محصوالت 1شکل 

شاهد  2 ستون ی نشانگر،اندازه 1 ستون: بازجفت 929 با DNA تکثیر از

  آگارز ژل با Fasciola یمونهن 4 ستون و مثبت شاهد 3 ستون منفی،

 کیلوباز  1نشانگر  و درصد 5/1

 

  گونکک  د  RFLP لگککو افرمنتککیز،  آنککویم حضککو  دلیککل بکک 

Fasciola hepatica 3 و 360 ،227 بینکدهی  تشککیل و بکرش محل 

 بینکد سک  نیکو Fasciola gigantica  گونک  د  و بیز بکودجن  117

 .(2شکل ) داد تشکیل بیزجن  117 و 220، 360

 

 
 Restriction fragment length polymorphismالگوی  .2 شکل

(RFLP)  محصوالتPolymerase chain reaction (PCR) حاصل 

 با Fasciola هایگونه ITS1,5.8S,ITS2 یکننده کد ژن تکثیر از

 تخم 16Fو  1F ،3F ،7F ،15F هایچاهک TasI آنزیم از استفاده

Fasciola gigantica باز وجفت 111 و 223، 363 باند سه با 

، 2F ،4F ،5F ،6F ،8F ،9F ،10F ،11F ،12F ،13Fهای چاهک

14F ،17F  18وF تخم Fasciola hepatica و 363 ،421 باند سه با 

 بازجفت 111
 

 سنج   ا یخ  پی امترهی  ،PCR-RFLP از آمده دس  ب  نتییج

 بک  پرایمرهی  از استنیده بی تخم طری  از  توام  همچنین،. تثیید کرد

 از  ا Fasciola هی گونک  ،TasI آنویم و مطیلع  این د  شده برده کی 

 هی گیر انککدازه شککده، انجککیم  مطیلعکک  اسککیس بککر. داد افتککراق هککم

 هی گونکک  میکروسکککوپی  توصککیف بککرا  توانککدم  میکروسکککوپ ،

Fasciola  وش از استنیده امی بیشد، کیف  PCR-RFLP از استنیده بی 

 .اس  تردقی  و ترسریع تر،سیده TasI آنویم

 بحث

 هی زمینک  د  اخیکر سکی  چنکد ط  د  ک  متعدد  مطیلعیت بی وجود

 متثسککنین  اسکک ،  سککیده انجککیم بکک  ایککرا  د  Fasciolosis مختلککف

 گونک  هکر مبنکی  ک  بیمی   اپیدمیولویی  اسیس  و کلید  هی جنب 

 هنکوز اسک ، بیمکی   کنتکر   زمینک  د  علم  و اصول   یو برنیم 

 و Fasciola hepatica  گونکک  دو انتشککی  پوشککین هم. اندنیشککنیخت 

Fasciola gigantica  حضکو  سکبب ب  ایرا ، د  همچنین و آسیی د 

 دو هکر بکرا  مطلکوب اقلیمک  شکرای  واس ، میوبی  متنوع هی گون 

 ایکرا ، مختلکف منیط  هی دام د  لانگ فراوا  و توأم آلودگ  و گون 

 وجکود. اسک  نمکوده مطکر   ا انگل واس  حد اشکی  وجود احتمی 

 . دهد قرا  تثییر تح   ا انتقی  فرایند تواندم  واس ، حد  گون 

 عکموه گون ، دو این ک  اس  شده مشخ  ب  طو  کیمل امروزه،

 خصوصککییت انتقککی ، هککی  اه د  شنیسکک ، یخ  هککی تنیوت بککر

 اخکتمف هکم بی پیتولویی  الگو  و گیر پیش کنتر ، اپیدمیولویی ،

گرمسکیر  دیکده  منکیط  د  بیشتر Fasciola gigantica .(12)دا ند 

  منطقکک  از  ا تر وسککیع  دامنکک  ،Fasciola hepatica امککی شککدند،

 مختلکف منکیط  د  هیگونک  این حضو  البت ،. کندم  آلوده جغرافییی 

 واسک  میوبکی  حضکو  و دام مهکیجرت ب  خکیطر س ا ممکن کشو ،

 .بیشد نیو منیسب

بکیلین   هکی  وش از ککدام هکی  ک  بیو ند این بر محققی  برخ 

  گونکک  دو تواننککدنم  شنیسکک ،ایمن  هککی  وش و شنیسکک انگل

Fasciola hepatica و Fasciola gigantica تشککخی  هککم از  ا 

 و سکنج  یخ  معیی هی  ب  ج تو بی حیضر،  مطیلع  د (. 13)دهند 

  و Fasciola hepatica هی ، گونککککک CIAS  وش از اسکککککتنیده

Fasciola gigantica توجک  بکی مطیلعک ، این د . شدند تنکی  هم از 

  شکککد کککک  داده نشکککی  شنیسککک ، یخ  معیی هکککی   مقییسککک  بککک 

Fasciola gigantica نسکب  تر بو گ  اندازه خوزستی  د  موجود 

 .دا د دیگر هی استی  د  موجود ی هگون  ب 

  انککدازه کرمینشککیه، د  موجککود Fasciola hepatica همچنککین،

 ایکن. دا د دیگکر هی اسکتی  د  موجود هی گون  ب  نسب  تر بو گ

 هی،اسکتی  جغرافیکیی  و اقلیمک  شکرای  بک  خکیطر اس  ییفت ، ممکن

 داش  توج  نکت  نای ب  بیید البت (. 6)بیشد  انگل سن یی و دام  گون 

 حکد واسک  هی گونک  حضو  مختلف، منیط  د  هیآ  پوشین ک  هم

Fasciola آزمو  همچنین،(. 2)کند م  ترقو   ا RFLP استنیده از  بی

 تثیید ایرا  غرب هی شهرستی  د   ا گون  دو این حضو  ،TasI آنویم

 هی، گونک دقی  تشخی  د  توانندم  ،DNA بر مبتن  هی  وش. نمود

 بسکیی  هیگونک  بکین تمکییو د  تسکهیل و سنج  یخ  مطیلعیت تثیید

 کبکد ، هکی فلوک د  فنکوتیت  هی تنیوت وجود(. 13)بیشند  کی آمد

 اسکتنیده بی کریم (. 12)بیشد م  گون  دو هیبریداسیو   نشی  دهنده
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 اولکین ییب ،توال  و Ribosomal DNA-RFLP (rDNA-RFLP)از 

 جنکوب د  فکی س اسکتی  د  Fasciola ینوتیک  از مولکول  گوا ش

 (. 15)نمود  ا ای   ا ایرا 

 آلوگ  و کردند استنیده ITS2 ییب توال  نیو از همکی ا  و اشرف 

 د   ا Fasciola gigantica و Fasciola hepatica  گونکک  دو بکک 

 و اشککرف  دیگککر ،  مطیلعکک  د (. 16)دادنککد  نشککی  گککیم  اسککتی 

 حکد فکرم و Fasciola gigantica و Fasciola hepatica همککی ا ،

 هککی فلوک فنککوتیت  شنیسکک  وواکککیو   یخ   ا بککر اسککیس واسکک 

Fasciola همککککی ا ، و اُسککککوی  مهکککیم (. 2)نمودنکککد  گکککوا ش  

 سک  کشتی گیه  بیز س  د  آلوده گوسنندهی  و گیو از  ا ترمیتود 30

 جداسککیز  ایککرا  د ( شککرق  آذ بییجککی  خراسککی ، فککی س و)اسککتی  

  ا Fasciola هی جدایک  تمکییو سکنج  یخ   وش توس  و نمودند

 مککو د 70 شککده، جککدا  Fasciola  نمونکک  30 دادنککد. از انجککیم

Fasciola hepatica مککو د 20 و Fasciola gigantica  شنیسککیی 

 هککی واکککیو  توال  بککی و PCR-RFLP شککدند. بککی اسککتنیده از  وش

 هکککککککی  از کرم ITS2و  ITS1، 5.8S rDNA هی قطعککککککک 

Fasciola hepatica و Fasciola gigantica  بینک  ی  د   ا ی  س 

 (.17) (HM746785-HM746788)کردند  یب 

 کبکدهی  از  ا نمونک  502 اهواز شهرستی  د  همکی ا ، و سیک 

. کردنکد جداسکیز  کشکتی گیه د  گیومیش و بو گوسنند، گیو،  آلوده

  ینکک   قطعکک  از Fasciola هی نکک گو مولکککول  شنیسککیی  بککرا 

28S rRNA وش بی  PCR-RFLP نمونک  502 کردنکد. از استنیده  

  و Fasciola gigantica هینمونککک  از د صکککد 5/62 شکککده، جکککدا

 مطیلعک ، ایکن د . بودند Fasciola hepatica هینمون  از د صد 5/37

 د صککد 75/68 و گککیومیش از Fasciola gigantica د صککد 60/30

Fasciola hepatica اسک  ذککر شییی . گردید جداسیز  گوسنند از 

  ،Fasciola hepatica سکککنج ، یخ   وش از اسکککتنیده بکککی کککک 

Fasciola gigantica بکی امکی کردنکد، شنیسکیی   ا حکد واسک  فرم و 

  گون  دو RFLP  وش بی استنیده از 28S rRNA هی واکیو  توال 

Fasciola hepatica و Fasciola gigantica کردنککد شنیسککیی   ا .

 خوزسککتی ، د  Fasciola gigantica ککک  داد نشککی  مولکککول  نتککییج

 (.18) دا د( هند   Fasciola gigantica) JF323865 بی بیای  همولوی 

  ،ITS1 ینککک   نیحیککک  از اسکککتنیده بکککی همککککی ا ، و  کنککک 

PCR-RFLP محککدوداایر آنککویم و TasI  هی گونکک Fasciola از  ا 

 متمکییو همکدیگر از خوزسکتی  غربک  و آذ بییجکی  تهرا ، هی ی است

  و Fasciola hepatica بکککککرا  TasI آنکککککویم(. 13)کردنکککککد 

Fasciola gigantica  151  انکککدازه بککک  بینکککدهیی  ترتیکککب بککک،  

  مطیلعک  د  امکی داد، نشی  بیزجن  33 و 151 ،213 بیز وجن  312

  ینککک   نیحیککک  و Fasciola هکککی تخم  و  بکککر کککک  حیضکککر

ITS,5.8S, ITS2 بککرا  بککود، شککده انجککیم Fasciola hepatica و 

Fasciola gigantica  و 360 ،227  انکدازه بک  بینکدهیی  ترتیکب ب 

 .داد نشی  بیزجن  117 و 220، 360 بیز وجن  117

Shalaby از همکککی ا ، و PCR-RFLP قطعکک  و  ITS  بککرا 

 بکک  سککودا  از ککک  گوسککنندان  د  Fasciola هی گونکک  میککی  تمککییو

 گوسکنند 100 از کردنکد. اسکتنیده بودنکد، شده وا د سعود  عربستی 

 بکر اسکیس ک  آلوده بودند Fasciola هی گون  ب  مو د 11 شده، وا د

 بککی) Fasciola hepatica  نمونکک  5 سککنج ، یخ  هککی ویژگ 

 یب) Fasciola gigantica  نمون  HE972273،) 5 دسترس   شمی ه

 واس  حد Fasciola  نمون  ی  و (HE972274 دسترس   شمی ه

 .(12)شد  ( شنیسیی HE972275 دسترس   شمی ه بی)

Ichikawa وش از همکی ا ، و  PCR-RFLP  تشکخی  بکرا 

 بککی ITS1 د  Fasciola gigantica از Fasciola hepatica خککی 

 و PCR-RFLP  وش از اسککتنیده(. 20)کککرد  اسککتنیده RsaI آنککویم

  بسککیی  Fasciola هی گونکک  شنیسککیی  جهکک  ITS نشککینگر ینتیکک 

  کککرم، ایککن ینتیکک  تنککوع بر سکک  جهکک  امککی اسکک ، منیسککب

 و  Cox1 میننکککد دیگکککر ینتیککک  نشکککینگرهی  از اسککک  بهتکککر

.Nnicotinamide adenine dinucleotide + hydrogen  

(NADH) نظیکککککککر  مولککککککککول  هکککککککی سکککککککییر  وش و 

.Random amplification of polymorphic DNA (RAPD-PCR) 

  PCR-Single-strand conformation polymorphismو 

(PCR-SSCP)  شود استنیده آینده مطیلعیت د. 

 

 تشکر و قدردانی

 چمکرا  شکهید دانشکگیه پژوهش  محترم معیون  از مقیل ، نویسندگی 

 بک  قکد دان  و تشککر پژوهینک  قیلکب د  هیهوین  تثمین دلیل ب  اهواز

 شنیسک انگل آزمییشگیه محترم کی شنیس از د  ضمن،. آو ندم  عمل

 کشکتی گیه  مسکوولین تمکیم و خواجک  خکینم پوشک دام  دانشکده

 .گرددم  ستیسگوا   خوزستی  و ایمم کرمینشیه، کردستی ، هی استی 
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Abstract 

Background: Fascioliasis is a parasitic disease caused by Fasciola hepatica, Fasciola gigantica, and intermediate 

Fasciola, which is present in a wide variety of mammalian species, including humans, throughout the world. The 

polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) method is one of the best 

methods for detecting Fasciola species in places where there are two types of Fasciola hepatica and Fasciola 

gigantica in domestic livestock.  

Methods: In this study, Fasciola worms were collected from slaughterhouses in five western provinces of Iran. 

Parasitic species were identified using morphological and molecular methods. A total of 756 livestocks (cattle 

and sheep) were studied, with 89 livers infected with adult Fasciola worms. 18 worms were morphometrically 

examined, and DNA from the eggs of these worms were extracted. A fragment of genome containing  

the ITS1,5.8S, ITS2 gene was amplified and utilized by TasI enzyme, and PCR-RFLP was performed on 

amplified parts. 

Findings: A total of 178 adult Fasciola worm were isolated from infected cattle and sheep livers. During the 

spring 2017, the highest and the lowest levels of contamination were reported in Ilam Province (sheep, 28.53%) 

and Kermanshah Province (sheep, 7.9%), Respectively. In Fasciola hepatica, TasI enzyme produced three 

fragments of 427, 360 and 117 base pair (bp), and for Fasciola gigantica, it produced three fragments of 360, 

220, and 117 bp on 1.5% agarose gel. 

Conclusion: According to the study, microscopic measurements can be sufficient for microscopic characterization 

of Fasciola species, but the PCR-RFLP method using TasI enzyme is simpler, faster, and more accurate. The use of 

PCR-RFLP method and ITS genetic marker is very suitable for identification of Fasciola species. 
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