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 به نام خداوند مهربان

 :عنوان

 در Anophele stephensi ( Culicidae: Diptera(بررسی تنوع ژنتيکي پشه های آنوفل استفنسی  

 )اولين پژوهش  (  PCR-RFLPاستان سيستان و بلوچستان با استفاده از تکنيک 
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 :چکيده
ان   -پشه های آنوفل استفنسی  يکی از مهمترين ناقلين ماالريا در مناطق جنوب و جنوب شرقی ايران  بويژه دراستان های سيستان                 بلوچستان و هرمزگ

ر اساس             . می باشند    رم های بيولوژيک ب وژي تخم و خصوصيات کروموزومی در جمعيت های  شهری و         تاکنون مطالعاتی زيادی بر روی ف مرفول

ده است                 اقی مان ل نامشخص ب ن آنوف . روستايي اين گونه انجام شده ، اما  هنوزساختار ژنتيکي جمعيتهای مختلف و ارتباط آن با فرم های بيولوژيکی  اي

ای مختل                 وژيکي جمعيته رم های بيول وگرافي و شهری       اين مطالعه به هدف بررسی تنوع ژنتيکي ف د       -ف توپ تفاده از مت ا اس ل استفنسی ب تايي آنوف  روس

ا PCR-RFLPمولکولی  دخيم     در بين سوش های متفاوت و موثر در انتقال عامل بيماری ماالري وع سخت و ب  در ( Plasmodium falciparum)  ن

يداز   ١٠در اين مطالعه محصوالت حاصل از  تاثيربيش از        .منطقه بلوچستان ايران می باشد       ٢ و ١آنزيم هضم کننده مختلف بر روی ژن سيتوکروم اکس

)COII-COI(      ه وجود دارد وتشکيل ن گون هاپلوتايپ مشخص  را می    ٢ژنوم ميتوکندری بطول نشان دادکه اختالفات ژنتيکی درداخل جمعيت های اي

ن  .تيکی مشخص دربين سوش های مختلف می باشد  دهند که متمايزازخصوصيات مرفولوژيکی تخم وتوپوگرافی منطقه است وحاصل يک جريان ژن   اي

ا می باشد                         ه در دني مطالعات  .اولين مطالعه برروی ژنتيک جمعبتهای مختلف آنوفل استفنسی براساس فرم های بيولوژيک آنها درمناطق انتشار اين گون

ين وض                  ران جهت تعي ز اي ا خي اطق ماالري اير من يتولوژيکی وملکولی در س وژيکی ، س ران ضروری بنظر        تکميلی اکول ه در اي ن گون ر اي ق ت عيت دقي

 .نتايج اين مطالعه می تواندراهگشای مناسبی درارائه راهکارهاو برنامه ريزی  جهت مبارزه باناقلين ماالريا باشد . ميرسد

 

 . الريا ناقل ما.آنزيم های قطع کننده. ژن سيتوکروم اکسيداز يک ودو . آنوفل استفنسی ،ژنوم ميتوکندری : کلمات کليدی

 :کليات 

د می باشد                اره هن ن    . پشه های  آنوفل استفنسی يکی از مهمترين ناقلين ماالريا در مناطق خاورميانه وشبه ق ز اي ران ني در اي

ه براساس      ) . Zahar1990(گونه يکی از مهمترين ناقلين ماالريا در مناطق جنوب وجنوب شرقی معرفی شده است              ن گون اي

م ک تخ يات مرفولوژي م ط(خصوص وددر تخ وايی موج ای ه ه ه رض وتعداداطاقچ رم )ول وع ه ف ه س ب

ا ،   Mysorensisو  Biotype(Intermediate ,Type(بيولوژيک  طبقه بندی شده که از  نظر قدرت انتقال بيماری ماالري

رم ه        Type formنوع  اير ف ه س الی است ک ن در ح ده و اي اقلين   اين گونه بعنوان يکي از ناقلين مهم ماالريا شناخته ش ا از ن

 ) .Subbarao,etal 1987,Rao,etal 1938,Sweet & Rao 1937..(ضعيف محسوب می گردند 

ه بررسی                       ا بحال از روشهای مختلفی از جمل ه ت ن گون وع ژنتيکي در اي ين تن رم های بيولوژيک و تعي به منظور تفکيک ف

وزوم    ک کروم م ، ميتوتي وژيکی تخ يات مرفول ن (Suguna,1992)خصوص ی ت وزوم  ، پل  ، (Coluzzi,1970)کروم

 و روشهای بيولوژي (Rutledge,1970) تالقی بين استرينهای مختلف  (Anyanwu,1997)هيدروکربنهای جلد حشره بالغ   

ده است      (Oshaghi,1998)مولکولی   تفاده ش ايج آزمايشات                    . اس ه ، نت ن گون ای مختلف اي اهده اختالف در فرمه رغم مش علي

ي       ايج حاصله                     مختلف محققين بر روی تالقی ب ر عقيمي در نت ا حدودی ن ه اگر چه ت ه نشان داده است ک ن گون ن سوشهای اي

ا   ی عموم ت ول ده اس اهده ش ی      " مش ارور م اج ب د نت ري و تولي ه جفتگي ادر ب ه ق ن گون ف اي ای مختل وش ه س
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مطالعات  .تبنابراين وضعيت اين گونه از نظر کمپلکس يا سيبلينگ بودن هنوز مورد سوال اس       . (Rutledgle,1970)باشند

ارکر ژنتيکي                         DNAاخير بر روی     وان يک م ه عن ادری ب  ميتوکندری به دليل نداشتن نوترکيبی ، تکامل سريع و وراثت م

ه       ورت گرفت ا ص ل ماالري ای ناق ه ه ان گون وص در مي رات بخص ي حش وع ژنتيک ه تن رای مطالع م ب يار مه بس

ت اس      . (Loxdale,1998)اس ر اس ران ، ب رقی  اي وب ش ا در جن دميک ماالري ه آن ار در منطق ين ب رای اول ژوهش ب ن پ اي

ده است                 ام ش ر        .روشهای بيولوژي مولکولی مبنتی بر فرم های بيولوژيک مختلف  انج ه عالوه ب ن مطالع ايج حاصل از اي نت

کی ، در م    ی پزش ره شناس ات حش ولی در مطالع وژي مولک تفاده از  بيول گامی در اس ه  پيش دميولوژيک و برنام ات اپي طالع

 .کنترل بيماری ماالريا در مناطق جنوبی مورد استفاده قرار خواهد گرفت

 

 :مواد و روشها

تاندارد حشره                             ا روشهای اس ران ب وب شرق اي وب و جن نمونه های الرو و بالغ آنوفل از مناطق  تحت مطالعه در مناطق جن

ر     شناسی جمع آوری شده و با استفاده از کليدها      ل استفنسی ب ی استاندارد نسبت به تعيين گونه آنها اقدام شد و نمونه های آنوف

ده و          تفاده از خصوصيات مرفولوژيک جداسازی ش ا اس تفاده از      DNAاساس فرمهای مختلف بيولوژيک ب ا اس ا ب ه ه   نمون

پ .  استخراج شده و تا حد امکان تخليص شد          (Ballinger,1992) کلروفرم   –روش استخراج فنل     تفاده از تکنيک      س ا اس س ب

PCR قطعه ای  بطول bp١۵٢ و ١ از ژن های سيتو کروم اکسيداز  ١٢ (COI,COII)   دری وم ميتوکن ا  (mtDNA) ژن  ب

ده   ده و حدود    ®COI(f) , COIIکمک پرايمرهای از پيش طراحی ش ر ش ه کيفيت آن     ١٠٠ml تکثي  از محصول حاصل ک

تفاده   .  به شرکت آلمانی توسط نمايندگی آن در ايران سپرده شد(sequencing)مناسب بود جهت تخليص و تعيين توالی  ا اس ب

 محلهای برش آنزيم بر روی توالی حاصله مورد بررسی قرار گرفت و با تعيين آنزيمهای مناسب   Nebcutterاز نرم افزار  

ده   از پيش شن  (   ، از آنزيمهای قطع کننده        PCR بر روی محصوالت     RFLPو موثر جهت انجام تکنيک       ادر    ) اسايي ش ه ق ک

 .به تفکيک تنوع ژنتيکي در فرمهای بيولوژيکي جمعيتهای متنوع ميباشد استفاده شد

 

  : نتايج

 آنزيم ١٠ بر روی جمعيت ها و فرمهای مختلف بيولوژيک اين گونه نشان داد که از بين RFLPنتايج حاصل از تکنيک 

 منطقه بلوچستان می Mysorensisدر بين جمعيتهای مختلف فرم  هاپلوتايپ ٢  قادر به تفکيک Dra Iمختلف تنها آنزيم 

در ساير فرمهای بيولوژيک و جمعيتهای مورد مطالعه هيچ گونه پلی مورفيسم طولی ناشی از هضم آنزيمی مشاهده . باشد 

 ژنوم ميتوکندری CO II ژن ۵´  از بخشbp۶٠٠ و حدود CO I ژن ٣´ از بخش bp٨٠٠تعيين توالی حدود .نشد

mtDNA، مقايسه .  نمونه از جمعيتها و فرمهای مختلف بيولوژيک اين گونه انجام شد ١٠(Alignment) توالی های 

بطول "  مجموعاCO IIو COIحاصله نشان دادند که تمام جمعيتها و فرمهای بيولوژيک در دو بخش مطالعه شده 

bp١٣۵يکسان و مشابه می باشند و با نتايج حاصل از "  کامال٠PCR-RFLPنتايج فوق نشان می .هماهنگی دارد"  کامال

دهد که عليرغم وجود فرمهای بيولوژيک و نقش متفاوت آنها در انتقال بيماری ، آنوفل استفنسی هنوز يک گونه واحد می 

  بين جمعيتها و فرمهای مختلف آن وجود دارد به نحوی که از نظر ژنتيکي (Gene flow)باشد  و يک جريان ژنی 

 .ر زيادی بين آن ايجاد می نمايد شباهت بسيا
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