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 یدر شهرستانهاkdna با استفاده از ژن  یجلد سیازیشمانیل یگونه ها یمولکول ییشناسا

 چابهار و کنارک

 3غالم رضا مطلب ، 2انینیفرزانه اهلل د،  1یسیملک رئ دیحم 

 ، دانشگاه زابلژنتیک مولکولیرشته  ،ارشددانش آموخته کارشناسی -1

شهرضا واحد،دانشگاه ازاد اسالمی، یپزشک سم شناسی رشته ،ارشددانش آموخته کارشناسی  -2  

گروه زیست شناسی ، دانشگاه زابل ،استادیار-3  

 چکیده 

 یکی باشد. و یم کیبه صورت آندم رانیاز مناطق ا یاریاست که در بس یانگل  عیشا یهایماریاز ب یکی یجلد وزیشمانیل

چابهار  یدر شهرستان ها وزیشمانیل یجهت انواع گونه ها نیشود. به همیمحسوب م  رانیدر ا  یمهم بهداشت لیاز مسا

ماژور  ایشمانیکا،لیتروپ ایشمانیوجود دارند از جمله ل ایشمانیل از یمختلف یقرار گرفت. گونه ها یوکنارک  مورد بررس

 نیگونه ا نییشوند.  تع یبدن از جمله سر وصورت م یاندام ها یبر رو قیعم یزخم ها جادیکه باعث  ا  یدونوان ایشمانیول

به وجود  یپ یکینیوکل یکیولوژیدمیاپ میباشد. اگر چه از عال یمهم م اریاز انتشار انگل بس یریکنترل جلو گ یانگل برا

 یختلف انجام تست مولکولم یدر گونه ها گوتیوپرو ماست گوتیاماست یبه علت اشکال مشابه فرم ها یول میبر یم یماریب

PCR کیبا تکن قیتحق نیباشد. ا یم یضرور یافتراق صیجهت تشخ PCRزاهدان  یبو عل مارستانیب قاتیدرمرکز تحق

   ..دیامماه به طول انج12انجام شد و

 kdnaژن  -ماژور ایشمانیل -کایتروپ ایشمانیلواژگان كلیدي: 
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 مقدمه 

ماژور  و  ایشمانیل  کایتروپ ایشمانیمانند ل ا،یشمانیاست که با عوامل مختلف ل یانگل  عیشا یها یماریاز ب یکی  وزیشمانیل

 یجلد یرا در زخمها یبار وجود تک باخته انگل نیاول یبرا1885در سال  گهامیکون یشود آقا یم جادیا    ینوان دوایشمانیل

 ستا یریگرمس مهیو ن یگرمسیر ینواح یهاریبیما مهمتریناز  یکی زلیشمانیو(.   (Talari et  al., 1382گزارش کرد 

و  یجلد عنودو   انیردر ا  که دشومی ظاهر مخاطی یجلد)کاالآزار( و حشایی( اسالک)  یجلد لشکاا هـب ناـنسدر ا که

 .(Mohebali  et  al.,2004)  ستا هنشد ارشگز انیراز  ا  نکنو اـت مخاطی  یجلد عنوو   باشندیم شایع حشائیا

 یدر بدن انسان و پشه خاک یشوند و به اشکال مختلف یبه انسان منتقل م یخاک یازپشه ها یمختلف یتوسط گونه ها ایشمانیل

در  شتیابهد مهم تمعضالاز  که ستا ننساا به نبندپایااز  منتقله ریبیما ترین مهماز  یکی زلیشمانیوشوند.  یمشاهده م

شوند   می مبتال ریبیما ینا به ندمیکآ مناطق ساکنیناز  دییاز ادتعد هرساله. شودمی بمحسو نیاد طنقااز  ریبسیا

Nadim  et al.,2008, Ardahali et al.,1994) 82که ستگزارش شده ا وزیشمانیل  یماریب نیاد رکشو  88( . از% 

 یمتعدد یکینیتواند منجربه تظاهرات کل یم ایشمانی. عفونت با انگل لدباش می توسعه لحادر  یهارکشوکشور(، جزء 72)

شدت عفونت  زانیم  یعفونت احشائ  یمخاط یمنتشر ، جلد ی،جلدیعفونت جلد جادیمبتال بشود ازجمله باعث ا زبانیدر م

به  تواندیم یماریدارد.دوره کمون ب زبانیم ستمیوس ایشمانیاز جمله نوع ل یبه عوامل مختلف یبستگ ایشمانیحاصله از انگل ل

 وزیشمانیل .ابدی یسال ادامه م نیاوقات تا چند یگاه یماریتا سال ها طول بکشد ،عفونت و عالئم ب ایمدت چند روز باشد و 

 قیزخم عم کیماه به  6هفته تا 2شود و بعد از  یندول  کوچک ظاهر م کیپشه به صورت  شیدر ابتدا از محل ن یجلد

 (.Reithinger et al.,2007شود .) یم لیتبد

 یماریب صیتشخ نیباشد. همچن یو مخازن ارزشمند م یماریوکنترل ب نیمبارزه با ناقل یبرا ایشمانیل  یگونه ها ییشناسا

 ایشمانیمربوط به  گونه ل وز،یشمانیشده ل افتیموارد  نیشتریها ب یاست. در طبق بررس تیحائز اهم زین عیدرمان سر یبرا

مورد در صد هزار است  40تا  20حدود 1378تا  1362از سال  یماریبروز ب زانیباشد. م یم کایتروپ ایشمانیماژور و ل

Rodrigues, E et  al.,2002یهاهاست. روش یماریدر کنترل ب یاصل یها تیاز محدود یکیعفونت ها  صی(. تشخ 

تعداد  یو کم یبه علت پراکندگ یپوست وزیشمانیاز ل یادیبوده و موارد ز ریحساس و متغ ریو کشت، اغلب غ یکروسکپیم

 یحساس یصیروش تشخ ن،یشوند. بنابرا ییتوانند شناسا ینم انگل ، لیعدم مهارت الزم در تشک نیانگل در نمونه ، همچن

ان در اکثر نقاط جه  یبه صورت بوم یماریب نی(.  اReithinger et al.,2007است) ازیمشکل مورد ن نیرفع ا یبرا

عالئم  دیجد یایدن یوگونه ها شوندیخود محدود شونده م یزخم ها عثبا میقد یایدن یگزارش شده است. گونه ها

(. به طور متداول Schneider, P et al.,2005کنند  ) یم جادیرا ا یمخاط -یپوست وزیشمانیبه نام ل یتر عیوس ینیبال

از  رهیآسپ ایپوست  یاز نمونه ها ایشمانیکشت انگل ل ای یکروسکوپیم یبر روش ها ی،مبتن یجلد وزیشمانیل صیتشخ

 & ,.Schallig, H. Dاست  ) یحساس و کشت انگل مستلزم وقت طوالن ریروش ها غ نیکه ا باشدیها مزخم

Oskam, L. 2002یروش ها ریاخ ی( دردهه ها  PCR  و در کشور  افتهیو توسعه  یطراح ایشمانیانگل ل ییشناسا یبرا
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 DNA ریبر تکث یمبتن  PCRیهستند اما اکثر روش ها یمهم یصیروش ابزار تشخ است ، یقابل دسترس PCRکه  ییها

 مارانیب یتواند در زخم ها یم ایشمانیل یهاانگلDNAکند   یدر مورد زنده بودن پاتوژن فراهم نم یاست که اطالعات

که  ییها.  اصوال روشMendonça, M. et al.,2005جدا شوند  ) ینیها پس ازدرمان بالماه یحت وزیشمانیمبتال به ل

تحت  یداروها را به خوب یاثر درمان یابیکه محقق ، ارز سازندیامکان را فراهم م نیانگل زنده هستند ،ا ییقادر به شناسا

اشکال   لیاز قب یمشکالت ایشمانیل یاختالف در گونه ها لیداروها به دل یابیارز ینظارت قرار دهد. در حال حاضر، برا

 جی(.  نتاCroft, S. L. 2001)  شودیمشاهده م ییدرمان و مقاومت دارو هب حیپاسخ صح عدم ،یماریب ینیمختلف بال

 انیباشد که مطالعات انجام شده با مطالعات مسگر یسال م 5 ریز یرا گروه سن وزیشمانیل انیمبتال نیشتریمطالعات نشان داده ب

 یدر بررس (.mesgarian et al.,2007 ,Yaghoobi et al.,1997و همکاران در استان گلستان مطابقت دارد )

 50 یباال نیاز ابتال به سن یسال گزارش شده است. و مورد 10 ریز یموارد ابتال  در گروه سن نیشتریو همکاران ب انیمسگر

 یماریب تهیسیآندم زانیمختلف کشور بر اساس م یابتال به سالک در کانون ها یسن ینشده است. اگر چه الگو دهیسال د

مبتال به سالک  مارانیب یخود بر رو یفخار و همکاران در بررس(. (Yaghoobi  et al.,2001باشد  یمنطقه م کیدر 

 ی( م4/0ماه) بهشتیموارد مربوط به ارد نیدرصد وکمتر 7/31مربوط به ماه آبان با یماریکردند که موارد ب انیب رازیدر ش

 یدار یارتباط معن یماریمراجعه و تعداد موارد ب لفص نیب زیو همکاران در استان گلستان ن انیباشد .در مطالعه مسگرا

 جیموارد ابتال رابه خود اختصاص داده است نتا نیو فصل بهار کمتر نیشتریب زییگزارش شده است که بر اساس آن فصل پا

. (fakhar et al.,2010)جنس مذکر و مونث وجود ندارد  نیابتال ب نیب یدار یدهد که اختالف معن یها نشان م یبررس

 یآن جمله  م است که از ییایمزا یدارا یمولکول شاتیفعال جهت آزما عاتیشده از ضا هیته یاستفاده از گسترش  ها

توام  شینمونه جهت آزما کی،استفاده از  شگاهیو انتقال به آزما یری،سهولت در نمونه گ عیسر صیتوان به امکان تشخ

 شاتیآزما یایمزا نیاز مهمتر نیاشاره کرد. همچن یمیقد یها رشامکان استفاده از گست زیو ن یو مولکول یکروسکپیم

 Luis  etنمونه است ) کیموجود در  یها هیسو ایتمام گونه ها  تیهو نیی،امکان تع میگسترش مستق هیبر پا یمولکول

al.,1998;Valizadh et al.,2004و یاز اکولوژ یآگاه ازمندین یدر مناطق بوم وزیشمانیل یماری(  کنترل ب 

از  یکیناقالن آلوده  یمخازن و جستجو  ییراستا شناسا نیدارد .در ا یماریناقل ب زیمخزن و ن زبانیانگل ،م یولوژیدمیاپ

 ییدر  شناسا  یاساس  یآلوده  به انگل ،گام یخاک یهاپشه افتنیشود.  یمحسوب م یماریکنترل ب نیمسئول یمشکالت اساس

در  یجلد وزیشمانی(  لAransay  et al.,2000است )  یدر  مناطق   بوم  یماریب  الانتق  لیپتانس  زیناقل  و ن یهاگونه

 کایتروپ ایشمانیاز ل یخشک ، ناش یجلد وزیشمانیماژور و ل وزیشمانیاز ل یمرطوب، ناش یجلد وزیشمانیبه دو شکل ل رانیا

 المیاصفهان،گلستان،خوزستان،ا یهااستاندر  رانیمرطوب در کشور ا یجلد وزیشمانیل  کیآندم پریها یباشد.کانون ها یم

بزرگ از جمله  یهااز شهر یاریخشک در بس یجلد وزیشمانیکه ل یبوشهر و سمنان گزارش شده است ،در حال ،

(.  هر tashakori et al .,2003 tashakori et al.,2006وجود دارد) کیو بم به شکل آندم راز،مشهدیتهران،ش

مرطوب و خشک عالوه  یجلد وزیشمانیل یوجود دارد ول یواضح یتفاوت ها یماریدو شکل ب نیب  یکینیلیچند از نظر ک
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 عیوس اریبس عاتیبدون عالمت تا ضا یهاکه از عفونت شودیم عاتیاز ضا یعیوس فیبروز ط موجب ک،یپیبر شکل ت

،  ایشمانیل یمشخصات گونه ها نیی(. تعbelli et al.,1998; berzunza et al.,2002گردد.)  یرا شامل م یپوست

کنترل  یهادر مورد درمان و اعمال روش یریگ میتصم یبرا نیهمچن ،یماریب نیاز ا یریشگیو پ حیصح صیتشخ یبرا

 یگذشته انگل ها ی( در دهه هاhajjaram et al.,2004 rotureau et al.,2006است ) تیحائز اهم اریبس یماریب

ها به  زولهیا ییایجغراف عی،توز ینیبال ینمونه ها یکروسکپیالم م یلوژمورفو یبررس قیاز طر میبه طور مستق ایشمانیل

 شدند. یم یو طبقه بند تیهو نییکشت تع طیرشد در مح یو الگو زبانیم یبرا ییزایماری،ب کیخصوص در مناطق آند

منطقه  کی به طور همزمان در ایشمانیگونه ل نیروش ها فاقد دقت الزم بوده است،به عنوان مثال ممکن است چند نیا

 قیدق یروش ها ریو سا یمولکول یمذکور با توجه به روش ها یها(. در روشmarfurt et al.,2003موجود باشند)

 یبرا ییاستاندارد طال کی یانگل DNAها و استفاده از  میآنز زویا  لیخارج شده ودر حال حاضر تحل تی،امروزه از اولو

بر اساس  ایشمانیل یگونه ها نیی. تع  (schonian et al.,2003) گردند یممحسوب  ایشمانیل  یکردن گونه ها زیمتما

 صیمتنوع به تشخ ینیاشکال بال لیبه دل یجلد وزیشمانیباشد ،به عنوان مثال ل نیتواند مشکل آفر یم ینیبال یعالئم ونشانه ها

 ایشمانیانگل ل PCRبا استفاده از روش  2002و همکاران در سال  انی.   معتضد(bailey et al.,2007)دارد  ازین یافتراق

  PCRوانجام مسایشده با گ یزیرنگ آم یاز گسترش ها DNAبا استخراج  قیتحق نیقرار دادند؛ در ا  ییرا مورد شناسا

مورد سالک (. در Motazedian et al.,2002پرداخته شد ) یپوست سیازیشمانیل صیدر تشخ یاختصاص یها مریبا پرا

هر چند با فراهم نمودن گسترش از  ایشمانیل صیندارند. تشخ یچندان ییکارا یسرولوژ یها روش ییو روستا ینوع شهر

که زخم مزمن بوده وشمار انگل اندک باشد،  یاما در موارد است ، ریامکان پذ یراحت مسابهیگ یزیورنگ آم ماریزخم ب

مطالعات مختلف نشان  (. AL-jawabereh et al.,2006;Motazedian et al.,2002کند ) یرا  مشکل م صیتشخ

در  ژهیبه و یماریب صیدر تشخ یروش حساس ایشمانیپالست انگل ل تویکن  DNAبر  یمبتن PCR یروش ها دهد که، یم

 مارانی(. فخار و همکاران در بFakhr et al.,2010;Pourmohammadi et al.,2010باشد.) یموارد مزمن م

 ی،بر رو مرازیپل یا رهیبا استفاده از واکنش زنج رازیش یدانشکده پزشک یسگروه انگل شنا شگاهیمراجعه کننده به آزما

 ییانگل شناسا DNAدرصد( از آن ها  4/56مورد )  35ود،نشده ب افتیدر آن  شمنیکه جسم ل میگسترش مستق 62تعداد 

 یها مریگونه با استفاده از پرا  یاختصاص PCRو همکاران در انجام روش  انی(. کرمFakhr et al.,2010نمودند 

اعالم  میکار آمد تر از روش مستق اریبس کیپیت ریموارد غ  ییروش را در شناسا نیمبتال به سالک ،ا مارانیب یاختصاص

 یماریب کیپیت ریگونه انگل در موارد غ ییدر شناسا یاختصاص یها مریها با استفاده از پرانمودند ضمنا در مطالعه آن

 (.Karamian et al.,2008درصد بوده است ) 100

را فعال  یسلول یمنیاست که بتواند ا  یخالص  یژن ها  یاستفاده از  آنت  وزیشمانیل هیدر توسعه واکسن عل  دیجد کردیرو

(. طبق مطالعات مشخص شده است که Mansueto et al.,2007گاما گردد) نترفرونیا دینموده ومنجر به تول
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 ایشمانیانگل ل یتگویداشته اند چرا که  مرحله  اماست یمنیا ستمیس  کیدر تحر یباالتر ییتوانا  یگوتیاماست یهانیپروتئ

  ((. joshi et al.,2007شود  یمقاوم بوده  و باعث  استقرار عفونت  در بدن انسان م یمنینسبت به سامانه ا

 ،تـسا ریاـبیم عامل قیقد تمشخصا تعیین ری،اـبیم اـب رزهاـمبو  لرـکنت تـجه ییزر برنامهدر  مگا لیناو ییکهانجآ از

از  اهیـگو آ زنمخادر  لیشمانیاو  ها گونه شناسایی ،هاآن  گیدلوآ انمیزو  منطقه هردر  دموجو  نزـمخاز  اهیـگآ

 داشته باشد یماریاز ب یریگ شیو پ ،کنترلیزیر برنامهدر  ساسیا شـنق دـناتو یـم اـهآن  یـنتیکژ اترـتغیی

) (Nadim  et al.,2008.  ژهیو هـب   ولیـملک   یاـهاز روش    رخیا یها لسادر   PCR  تعیی  ایبر  سیعیو سطحدر 

 شده است .)  ادهاستف kdnaوitsو   18s-rnaاز ژنوم انگل مانند یمختلف بخشاز  لحا به تا دوـش  می دهستفاا   گیدلوآ ن

 کایتروپ ایشمانیانگل ل گوتیمهاجرت فرم اماست جهیدر نت یجلد وزیشمانیمبتال به ل مارانیدرصد ب 5مطالعات انجام شده  طبق

شود. طبق گزارشات  یم یمخاط یجلد وزیشمانیفرم ل جادیوا  ینیحلق وب یخون به نواح ایو یغدد لنفاو لهیاز پوست بوس

در    یمخاط  یجلد  وزیشمانینادر  ل  یماریب جادیموجب ا کایتروپ ایشمانیماژور ول یجلد وزیشمانیعفونت همزمان ل

( Garcia  et  al.,  2007شده است  ریدرکشور سودان  به صورت  تگ  گ نیافغانستان  ،عربستان و همچن  یکشورها

ماژور  یجلد وزیشمانیول کایتروپ یجلد وزیشمانیعفونت همزمان ل رانیدر استان فارس در جنوب ا هی(. طبق مطالعات اول

 (.Asgari Q, et al. 2007مشاهده شده است )

 روش تحقیق 

 آمده است. 1در جدول  قیتحق نیمورد استفاده در ا یهادستگاه
 دستگاه هاي مورد استفاده . 1جدول

نام شركت  مدل نام دستگاه

 سازنده

كشور 

 سازنده

 آلمان Gradiant Eppendorf ترمو سایکلر

 ایران آزمایش آزمایش -20فریزر

 آمریکا Unico 2100 ژل داک

ترازوي 

 دیجیتال

V200 AccuLAB آلمان 

 ایران کاوش طب AV25 اتو كالو

 آمریکا NB-301 Memmert بن ماري

تانک 

 الکتروفورز

E0203 Labnet تایوان 

 آمریکا Micro spin Qiagene اسپین

 S0200-230 ورتکس

V-EV 

Labnet تایوان 
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 ایران II Kavehکالس  هود

 4یخچال 

 درجه

 ایران الکترو استیل - 

 آلمان Eppendorf 22331 سانتریفیوژ

 آمریکا D-6405 Heraeus انکو باتور

 

 .ذکر شده است 2مواد مورد استفاده در این تحقیق در جدول 
مواد مورد استفاده. 2جدول  

قیمت 

 كل
 

قیمت 

 واحد

 ریال

تعداد 

 الزم

آیا در 

ایران  

موجود 

 است؟

مصرفی یا 

غیر 

 مصرفی

شركت  كشور

سازنده یا 

 فروشنده

نام وسیله یا 

 دستگاه

 

 اتانول مرک آلمان مصرفی بله لیتر 5 10000 500000

 الم  ایران مصرفی بله بسته10 100000 1000000

 رنگ گیمسا ندای فن ایران مصرفی بله لیتر2 1250000 1250000

 دانمارک مصرفی بله ویال5 100000 500000

 

Amplican Master mix 

 ایران مصرفی بله ویال4 250000 1000000

 

 پرایمر پیشگام

 ایران مصرفی بله قوطی 1 400000 400000

 

 اگارز پیشگام

میکروتیوب  کیاژن ایران مصرفی بله بسته 3 350000 1050000

0.5ml 
-سیناژن ایران مصرفی بله ویال 3 300000 900000

fermentas 

 پروتئیناز

25mg K 
 رکیت استخراج Ferments ایران مصرفی بله عدد2 2500000 5000000

DNA 

 بر چسب  ایران مصرفی بله بسته 10 10000 50000

 ژل رد پیشگام ایران مصرفی بله اویال 250000 250000

 پنبه سینا ژن ایران مصرفی بله بسته 10 15000 150000

 DNA ladder پیشگام ایران مصرفی بله ویال 1 250000 250000
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 DNA پیشگام ایران مصرفی بله اویال 250000 250000

lddder 

100bp 

 

  یودرمان یصورت انجام شد که ابتدا هشتاد نمونه افراد مشکوک به ضایعات جلدی در مراکز بهداشت نیبه ا زین شیآزما

زخم  یشد. از نمونه ها یهمکار طرح (جمع آور یچابهار و کنارک ، توسط همکاران طرح )به طور اخص توسط دانشجو

کردن زخم  توسط  لیدست و صورت پس از استر یامختلف بدن به خصوص قسمت ه یقسمت ها یشده بر رو جادیا

شده  یجمع آور یالم منتقل کرده و وسپس نمونه ها یزخم را بر رو اتیکرده ومحتو جادیدر زخم شکاف ا یستوریب غیت

شده با  کسیف یسپس نمونه هازاهدان منتقل شدو  یبوعل مارستانیب قاتیمرکز تحق یمولکول کیستماتیبه آزمایشگاه س

متانول،  با رنگ گیمسا رنگ آمیزی شده و زیر میکروسکوپ نوری با درشت نمایی هزار برابر از نظر وجود جسم لیشمن 

 کروسکوپی( با استفاده از مشمنیو تعداد انگل )جسم ل زانیمورد بررسی قرار گرفت و بعد از آن تک تک نمونه ها از نظر م

شده براساس تعداد انگل طبق جدول  هیته یو گسترش ها تقرار گرف یبه دقت مورد بررس X1000 ییو درشت نما ینور

 .شد یدرجه  بند 3
 مسایشده با گ يزیرنگ آم يمثبت بودن الم ها در گسترش ها زانیو م ي. نحوه شمارش رتبه ا3جدول

Degree/intensity Parasit  index                        

O                             Amastigot /1000  field            

1+                       1-10 amastigot /1000 field       

2+                       1-10  amastigot  / 100 field     

3+                       1-10 amastigot  /10 field        

4+                        1-10 amastigot/  1field            

5+                       10-100 amastigot / 1field       

6+                       >100  amastigot /1field           

 

 از دو روش استفاده می شود که این روش ها عبارتند از :   DNAبرای  استخراج 

 به روش کیت DNA روش استخراج  -2روش فنل کلرو فرم  -1

 با استفاده از کیت  DNA :روش استخراج1-4-2

 انجام شده که شامل مراحل زیر است Dna BaBioدر این تحقیق استخراج با کیت   
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 بن ماری  و محتویات الم را داخل میکرو تیوب قرار داده شد و آون و توسط تیغ بیستوری سطح الم برش داده شده  و-1

عدم بروز آلودگی ،در حین کار برای اطمینان از درستی استخراج و  درجه تنظیم شد و 56همچنین بافر رها سازی دردمای

یک نمونه مثبت تائید شده جهت کنترل مثبت  عمل استخراج  را روی یک نمونه منفی )آب مقطر تزریقی(هم انجام شد.و

میکرولیتر  20لیتری سترون را نامگذاری کرده  ودر داخل هر تیوب 5/1نیز به نمونه ها اضا فه شد و سپس پنجاه عدد تیوب 

 200میکرولیتر از نمونه های مجهول در هر کدام از تیوب ها ریخته در مرحله بعدی   200بعد از آن  یخته وپروتئین کیناز ر

درجه به  56بعد از آن در دمای  و ثانیه ورتکس شد 10تیوب ها به مدت  میکرولیتر  بافر اتصال به تیوب ها اضافه شد.و

ل ومیکرولیتر اتان 200در مرحله بعدی  انیه سانتریفیوژ شده وث 10سپس تیوب ها به مدت  دقیقه قرار داده شد و 10مدت 

سپس ستون های اتصال قرار گرفته بر روی تیوب  و ثانیه دوباره تیوب ها ورتکس شدند 10به مدت  مطلق  اضافه کرده و

 دقیقه سانتریفوژ شدند ودور در  8000بعد از آن ستون ها در  محتویات هر تیوب را داخل ستون منتقل کرده و را برداشته و

میکرو لیتر بافر شستشوی شماره یک به  500سپس  و میلی لیتری جدید منتقل شد2ستون ها را یکی یکی به تیوب های 

 2ساتنریفوژ شدند .ودر مرحله بعدی ستون ها را به تیوب های  8000تیوب اضافه شد دوباره به مدت یک دقیقه در دور 

ستون ها در  و میکرو لیتر بافر شستشوی شماره دو  به ستون اضافه شد 500بعد از آن  و میلی لیتری جدید منتقل شدند

 100در مرحله بعدی لیتری منتقل شدند و 5/1سپس ستون ها به تیوب های  و به مدت سه دقیقه سانتریفوژ شدند.14000دور

قیقه در دمای اتاق قرار داده شد.در نهایت د 5ها رابسته وحدود میکرولیتر بافر رها سازی را داخل ستون ریخته ودرب آن

ستون ها دور انداخته شدند و محلول زیر ستون حاوی  شدند. به مدت یک دقیقه سانتریفیوژ 13000ستون ها را در دور 

DNA  استخراج شده می باشد (.mohammadi et al., 2015 .) 

و تخمین غلظت  UV دستگاه اسپکتروسکوپی جذب استخراج شده از دو روش  تعیین غلظت با   DNAبرای تعیین میزان 

ژنومی استخراج شده و محصوالت  DNAبرای مشاهده کیفیتو  شود.از روش الکتروفورز استفاده می  DNAنمونه های 

 درصد استفاده شد. 1از روش ژل الکتروفورز یا ژل آگار  PCRحاصل از واکنش 

میلی لیتر آب فاقد نوکلئاز )آب  25/1را در   kدر پروتئنازآماده سازی محلول هم به این صورت انجام شد که پو •

 درجه قرار داده شد. -20به صورت تقسیم شده در فریزر  حل شد و تزریقی(

 اتانل مطلق اضافه شد. cc12به بافر شستشوی شماره  یک  •

 اتانل مطلق اضافه شد. cc48به بافر شستشوی شماره دو  •

 این اعمال برای اولین بار که کیت باز شد انجام شده است. 

ی یژل رد استفاده شد .ژل رد  با خاصیت فلئورسانس و توانا ، DNAقبل از انجام الکتروفورز ،برای رنگ آمیزی ومشاهده

رشته های UVو نور  )دستگاه عکس برداری از ژل(Gel Doc به کمک دستگاه  و DNAجایگیری درون رشته های 

DNA  .غلظت محلول ذخیره و پایه این ماده  رشته های رنگ شده را قابل مشاهده می کندmg/ml10. ودر  می باشد

جهت طراحی پرایمر از  همچنین. و (hajarran et al.,2014) رنگی ،در دمای اتاق نگهداری گردید ظرف دربسته و
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پرایمر  استفاده شد. NCBIدر پایگاه اینترنتی    Blastاز نرم افزاز  و استفاده شد. CSB2XF با نام kdnaتوالی ژن 

 .طراحی شده نیز از شرکت پیش گام  تهیه گردید

به مقدار مناسب آب  آماده سازی پرایمر های لیوفیلیزه طبق دستور شرکت سازنده انجام شد  بدین صورت که به  پرایمرها

 دقیقه سانتریفیوژ گردید و 30 پرایمر ها به مدت یک دقیقه ورتکس شده و استریل اضافه گردید سپس  دو بار تقطیرمقطر 

به عنوان محلول کاری استفاده شد سپس  از این محلول اولیه رقت یک به ده تهیه و سپس  در دمای اتاق نگهداری شد.و

رفته و طول  ی بکاریپرایمر های طراحی شده وشرایط دما 4 درجه ذخیره گردید در جدول -20پرایمر های حل شده در 

 .باند های تشکیل شده نشان داده شده است
 PCRاستفاده شده در تست  يمرهای. پرا4جدول

 

جهت پرایمر  و DNAبا استفاده از یک نمونه  PCR جهت انجام Annealing دستیابی به دمای بهینه برای آگاهی و

  Annealingی انجام گرفت.با آگاهی از دمای یشیب دما PCR های مورد مطالعه،های انتخابی برای هر یک از توالی ژن

محصول تک باند با اندازه  شده و PCRاستخراجی DNA ی امناسب برای هر یک از جفت پرایمر ها کلیه نمونه ه

 .وکیفیت مورد نظر به دست آمد

کثیر شد  در با استفاده از پرایمر های اختصاصی ت  PCRسیله تست مولکولی  ه وب kdna ژن  ، DNAپس از  استخراج 

های حرارتی زیر انتخاب شد ابتدا دستگاه سیکل PCRپس از بهینه کردن  استفاده کردیم و    PCRاین تحقیق از دستگاه 

را تنظیم و kdna  ترموسایکلر را روشن کرده بعد میکروتیوب ها را در دستگاه قرار داده و برنامه ی دمایی مربوط به ژن

 برای تکثیر ژن از برنامه دمائی زیر استفاده  شد..  دهیمی شروع را فشار میدکمه

1) co 95  واسرشت رشته الگو( دقیقه 5به مدت( 

2) co94  واسرشت رشته ساخته شده( ثانیه30به مدت( 
3) co59 ثانیه )دمای اتصال پرایمر(55به مدت 

4) co72  دمای مناسب جهت فعالیت آنزیم  ثانیه 60به مدت(DNA  )پلیمراز 

Sequence Primer name Target PCR step 

CGAGTAGCAGAAACTCCCGTTA-3-5 

 

5-ATTTTTCGCGATTTTCGCAGAACG-3 

CSB2XF 

 

CSB2XR 
 

 

KDNA 
 

 

First step 

 

5-TCGCAGAACGCCCCT-3 

 

5-ACTGGGGTTGGTAAAATAG-3 

LIR 

 

13ZF 

 

KDNA 

 

Second step 
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 co72  (2016,.)برای اطمینان از ساخت کامل قطعات دقیقه5 به مدت et al(saldarriga    . 

  یافته ها

ژنومی ، جزء اولین مراحل تحقیق می باشد که به وسیله چندین روش قابل  DNAدر مطالعات ژنتیک مولکولی، استخراج

غلظت نمونه ها با ژل  ژنومی ،کیفیت و DNAانجام است .در پژوهش حاضر کلیه نمونه های ارسالی پس از استخراج 

( وجذب نوری 2 شکل و1)شکل با استفاده از دستگاه اسپکتو فوتو متر بررسی شد. تک باندها آگارزو جذب نوری  و

در طی این مطالعه با توجه به غلظت  استخراجی را نشان داد.  DNAمشاهده شده در این بررسی ، کیفیت وخلوص 8/1

DNA   میکرولیتر از محلول 10استخراجیDNA استخراجی مورد استفاده قرار گرفت وDNA های استخراجی در 

 30ونه مربوط به مراکز بهداشتی و درمانی  شهرستان چابهار ونم 50نمونه ارسالی،  80از مجموع  نگهداری شد. -20دمای

نمونه لیشمانیا  44درمانی شهرستان کنارک بود.که از نمونه های ارسالی شهرستان چابهار ، نمونه مربوط به مراکز بهداشتی و

نمونه لیشمانیا  3نیا تروپیکا ونمونه  لیشما 27نمونه ارسالی از شهرستان کنارک  30از نمونه لیشمانیا ماژور ، و 6 تروپیکا و

 ماژور بود.

 

مربوط به لیشمانیا ماژور به عنوان كنترل   bp 570 :  باند1الین شماره  .ماژور ایشمانیل kdna يژنها PCRحاصل از   جی. نتا1شکل 

 bp 100 : لدر 4الین شماره ، مربوط به لیشمانیا ماژور به عنوان نمونه bp   570: :  باند 3و  2الین هاي شماره ، مثبت
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عنوان كنترل  به اماژوریشمانیمربوط به ل bp   570:  با ند  1شماره  نیال .لیشمانیاتروپیکا kdnaژن هاي  PCRنتایج حاصل از  .2.شکل 

 به عنوان نمونه کایتروپ ایشمانیمربوط به ل bp750:  باند   3و  2شماره  يهانیال، مثبت

 

  گیرينتیجهبحث و 

بلوچستان)شهرستان های چابهار  با توجه به نتایجی که حاصل شد لیشمانیوز جلدی)سالک(که در منطقه جنوب سیستان و

روستایی  تحقیق حاضر برای شناسایی گونه های لیشمانیوز جلدی شهری و به صورت آندمیک وجود دارد و وکنارک(

انجام شده است. بعلت اینکه درمان بیماری لیشمانیوز جلدی بسته به نوع لیشمانیوز متفاوت است ،تشخیص افتراقی گونه 

الم  رنگ آمیزی شده با رنگ گیمسا، که مشکوک به لیشمانیوز  250های این انگل ضروری می نماید.بر این اساس از تعداد 

نمونه توسط آزمایش مولکولی  80وک به لیشمانیوز جلدی جدا شده بود در حدود جلدی بود و از زخم های بیماران مشک

PCR   نمونه مربوط به لیشمانیوز شهری)لیشمانیا  71نمونه مثبت موجود ،مشخص شد که  80تعیین گونه شد.  واز

یشتر نمونه های جدا شده از که ب بودکه این ارقام  نشان می دهد نمونه لیشمانیوز روستایی )لیشمانیا تروپیکا (9تروپیکا(و

زخم های بیماران در جنوب سیستان وبلوچستان)شهرستان های چابهاروکنارک(مربوط به لیشمانیا تروپیکا یا لیشمانیوز 

شهری می باشد که می تواند دالیل مختلفی داشته باشد از جمله نزدیک بودن سگ ها به مناطق شهری باعث افزایش میزان 

از سایر دالیل می توان به  شده زیرا سگ یکی از عوامل مهم انتشار آلودگی به انسان می باشد و لیشمانیوز جلدی شهری

باعث انتشار آلودگی شده اند را می توان  وجود افراد غیر بومی که از سایر شهرستان های ایران  به این منطقه آمده اند و

دی  جدا شده در جنوب استان سیستان و بلوچستان با طی این تحقیق مشخص شد که گونه های لیشمانیای جل اشاره کرد.

 ودراین تحقیق گونه جدیدی از انگل لیشمانیا یافت نشد. سایر نواحی استان متفاوت می باشد.
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