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Abstract
Background and purpose: Iran is one of the endemic focuses of cutaneous leishmaniasis (CL)
in the world. The disease is commonly seen in some tropical regions of Kermanshah province (West of Iran).
In this study, patients with CL were diagnosed and identified using RFLP-PCR and DNA sequencing.
Materials and methods: In this descriptive study all suspected cases of CL attended a clinic
affiliated with Kermanshah University of Medical Sciences in 2015 were diagnosed by microscopic and
molecular methods. The Leishmania species were identified by PCR-RFLP and genomic sequencing.
Results: There were 65 patients of whom 47 (72.3%) were detected as CL including 64.6%
males and 35.4% females. Among the patients 49.2% were resided in Kermanshah, and 50.8% lived in
other cities of the province. It was found that 47.7% of the patients had history of travel to other provinces
in previous months. Leishman bodies were detected in 50.8% and 72.3% of the patients by microscopic
observation and PCR technique, respectively. By RFLP-PCR, 14.9% and 84.1% of positive samples were
identified as Leishmania tropica and Leishmania major, respectively. The PCR product sequences of 5
samples confirmed the results of PCR-RFLP in identification of the Leishmania species.
Conclusion: Leishmania major is the main cause of CL in Kermanshah province. PCR is
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believed to be more sensitive than microscopic method for detection of CL and RFLP-PCR is an
appropriate technique for identification of Leishmania species.
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چكیده
سابقه و هدف :ایران یکی از کانونهای لیشمانیوز جلدی در جهان است .این بیماری در برخی مناطق گرمسیری استان
کرمانشاه به طور معمول دیده میشود .در این مطالعه بیماران مبتال به لیشمانیوز جلدی شناسایی شده و با روش RFLP-PCR

و تعیین سکانس  DNAتعیین گونه شدند.
مواد و روشها :در این مطالعه توصیفی تمامی بیماران مشکوک به لیشمانیوز جلدی مراجعهکننده به کلینیک دانشگاه
علوم پزشکی کرمانشااه طای ساال  ،49باا روش میکروساکوپی و مولکاولی شناساایی شادند .گوناههاای لیشامانیا باا روش
 RFLP-PCRو تعیین سکانس ژنومی شناسایی شدند.
یافتهها 97 :نفر ( 77/3درصد) از  56بیمار بررسی شده ،مبتال به سالک بودند .باه ترتیا

 59/5درصاد و  36/9درصاد

آنها مذکر و مونث بودند 94/7 .درصد از بیماران ساکن کرمانشاه و  65/8درصد ساکن شهرستانهای دیگر اساتان بودناد.
 97/7درصد بیماران سابقه مسافرت به استانهای دیگر در چناد مااه گذشاته را داشاتند .اجساام لیشامن باه ترتیا

در 65/8

درصد و  77/3درصد از بیماران با روش میکروساکوپی و  PCRشناساایی شادند .باا روش  ،RFLP -PCRباه ترتیا

49/4

درصد و  89/4درصد از نمونههای مورد بررسی به عنوان لیشمانیا تروپیکا و لیشامانیا مااژور شناساایی شادند .تعیاین تاوالی
ژنومی انجام شده در  6نمونه از محصوالت  ،PCRنتایج روش  PCR- RFLPرا در تعیین گونه های لیشمانیا تایید نمود.

استنتاج :لیشمانیا مااژور گوناه لالا

لیشامانیوز جلادی در اساتان کرمانشااه اسات .روش مولکاولی  PCRحساسایت

بیشتری نسابت باه روش میکروساکوپی در شناساایی بیمااری ساالک دارد و  RFLP-PCRروش مناسابی بارای شناساایی
گونههای لیشمانیا میباشد.
واژه های کلیدی ،RFLP-PCR :لیشمانیوز جلدی ،تعیین سکانس DNA

(شهری) و مرطوب (روستایی) وجود دارد که به ترتیا

لیشامانیوز جلاادی (ساالک) از بیماااریهاای منتقلااه
توسط پشهخاکیها میباشد که جزء شش بیمااری مها

توسط  Leishmania tropicaو  Leishmania majorایجاد

انگلی جهان است( )7،4و ایران یکی از کانونهاای انادمیک

میشوند .این دو فرم از نظار اپیادمیولوژی ،ویژگایهاای

آن میباشد .این بیماری در ایران به دو فرم مه خشاک

بالینی بیماری ،مدت زماان بیمااری ،ناقلیان و مخاازن دارای
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تشخيص و تعيين انگل ليشمانيا در بيماران ليشمانيوز جلدی

تفاااوتهااای اساساای ماایباشااند( .)3سااالک در برخاای از

انگلهای لیشمانیا در اتخاه برنامههای پیشگیری و کنترل

استانهاای ایاران از جملاه اصافهان ،خوزساتان ،گلساتان،

بیماااری مااو ر اساات .بااه علاات تعاادد و تشااابه شااکلی

بوشهر و کرماان باا درجاات متفااوتی از اندمیساتی و در

گونههای انگل ،ردهبنادی آن باه گوناههاا و ساویههاای

بیشتر اساتانهای کشاور نیاز باه صاورت پراکناده دیاده

متفاوت بسیار مشکل اسات و شاواهد اپیادمیولوژیکی و

میشود( .)3-5در استان کرمانشاه با توجه باه تناوع آب و

باالینی نیاز باه تنهاایی در افتارا میاان گوناههاا کارسااز

هوایی و شرایط اکولوژیکی متفااوت ،هماه سااله شااهد

نمیباشد( )45مشاهده ظهور مجدد و گسترش این بیمااری

تعداد قابل توجهی از بیماران مبتال به لیشمانیوز جلدی به

در مناطق زیادی از سراسر جهان در ارتباط با سه فاکتور

خصوص در مناطق گرمسیری میباشی  .در برخی مناطق

اصلی شامل تغییرات زیست محیطی توسط انسان ،ضاع

استان مانناد قصار شایرین ،سارپل ههااب و اساالمآبااد

و مشکالت ایمنی و شکست درماان و مقاومات داروئای

کاااانونهاااایی از بیمااااری وجاااود دارد( .)8،7در روش

است( .)44امروزه به نظر مایرساد تاکساونومی انگال بار

میکروسکوپی که در بسیاری از آزمایشگاهه ای ایاران و

اسار ساختار جمعیتی و تنوع ژنتیکی انگل بارای درک

جهان ،روشی متداول برای تشخیص این بیمااری مایباشاد،

درست این تغییرات اپیدمیولوژیکی الزم باشد(.)47

از سروز زخ بیمار مشکوک به لیشمانیوز جلادی گساترش

به همین دلیل امروزه برای تعیاین گوناه انگالهاای

آمیازی باا گیمساا و مشااهده

لیشمانیا بیشتر از روشهایی که براسار ساختار ژنتیکی

میکروسکوپی اجسام لیشمن تشخیص مسجل میگاردد.

میباشد ،استفاده میگردد .از جمله میتوان به روشهای

علیرل ویژگی بسیار بااالی ایان روش ،حساسایت آن

مختل

 PCRاشاره نماود کاه باه فراوانای در مطالعاات

ک است .بنابراین نتایج مطالعاات اپیادمیولوژیک انجاام

مختل

مورد استفاده قرار گرفتاهاناد .باا اساتفاده از ایان

شده در ایران کاه بار اساار روش میکروساکوپی باوده

روشها مطالعات فراوانی ه بارای تشاخیص بیمااری و

است ،نمیتوانند نشان دهنده میزان شیوع و باروز واقعای

ه برای تعیین گونه لیشمانیا در بیماران ،ناقلین و مخازن

بیماری در جامعه باشند .از آنجاکه حساسیت روشهای

آن در ایااران و سااایر نقاااط جهااان انجااام شااده اساات.

مولکولی در تعیاین آلاودگی لیشامانیایی در نموناههاای

شناسایی دقیق گونههای لیشامانیای عامال بیمااری بارای

بالینی به دست آمده از بیماران مبتال به سالک بیشتار از

تعیین روشهای درمان و نیز برناماه ریازی بارای کنتارل

تهیه شاده و پاس از رنا

روشهااای میکروسااکوپی ماایباشااد برخاای از محققااین

بیماری سالک بسیار مه

است(.)43

طالیی برای تشخیص بیماری توصیه نمودهاند .هار چناد

مراجعهکننده به کلینیاک ویاژه دانشاگاه علاوم پزشاکی

که روشهای مولکولی مانند  PCRهنوز محدودیتهای

کرمانشاه طی سال  49با دو روش مشاهده میکروسکوپی

خاص خود را دارند .از جمله این محدودیتها میتاوان

و  PCRتشخیص داده شده و نمونههاای مببات باا روش

به گران قیمت بودن مواد مورد استفاده ،نیاز به تجهیزات

 PCR-RFLPتعیین گونه شدهاند.

پیشرفته و گران قیمات ،نیااز باه متخصصاین ویاژه بارای
استفاده از این تکنیکها و نیاز باه کاار در شارایط نسابتا

مواد و روش ها

اسااتریل و باادون آلااودگی اشاااره نمااود .مجموعااه ایاان

در این مطالعه توصیفی ابتدا اطالعات کلیه بیمااران

محدودیتها باعث شده که در بسیاری از مناطق انادمیک

مشکوک به سالک که طای ساال  49باه کلینیاک ویاژه

و دور افتاده جهان امکان استفاده از ایان روشهاا بسایار

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشااه مراجعاه نماوده بودناد،

مشکل و شاید لیر ممکن باشاد( .)4شناساایی گوناههاای

بت گردید .کار نمونهگیاری از ساروز حاشایه زخا هاا
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اسااتفاده از ایاان روشهااا را بااه عنااوان روش اسااتاندارد

در این مطالعه بیماران مشکوک به لیشمانیوز جلدی

پژوهشی

علیشا اکیا و همکاران

توساط متخصاص انگالشناسای انجاام شاد .زخا هاا بااا

بانااااااااااااادهای  355 -365 bpاز پرایمرهاااااااااااااای

استفاده از الکل 75درصد ضد عفاونی شاده و سابس باه

’5’-F: CTGGATCATTTTCCGATG-3

کماک النسات اساتریل نموناهبارداری از ساروز حاشایه

’ R: 5’-TGATACCACTTATCGCACTT-3استفاده

اجاازه

گردید .برای تایید نهایی گونههاای شناساایی شاده پانج

از آنان در خصوص نیاز به بخشی از ساروز زخا آنهاا

نمونه از محصوالت  PCRتعیاین ساکانس شادند .نتاایج

جهت تشخیص مولکولی بیمااری ،بخشای از ساروز هار

سیکونسها با استفاده از نرمافازار  BLASTبررسای شاد

بیمار در لوله 4/6میلیلیتری حاوی اتانول خالص ریختاه

(.(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/

زخ ها انجام شد .پس از توجیه بیماران و کسا

شد و تا زماان انجاام روش  PCRدر فریازر  - 75درجاه
نگهداری گردید .همچنین از سروز زخ بیماران اسامیر

و

یافته ها

آمیزی با گیمسا با میکروسکوپ

در این مطالعه کلیه بیماران مشکوک باه لیشامانیوز

نوری برای دیادن اجساام لیشامن بررسای شادند .بارای

جلدی در طی سال  49که توسط پزشکان شهر کرمانشاه

بررسی مولکولی نمونههای بیماران مشکوک به ساالک،

به آزمایشگاه کلینیک ویژه دانشگاه ارجااع شاده بودناد

پس از سانتریفیوژ نمودن ،مایع رویی خاار و  DNAباا

مااورد بررساای قاارار گرفتنااد .نمونااه زخ ا  56بیماااران

اساتفاده از کیات ( )DNA purification kit, Qiagenاز

مشکوک به لیشمانیوز جلدی مورد بررسی میکروساکوپی

رسوب نمونه ها جدا گردید(.)49

و مولکولی قرار گرفت که  97نفر از آنها ( 77/3درصاد)

تهیه شد و پس از رن

انگلهای لیشمانیا بر روی  DNAنموناههاا انجاام شاد و

( 59/5درصد) از بیماران مذکر و  73نفر ( 36/9درصاد)

جهت مشاهده تکبیر قطعاه ماوردنظر ،محصاوالت PCR

مونث بودند .میانگین سنی بیماران  39± 77/56سال بود.

ب اهدساات آمااده در کنااار مااارکر مولکااولی الکتروفااورز

تعداد  37نفر ( 94/7درصد) از بیماران ساکن کرمانشاه و

گردید .برای تعیین گونه انگل ،محصول  PCRباهدسات

 33نفاار ( 65/8درصااد) از شهرسااتانهااای دیگاار اسااتان

آماااده باااا روش  PCR-RFLPو باااا اساااتفاده از آنااازی

بودند .تعداد  34نفار ( 97/7درصاد) ساابقه مساافرت باه

 HaeIIIهض شده و در آگااروز  7درصاد الکتروفاورز

استانهای دیگر در چند ماه گذشته را هکر کردند .تعداد

شدند .سبس طاول قطعاات بانادهای باهدسات آماده باا

 48بیمار باقیمانده گرچه به ظااهر زخمای مشاابه ساالک

نمونههای استاندارد لیشمانیا ماژور ( )MRHO/IR/75/ERو

داشااتند امااا نتیجااه آزمااایش میکروسااکوپی و مولکااولی

لیشمانیا تروپیکاا () MHOM/IR/99/YAZ1کاه قابالً از

آنها از نظر سالک منفی بود .در بررسی میکروساکوپی

انساااتیتو پاساااتور تهیاااه شاااده باااود و  DNAآنهاااا در

نمونههای بیمااران باا روش رنا

آمیازی گیمساا در 33

آزمایشگاه نگهداری میشد ،مقایسه گردیده و بر اسار

نمونه ( 6/8درصد) اجسام لیشمن مشاهده گردید .تصویر

آن شناسایی گونه انگال انجاام شاد( .)46بارای شناساایی

زخ های تعدادی از بیمااران در تصاویر شاماره  4دیاده

ژناااااوم gene repeat Kinetoplast DNA mini-exon

میشود.

بااااااااا باناااااااادهای  775 -993 bpاز پرایمرهااااااااای

میانگین سابقه بیماری (ضاایعه پوساتی) 45/44±473/4

’ F: 5’-TAT TGGTAT GCG AAA CTT CCG-3و

روز بود کاه در افاراد دارای نتیجاه مببات 46/9±433/4

’R: 5’-ACA GAA ACT GAT ACT TAT ATA GCG-3

روز و در افااراد بااا نتیجااه منفاای  47/4 ±455/3روز بااود.

و بااااااااااااااارای شناساااااااااااااااایی ژناااااااااااااااوم

نتایج بررسی مولکولی نمونههای بیماران نشان داد که باا

 ribosomal internal transcribed spacer 1=LITSRبا

روش  PCRنااه تنهااا تمااامی  33نمونااهای کااه بااا روش
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آزمایش  PCRبا استفاده از پرایمرهاای اختصاصای

با این دو روش مبتال باه ساالک شاناخته شادند 97 .نفار

تشخيص و تعيين انگل ليشمانيا در بيماران ليشمانيوز جلدی

میکروسااکوپی مبباات شاادند ،بلکااه تعااداد  49نمونااه از

مربااوط بااه لیشاامانیا ماااژور بااین حاادود  435-795 bpو

آمیازی

قطعات مربوط به لیشمانیا تروپیکاا باین حادود -745 bp

بیمارانی که با بررسی میکروسکوپی و الم رنا
شده منفی شده بودند نیز مببت شدند.

 475بودند (تصویر شماره .)3

تصویر شماره  :1سه ماورد از بیمااران مباتال باه لیشامانیوز جلادی مراجعاه
کننده به کلینیک ویژه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 43-49

بنابراین در مجموع باا روش  PCRتعاداد  97ماورد
( 77/3درصد) از نظر لیشامانیا مببات شادند .در بررسای
نمونااه هااای بیماااران بااا روش  PCRاناادازه قطعااه DNA

تکبیر یافته بین  365تا  955جفت بااز باود کاه باا انادازه
قابل انتظار بیان شده در مقااالت مشاابه مطابقات داشات
(تصویر شماره.)7

تصویر شماره :3محصول بهدست آمده از  PCR-RFLPنمونههای بیمااران
مبتال به لیشامانیوز جلادی باا اساتفاده از آنازی  =M( HaeIIIماارکر
=4 .)455bp( DNAنمونه لیشمانیا ماژور=7 ،نمونه لیشمانیا تروپیکا).

برای کس

اطمینان از نتایج تعیین گونه انجام شاده

توسااط  ،RFLP -PCRتعااداد  6نمونااه از محصااوالت
 PCRاز بیماران مختل

به صاورت تصاادفی انتخااب و

تعیین سکانس شدند .سکانسهای حاصاله باا اساتفاده از
نرمافزار  BLASTآنالیز شدند که نتایج بهدست آمده باا
روش مولکولی را تایید نمودند.

مبتال به لیشمانیوز جلدی ( Mمارکر  4 ،)455 bp( DNAکنتارل منفای،
 7کنترل مببت و موارد  3تا  8نمونه های بیماران می باشند)

در ایاان مطالعااه همااه نمونااههااایی کااه بااا روش
میکروسکوپی مببت شده بودناد در روش مولکاولی نیاز
مببات شادند .هماانگوناه کاه مشااهد گردیااد در روش

بررسیهاای انجاام شاده باا روش  PCR-RFLPبار

میکروسکوپی فقط  65/8درصد از بیماران مشکوک باه

روی  DNAهای جدا شده نشاان داد کاه  7نموناه از 97

لیشمانیوز به عنوان بیمار مبتال به سالک شناساایی شادند

نمونااه مبباات مااورد بررساای ،لیشاامانیا تروپیکااا (49/4

در حالی که باا روش  PCRدر مجماوع  77/3درصاد از

درصد) و  95نمونه ( 86/4درصد) لیشمانیا ماژور بودناد.

آنان به عنوان بیمار مبتال به ساالک شاناخته شادند .هماه

همانگونه که در تصویر شماره  3دیده میشاود قطعاات

بیماااران شناسااایی شااده تحاات درمااان اختصاصاای قاارار
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تصویر شماره  :2محصول به دست آمده از  PCRنمونه هاای بیمااران

بحث

پژوهشی

علیشا اکیا و همکاران

گرفتند و زخ های سایر بیمارانی که از نظر سالک منفی

آوردند .در بررسی  99بیمار مبتال به فارم مازمن بیمااری

بودند ،توسط پزشک متخصص پوست مسیر تشخیص و

نیاز حساسایت روش مولکاولی  96/6درصاد بایشتار از

درمان خاص خود را طی نمودند.

روشه اای معمااول بااود .ایاان محققااین نیااز انجااام روش

برتااری روشهااای مولکااولی در شناسااایی بیماااران
مبتال به سالک در بسیاری از مطالعات داخلی و خاارجی

مولکولی را برای تشخیص دقیقتر اشاکال حااد و مازمن
بیماری توصیه نمودهاند(.)48

نشان داده شاده اسات .پقاه و همکااران در مطالعاه 353

 Estherو همکاران نیز برای روش  PCRبا اساتفاده

بیمار مشکوک باه لیشامانیوز پوساتی مراجعاه کنناده باه

از  DNAکینتوپالسااتی انگاال حساساایتی معااادل 48/7

آزمایشگاه مرکز بهداشت شهرستان گنبد کااوور و باه

درصد و با اساتفاده از

منظااور ارزیااابی روش  PCRباارای تشااخیص بیماااری و

) (ITS1حساسااایتی معاااادل 44درصاااد باااا اساااتفاده از

انگال لیشامانیا ،توانساتند باا

 spliced leader mini-exon PCRحساساایتی معااادل

شناسایی گونههای مختلا

روش آزمایش مستقی  78/6درصاد ماوارد را شناساایی
نمایند .آنها با روش  PCRبر روی  56گسترش مساتقی

internal transcribed spacer 1

 63/8درصد گزارش نمودهاند(.)44

در بررساای پقااه و همکاااران باار روی  353بیمااار

فاقااد جس ا لیشاامن ،توانسااتند در  67/3درصااد مااوارد،

مشکوک به لیشمانیوز جلدی مراجعهکننده به آزمایشگاه

 DNAکینتوپالساات انگاال لیشاامانیا را شناسااایی نماینااد.

مرکز بهداشت گنبد کاوور 78/6 ،درصدآنها به روش

آنها پیشنهاد نمودهاند که به دلیل منفی شدن بسایاری از

مستقی شناسایی شدند.آنها با استفاده از روش مولکولی

مااوارد اساامیر مسااتقی و حساساایت ک ا ایاان روش ،در

 PCRتوانستند در  67/3درصد از بیمارانی کاه گساترش

موارد ک انگل و مشکوک باه ساالک ،بارای تشاخیص

مستقی آنها فاقد جس لیشمن بود DNA ،کینتوپالسات

دقیااقتاار از روش  PCRاسااتفاده گااردد( .)45فااوالدی و

انگل لیشمانیا را شناسایی نمایند و انگلهاای لیشامانیا را

همکاران نیز باه منظاور مقایساه کاارآیی روش  PCRدر

تعیین گونه

نمایند(.)45

تشخیص مستقی لیشمانیوز جلدی و نیاز شناساایی گوناه

به لیشمانیوز جلدی باا اساتفاده از روش مولکاولی PCR

انگل 73 ،بیمار مشکوک به لیشمانیوز جلادی از روساتاهای

توانسااتند در  77/6درصااد از آنهااا عاماال لیشاامانیا را

میرجاوه را با سه روش میکروسکوپی PCR ،و کشت در

شناسایی نمایند ،در حالی که فقط  6/4درصد از آن ها با

محیط  NNNمورد بررسی قارار دادناد .آناان باه ترتیا

روش میکروسکوپی مببت شده بودند.آنها ه چناین باا

 38/9درصد 66/6 ،درصد و  53/46درصد از نمونهها را

استفاده از این تکنیک گونه های عامل بیماری لیشمانیوز

با روشهاای میکروساکوپی PCR ،و کشات در محایط

را شناسایی نمودند(.)75

 NNNمببت گزارش نمودند(.)47

در مطالعات فراونای از روشهاای مولکاولی PCR

 Kristenو همکاران نیز در کشاور کلمبیاا باا انجاام

برای شناسایی گونه انگل عامل بیمااری ساالک اساتفاده

روش  PCRبر روی  766نمونه از بیمااران مباتال باه فارم

شده است .مهاجری و همکاران باا روش ،RAPD-PCR

حاد لیشمانیوز جلادی ،حساسایتی بایش از  76/7درصاد

گونه لیشامانیا تروپیکاا را در تماامی  67نموناه باهدسات

نسبت به روشهای معمول تشخیصی بیان نمودند .آنهاا

آمده از افراد مبتال به سالک در آزمایشاگاه هاای مراکاز

حساسیت روشهای میکروساکوپی ،کشات نموناههاای

بهداشت شهرستان نیشابور عامل بیماری مزباور گازارش

بیوپسی و کشت مواد آسبیره شده از ضایعه را به ترتیا

نموده اند( .)74محمدی ازنی و همکااران نیاز در مطالعاه

 95/7درصااد 66/3 ،درصااد و  95/3درصااد بااه دساات

مشاابهی باا روش  ،Nested PCRدر  57بیمااار مباتال بااه
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مقایساه بااا روش میکروسااکوپی و کشاات  invitroباارای

کرمیان و همکاران در مطالعاه  64بیماار مشاکوک

تشخيص و تعيين انگل ليشمانيا در بيماران ليشمانيوز جلدی

ضااایعات پوسااتی مراجعااه کننااده بااه آزمایشااگاه مرکااز

مشااابهت داشاات .تااوالی ژناای بااه دساات آمااده باارای

بهداشت شهرستان دامغان عامل بیماری را لیشمانیا ماژور

 Leishmania majorنیز با  3ایزوله دهلران  455درصاد

گزارش نمودهاند( .)77حمزوی و همکاران نیز در اساتان

مشابه بود( .)77-74تشابه صد درصدی برخی ایزولاههاای

بوشهر از بیماران مبتال به سالک سوشهای انگل را جدا

لیشمانیا ماژور باا ایزولاههاای دهلاران حااکی از یکساان

و با روش  RAPD- PCRشناسائی و گونه لیشمانیا ماژور

بودن این ایزولهها میباشد که با توجه به سوابق مسافرت

را به عنوان عامل بیماری سالک در ایان اساتان گازارش

بیماران به مناطق دیگر کشور قابل توجیه است .ه چنین

نمودند(.)6

تشابه  43درصدی برخی ایزولههای لیشامانیا تروپیکاا باا

پقااه و همکاااران در مطالعااه دیگااری در شهرسااتان

ایزولههای شیراز و خراسان نشان میدهد که ایان ایزولاههاا

تربت جام با روش مولکولی  PCRگونه لیشمانیا تروپیکا

ممکن است تفاوت اندکی با ه داشته باشند و ساکانس

را به عنوان عامل بیماری شناسایی نمودند( .)73واعظنیا و

ایزولههای مزبور قابل بت در بانک ژنی میباشد.

همکاران در مشهد با روش  PCR-RFLPتوانساتند در 65

همانطورکه مالحظه گردید در مطالعه ما و بسیاری

نمونه از بیماران مورد بررسی ،در  39درصد آنان لیشامانیا

از مطالعات مورد بحث میزان حساسیت و ویژگای روش

ماژور و در  55درصد بقیه لیشمانیا تروپیکاا را باه عناوان

مولکولی بهطور قابل توجهی بیشتار از روش میکروساکوپی

عوامل لیشمانیوز جلدی شناسایی نمایند( .)79سقفیپور و

بود .به هر حال محدودیتهای موجود در باه کاارگیری

همکاران در بخش مرکزی ق در  46نمونه انسانی و یک

روشهای مولکولی به عنوان روش انتخاابی و اساتاندارد

نمونه جونده با روش  PCR-RFLPتوانستند گونه لیشامانیا

برای تشخیص بیمااران مشاکوک باه لیشامانیوز ماانع از

ماژور به عنوان عامل بیماری لیشمانیوز جلادی روساتایی

توسعه کاربردی این روشها در بسیاری از آزمایشاگاههاای

در این منااطق شناساایی نمایناد( )76و بااالخره بهشاتی و

تشخیصی در ایران میباشد .به نظار مایرساد اساتفاده از

همکاران در  36نمونه لیشمانیای به دست آمده از نواحی

دقت روشهای مولکولی در شناسایی گوناه انگالهاای

کشور با استفاده از روش  PCR-RFLPتوانستند

لیشمانیا ،در آینده با اباداع روشهاای آساانتاری بارای

در  49درصد موارد ،لیااااشمانیا ماااااژور و در  5درصد

شناسااایی قطعااات ژنااوم اختصاصاای جاانس لیشاامانیا در

بقیه لشیمانیا تروپیکا را شناسایی نمایند(.)75

آزمایشگاههاا ،بتاوان باا سارعت بایشتار و حساسایت و

مختل

در مطالعه حاضار  6نموناه از محصاوالت  PCRباه
دست آمده از بیماران تعیین سکانس شدند که با استفاده
از نرمافزار  BLASTآنالیز شدند .سکانسهای به دسات

ویژگی باالتر بیماران مبتال به لیشمانیوز را شناسایی نمود.

سپاسگزاری

مولکولی را تایید نمود .ه چناین در ایان مطالعاه تاوالی

فنآوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و شورای محترم

ژنی بهدست آمده برای  Leishmania tropicaباا ساکانس

پژوهشی دانشکده پزشکی که حمایت و بودجه الزم برای

یااک ایزولااه شاایراز و یااک ایزولااه خراسااان  43درصااد

انجام این تحقیق را فراه نمودند تشکر و قدردانی نمایند.
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