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چکیده
در عصر کنونی ،با وجود توسعه چشمگیر و پیشرفتهای قابل توجه علوم در خصوص کنترل بیماریهای عفوونی؛
هنوز «بیماریهای انگلوی» از مشوالت اصولی بهداشوتی جوامو بوه شومار مویآینود« .لیشومانیوز» ،از جملوه
بیماریهای انگلی است که به عنوان مشالل بهداشتی در کشورهای استوایی ،به خصووص در منواق گرمسویری و
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نیمه گرمسیری مطرح است .این بیماری ناشوی از گونوههای تو یاختوهای موسووم بوه «لیشومانیا» اسوت کوه در
کشورهای در حال توسعه ،از جمله ایران بسیار حائز اهمیوت اسوت« .بیمواری لیشومانیوز» یالوی از چوال هوای
لیشمانیازیس ،شناسایی روشهای تشخیص آزمایشگاهی لیشمانیوز را ضروری میسوازد .از آن جوا کوه ضوایعا
پوستی ناشی از لیشمانیا ممالن است با پاتوژنهای دیگر ،مانند پئودرم استرپتوکوک و پاتوژنهای بوری اشتباه گرفته
شود؛ گونههای مختلف لیشمانیا میتوانند عتئم مشابهی ایجاد کنند .اغلب ،لیشمانیوز توسط گونوههای مختلوف
ایجاد میشود و لذا تعیین گونه لیشمانیا مهم است.
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بهداشتی در مناق گرمسیری و نیموه گرمسویری از جملوه کشوور ایوران اسوت .میوزان بواای آندمیسویته بیمواری
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مقدمه
عامل لیشمانیازیس جلدی ،ت یاختهای از گروه تاژکداران ،خانواده تریپانوزوماتیده وجنس لیشمانیا اسوت کوه بوه
وسیله گزش پشوه ناقول از خوانواده پسویالودیده ،زیرخوانواده فلبوتومینوه از مخوازن حیووانی (عمودتا جونودگان و
گوشتخواران اهلی و وحشی) و انسانی به فرد سالم منتقل میشود و عتئوم آن بوه صوور زخومهوایی اسوت کوه
میتوانند تا ی سال روی بدن (صور  ،دست ،پا و )...باقی بمانند .این بیماری به علت اهمیت بهداشتی ،سالها
مورد توجه سازمان بهداشت جهانی بوده است ( .)1بیماری لیشمانیوز به گروهی از بیماریهای انگلی با گستردگی
جهانی (به ویژه در مناق گرمسیری و نیمهگرمسیری) اشاره دارد که توسط انگلهای ت یاختهای و داخل سلولی
اجباری خون و نسج ،ایجاد میگردد .نمودها و نشانههای این بیماری با اشالال بسیار متنوو وجوود دارد؛ از نوو
ضایعا پوستی خود محدود شونده تا اشالال متاستاتی پوستی مخاقی و کشنده نو احشایی .این بیماری جزء
بیماریهای مشترک انسان و حیوان است .این انگل در داخل سلولهای ماکروفاژ مهرهداران زندگی میکند ،تالثیر
مییابد و توسط گونههای مختلف پشه خاکی به انسان و حیوان منتقل میگردد )4،3( .لیشمانیازیس پوستی یالی
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از عمده ترین مشالت بهداشتی در  51استان کشور است و تقریبا  % 08مووارد لیشومانیازیس گوزارش شوده در
کشور ،شالل روستایی میباشد .تشخیص لیشمانیوز و تعیین نو آن بر اساس عتئوم ،روشهوای انگولشناسوی،

فصلنامه علمی ـ پژوهشی بیولوژی کاربردی

روشهای ایمنولوژی  ،روشهای مولالولی و بیوشیمیایی صور می گیرد(.)1
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شکل  .5محل بلوچستان در ایران
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شکل  .2شکل میکروسکوپی و شماتیک آماستیگوت انگل لیشمانیا
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شکل  .3شکل میکروسکوپی و شماتیک پروماستیگوت انگل لیشمانیا

شکل  .4پشه خاکی

تشخیص آزمایشگاهی لیشمانیوز
4

در حال حاضر ،برای تشخیص آزمایشگاهی لیشمانیوزها ،با توجه به تظاهرا و دسترسی به امالانا مورد نیاز ،از
روشهای زیر استفاده میشود:

فصلنامه علمی ـ پژوهشی بیولوژی کاربردی

الف) روشهای انگلشناسی
معتبرترین روش تشخیصی انوا لیشمانیوزها ،استفاده از روشهای «انگلشناسی» است و مطلوب ،آن است کوه
همه موارد لیشمانیوز را مشاهده انگل تأیید کند( .)6از روشهای انگلشناسی به عنوان «استاندارد قتیی» ،برای
ارزیابی دیگر روشهای تشخیصی نیز استفاده میشود .متاسفانه تهاجمیبودن روش نمونهبرداری برای مطالعوا
انگلشناسی ،استفاده از این روشها را تا حدودی با محدودیت روبه رو کرده است .روشهای انگلشناسی شامل
موارد زیر است:

 مشاهده مستقیم انگل
برای مشاهده مستقیم انگلهای لیشمانیا باید از محل استقرار این انگلها در بدن نمونه برداری شود .پس از تهیوه
گسترش نازک و خش شدن آن ،به وسیله یالی از رنگهای گوروه رومانوفسوالی (ترجیحوا گیمسوا) رنوگآمیوزی
صور میگیرد .سپس با استفاده از میالروسالوپ نووری بوا بزرگنموایی ×  1111انگول لیشومانیا تشوخیص داده
میشود .برای افزای حساسیت آزمای و مشاهده بهتر اجسام لیشمن ،باید سعی شود نمونهها از حاشیه ضایعه،
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سریعا از چند محل تهیه شوند .بسته به نو ضایعه پوستی و حاد یا مزمن بوودن آن ،روش نمونوهگیوری و مهوار
تالنسین آزمایشگاه ،حساسیت روش مستقیم متفاو است (.)7
 کشت
با توجه به سادگی کشت پروماستیگو ها نسبت به دیگر ت یاختهها ،در حال حاضور ،از کشوت ایون شوالل از
انگلهای لیشمانیا ،به فراوانی استفاده میشود.کشت پروماستیگو ها ،مالمل آزمای هوای مسوتقیم اسوت و در
صورتی که با دقت و در محیطهای گوناگون استفاده شود؛ حساسیتی بوه میوزان  %64توا  % 111دارد .اصووا در
موارد زیر کشت انگلهای لیشمانیا ضروری است:

 .1تالثیر انگلهای لیشمانیا برای تهیه پادتن ،واکسن و تعیین گونه و سویه آنها؛
 .2دسترسی به تعداد فراوان انگل برای تلقیح به حیوان آزمایشگاهی؛
 .3ارزیابی داروهای گوناگون ضد لیشمانیا؛
 .4تشخیص قطعی بیماری در افراد مشالوک.
برای کشت پروماستیگو ها ،با توجه به هدف مورد نظر ،میتوان از انوا محیطهای «کشت دوفازی» (مثول
« ( NNNنیمه جامد» و «ت

فازی» ( )RPMI 1641استفاده کورد .از محویطهوای دو فوازی بورای نگهوداری
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قوانی مد پروماستیگو ها در آزمایشگاه؛ از محیطهای نیمه جامد بورای حمول و نقول و انتقوال انگولهوای
 تلقیح به حیوانات آزمایشگاهی
معموا برای تشخیص آزمایشگاهی لیشمانیوزها از حیوانا آزمایشگاهی استفاده نمیکنند؛ زیرا بوه امالانوا و
زمان زیادی (گاهی  4ماه تا  6ماه ( نیاز است .حیوانا

آزمایشگاهی به منظور جداسازی اولیه لیشمانیا در شرایط

صحرایی ،بررسیهای دارو یی و مطالعا همه گیری شناسی کاربرد دارند .از حیوانا آزمایشگاهی مویتووان بوه
موشهای نژاد خالص ) (BALB /cو یا غیر خالص ) (Souriو هامستر قتیی اشاره کرد (.)3

ب) روشهای مبتنی بر تشخیص ایمنی
این روشها آزمای های سرولوژی برای ردیابی پادتن لیشمانیا ،سنج هوای مربوو بوه ردیوابی ایمنوی سولولی
اختصاصی علیه لیشمانیا ،مشتمل بر آزمون پوستی لیشمانین و بررسیهای پاسو پرولیفراتیوو لنفوسویتهوای در
گردش به پادتنهای لیشمانیا را شامل میشوند(.)11
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لیشمانیا و از محیطهای ت فازی برای رشد و تالثیر انبوه پروماستیگو های لیشمانیا میتوان بهره جست (. )8
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ج) روشهای مولکولی
در حال حاضر ،از روشهای مولالولی ،خصوصا  PCR1و شاخههای آن بورای تعیوین گونوه انگولهوای لیشومانیا
استفاده میشود .این روشها مواردی را شامل هستند که با توجه به محاسون و کوارایی آنهوا موورد اسوتفاده قورار
میگیرند .این روشها گذشته از داشتن حساسیت و مزایای باا قادرند موارد عودکننده بیماری را از ابتتی مجودد
تمیز دهند .از دیگر مزایای روشهای مولالولی ،میتوان به میزان کم از ماده وراثتی ،عودم تواثیر شورایط مخودوش
کننده محیط و میزبان و قابلیت بررسی تعداد زیاد نمونه در زمانی کوتواه اشواره کورد .روشهوای مولالوولی بورای
تشخیص آزمایشگاهی لیشمانیوز درحال حاضر مراحل پژوهشی را میگذرانند(.)12 ,11
برای اجرای  ،PCRاز  MASTERMixاستفاده میشود .موادی که داخل میالروتیوپهای
اضافه میشوند ،آب دوبار تقطیر شده ،پرایمر و  DNAالگو هستند .تالنی

MASTERMix

 Nested PCRبرای تعیین گونههای

لیشمانیا با استفاده از پرایمرهای قراحی شده انجام میشود.
6

د) روش اجرای PCR
روش انجام دادن  nested PCRو  PCRبرای ژنهای مورد مطالعه:
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در مطالعا  ،به منظور واکن  PCR-1از ی جفت پرایمر الیگونوکلئوتیدی به نام پرایمور
 ( IR1و پرایموور primer) IR2

(reverse؛ و در  PCR-2از

)forward primer

پرایموور (forward primer) ITS1و پرایموور ITS2

) (reverse primerاستفاده میشود.

بحث و نتیجهگیری
در سالهای گذشته ،راج به همه گیرشناسی ،ناقتن ،مخازن و تعیین هو یت انگل لیشمانیا و عوامل لیشمانیازیس
توسط محققان و استادان دانشگاهها در کشور و از جمله انستیتو پاستور ایران مطالعا ارزشمندی انجام شوده کوه
نتایج این پژوه ها در مجت داخل وخارج از کشور مونعالس شوده اسوت .در اغلوب بررسویها از روشهوای
متداول مورفولوژ یالی و میالروسالوپی استفاده شده اسوت (53و .)54در پژوه هوا ،فقوط در زمینو آلودگیهوای
لپتومونادی وآماستیگوتی مطالعه شده؛ ّاما انگل دقیقا جدا و تعیوین گونوه نگردیوده اسوت .تشوخیص آلودگیهوای
لیشمانیازیس با بهکارگیری روشهای بیوشیمیایی یا مولالولی معدود بوده است .از سوی دیگر استفاده از روشهای
مولالولی نیز بعضا در حد اجرای

PCR

و مشاهده باند مربو در ژل محدود شده و بهرهگیری ازروشهای پیشرفته،

. PCR RAPD-PCR, RFLP-PCR , ARMS-PCR, RT-PCR Multiplex PCR, ITS-PCR

1
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همچون تعیین توالی نوکلئوتیدی ژن مورد مطالعوه و آنوالیز هوای مولالوولی و فیلوژنتیو در تعیوین هو یوت انگول
لیشمانیا  ،به ندر به کار گرفته شده است .در صور اجرا نیز از تعداد معدودی نمونه استفاده شوده اسوت (,51
 .)51در گذشته ،انگل لیشمانیا را تنها بر اساس ظاهر کلینیالی تشخیص نمیدادند ،بلاله با توجه به الگوی متفاو
اپیدمیولوژی به خاقر تنو زیاد گونههای لیشمانیا و ناقتن و میزبانان مخزن آن مشخص میشد؛ ولی امروزه تغییور
الگوی اپیدمیولوژی لیشمانیا در مناق مختلف اندمی انگل در دنیای قودیم و جدیود گوزارش شوده اسوت .ایون
تغییرا موارد ذیل را شامل میشود:
ظهور کانونهای جدید اندمی  ،گسترش انگل به مناق جدید ،حضور همزمان چند گونه از انگل لیشمانیا بوا
ظاهر کلینیالی یالسان ،تشخیص ارتباقا جدید بین انگل و ناقل ،گزارش انتقال انتروپونتی لیشمانیا اینفوانتوم و
انتقال زئونوتی لیشمانیا تروپیالا وگزارش مووارد جدیودی از لیشومانیای ناشوناخته و قبقوه بنودی نشوده از نمونوه
لیشمانیای جلدی (  .)17به علت تعدد و تشابه شاللی گونههای انگل ،رده بندی آن به گونهها و سو یههای متفاو
بسیار مشالل است و شواهد اپیدمیولوژ یالی و بالینی نیز به تنهایی در افتراق میان گونهها کارساز نیست .روشهوای
مولالولی در تعیین هو یت انگل تحول عظیمی ایجاد کرده است ( .)18از آن جا کوه عتئوم پوسوتی ایجوواد شووده
توسط لیشمانیا ممالون اسوت با پاتوژنهای دیگر ،نظیر پتریوم و بورلیا استرپتوکوک اشتباه شود؛ همچنین با توجه به
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اینکه گونههای مختلف لیشمانیا ممالن است عتئم مشابه ایجاد کنند و اغلب لیشومانیوزهای ناشوی از گونوههای
مختلف رژ یمهای درمانی متفاوتی را میقلبند؛ تعیین گونههای لیشمانیا دارای اهمیوت است (.)13 -23

میرزایی و همالاران ( ،)2111در تهران با استفاده از ژنهای میالروساتتیتو  ITS-rDNAو تالنی های سالوئنسینگ
و –PCR

 Nestedدر جوندگان ترکمن صحرا 3 ،هاپلوتایپ از لیشمانیا میجر ،ی هاپلوتایوپ مشوابه از لیشومانیا

توراپیالا و در جوندگان استانهای اصفهان و فارس 2 ،هاپلوتایپ از لیشمانیا میجر را گزارش کردند.
یوتاکوا ( ،)2118در ژاپون بوا اسوتفاده از ژن سویتوکروم  bو تالنیو هوای سالوئنسوینگ و  28،PCRاسوترین
ازگونههای بیماری زا و غیربیماریزای لیشمانیا را مورد مطالعوه قورار داد و مشوخص شودکه ایون ژن بورای ارتبوا
تالاملی بین جمعیت انگل لیشمانیا ،هاپلوتایپ و افتراق گونه از تحت گونه مفید است.
تشالری و همالاران ( ،)2111در رفسنجان با استفاده از مارکرهای میالروساتتیت 22 ،استرین لیشمانیا میجر را
مورد مطالعه قرار دادند و  3کتستر ژنتیالی متفاو را گزارش کردند.
مراغی و همالاران ( ،)2117در اهواز با استفاده از ژن  kDNAو روش  111 ،Nested –PCRبیموار مبوتت بوه
لیشمانیازیس جلدی را مورد مطالعه قرار دادند و  %31لیشمانیا میجر و  %11لیشمانیا تروپیالا گزارش کردند.
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خالصه نتایج مطالعات
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ساکی و همالاران ( )2118-2117در استان خوزستان بوا اسوتفاده از ژن Mini-Exon
PCR

و روشهوای

RFLP

و سالوئنسینگ 128 ،بیمار مبتت به لیشمانیوزجلدی را مورد مطالعه قرار دادند و بین %33-%32لیشمانیا

میجر گزارش کردند.
کومار و همالاران ( )2118در پاکستان با استفاده از سالوئنسینگ ژن سیتوکروم  bوتالنی

63 ،RFLP PCR

بیمار مبتت به لیشمانیازیس جلدی را مورد مطالعه قرار دادند آنان در مناق بااتر از سطح دریا ،بی تور لیشومانیا
تروپیالا با فراوانی 76/2 %و در مناق پایینتر از سطح دریا ،بیشتر لیشمانیا میجر با فراوانی  %37گزارش کردند.
تشووالری و همالوواران ( )2117در رفسوونجان بووا اسووتفاده از ژن  ITS-rDNAو روشهووای PCR

،RFLP

سالوئنسینگ و  24،(SSCP) Single Strand Conformation Polymorphismایزوله از لیشمانیا میجر را موورد
مطالعه قراردادند و ژنوتایپ  LmAرا به عنوان غالبترین ژنوتایپ ایران و ژنوتایوپهوای  LmD ،LmCو LmEدر
منطقه دامغان و ژنوتایپ  LmBدر منطقه کاشان گزارش کردند.
پرو یزی وهمالاران ( )1382با قراحوی پرایمرهوای جدیودی از تووالی نوکلئوتیودهای گونوههای لیشومانیا و بوا
8

روش Nested PCRبا هدف قرار دادند و قطعه از ژن  ITS- rDNAبسیار حساستر نمودند؛ بوه قووری کوه یو
قطعه شامل ( )ITS1با  )s rRNA gene(2.8و قطعه دیگرشامل منطقه تالرار پلیمورفی میالروسواتاایت ()´2
به سمت ( )ITS2بوده است.
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پرو یزی و همالاران ( )2118با تالثیر کامل و تعیین توالی ژنهای

rDNA

 ITS-و KDNAرا قراحوی کردنود

که این ،قادر است ،استرینهای ژنتیالی لیشمانیا میجر را در پشه خاکیهای ایران تشخیص دهد.
جهانی و همالواران ( )2113بوا اسوتفاده از تالنی هوای رنوگآمیوزی و کشوت انگول 611 ،بیموار مبوتت بوه
لیشمانیازیس جلدی را از سالهای  2111-1337مورد مطالعه قرار دادند و فراوانوی آلوودگی را دراسوتان خراسوان
 ،%42/2در استان ایتم  ،%12/2در استان خوزستان  ،%12/7در استان اصفهان %8/7و در استان بوشهر %4/3
گزارش کردند.
در بررسوی بور روی بیماران مبتت به سوال  ،مشخص شد موارد بیمواری در فصول پواییز بوه قوور معنواداری
افزای یافتوه و بیوو ترین موووارد بیموواری بووه موواه آذر مربو است .همچنین فخوار و همالواران در بررسووی
خوود بور روی بیماران مبتت به سوال در شویراز بیوان کردنود کوه موارد بیماری در فصل پاییز بوه قوور معنواداری
افزای یافتوه اسووت و بیوو ترین موووارد بیموواری بووه موواه آبووان مربو است .ضمنا نتایج مطالعوا انجووام
شوده در کانونهای آندمی ایران ،از جمله کانونهای مهووم شویراز ،اصووفهان و اردسووتان ،بوا مطالعوه یعقووبی
ارشادی در تهران مطابقوت دارد .به قور کلی ضایعا پوستی سوال  ،معموا در نقا باز بودن و جاهووایی کووه
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بیو تر در معورض گزش پشه خاکی است ،به وجود میآینود .در نوو شوهری ،ضایعا غالبوا روی صوور و در
نوو روسوتایی بیو تر روی دست و پا ظواهر میشووند .نتوایج بررسویها و همچنووین مطالعووا و نیوز شوواهد
اپیدمیولوژی و مولالوولی نشان می دهد گونه غالوب انگول ،لیوشمانیا ماژور است و بین دو جونس از نظور ابووتت
ارتبا معنادار وجوود ندارد.
کارآیی «روش  »PCRدر شناسایی انگل لیشمانیا و مقایوسه آن بوا روش «اسومیر مسوتقیم» و همچنوین تعیوین
هو یوت گونوه انگل به قور موستقیم بور روی نمونوههای بیمواران (اسومیرهای مسوتقیم) ،بودون اسوتفاده از روش
وقوووت گیووور و پووور هز ینووه کشووت اسووت .روشهووای تشووخیص لیشوومانیوز پوسووتی عمووودتا بوووور روشهووووای
انگوولشناسووی و مووشاهده مووستقیم انگوول مبتنی اسوت .در موووورد سوووال نوووو شوووهری و روسوووتایی،
«روشهای سوورولوژی» کووارایی چنوودانی ندارنوود .لذا بوه منظوور توشخیص دقیو تور بیمواری و جلووگیری از
تشخیص اشوتباهی بهتر است از روش  PCRاستفاده شود .در اجرای روش  PCRبوور روی استید رنگآمیزی شده
بیماران مبتت به سال  ،ایون روش در شناسایی موارد غیرتیپی و مزمن ،از روش مووستقیم بسیار کارآمدتر است.

نتیجهگیری کلی
بوا توجوه بوه اشوالااتی کوه در روش مووووشاهده موووستقیم وجوود دارد؛ از جملوه اینکوه پوووارازیتمی پووووایین از

9

حووووساسیت کووووافی برخوووووردار نیسووت؛ توص ویه میش ووود در کوووانونهوووای بوووومی بیمووواری در صووووور
نمونووههای بووالینی تووازه و یووا اسوومیرهای مووستقیم رنووگآمیووزی شووده ،بوورای شناسوووایی گونوه انگول بوه
منظور بوه کوارگیری روش درموانی موؤثرتر استفاده شود .مطالعا حاکی از بواا بوودن میوزان آندمیسوته (بوومی)
بیماری سال روستایی با عامول لیوشمانیا مواژور میباشد .همچنین بررسیها ضورور اجرای روش  PCRرا بووه
قووور مووستقیم بوور روی بیموواران؛ از جملووه اسوومیر مووستقیم (چووه در موووارد منفوی شودن و چوه در مووارد
تعیین گونه) تأیید میکند.
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مووشالوکبووودن بووه بیمووواری و منفوووی شووودن روش مووووستقیم ،از «روش  PCRاختوووصاصی» بووور روی
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Abstract
In the current era, despite the remarkable development of science and advances in the
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control of infectious diseases, parasitic diseases still a major health problem.
Leishmaniasis is one of the parasitic diseases that considered as a health problem in
Tropical countries of the world, especially in tropical and subtropical areas. The disease
is due to protozoan species called leishmaniasis, which very important in developing
countries, including Iran. Leishmaniasis is one of the health challenges in tropical and
subtropical regions such as Iran. High levels of endemicity of the disease Leishmaniasis
Leishmaniasis shows the need to identify methods of laboratory diagnostics. Because
Skin lesions due to leishmania may be confused with other pathogens such as
streptococcal pyoderma and borriya pathogens, The different species of Leishmania
may cause similar symptoms Often, leishmaniasis is caused by different species of
different diet regimens. The determination of Leishmania species important.
Key Words: Leishmaniasis, Overview, Tropical countries

