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 چكيده
 مهمترين ميزبانان مخزن انگل عامل بيماري ليشمانيوز جلدي (Rodentia: Muridae: Gerbillinae) جوندگان دم جارويي :زمينه و هدف

هاي  در مناطق مختلف کشور گونه. باشند  ميLeishmania major يعني (Zoonotic Cutaneous Leishmaniasis=ZCL)مرطوب 
از آنجا که شهرستان جاسک در حال حاضر مهمترين کانون اندميک اين بيماري در . جوندگان در نگهداري انگل نقش دارندمتفاوتي از اين 

هاي  هاي جوندگان اين شهرستان و تعيين گونه گردد، مطالعه حاضر بمنظور آگاهي از گونه شرقي کشور محسوب مي استان هرمزگان و جنوب
  . مخزن انگل طراحي و اجرا گرديد

اين . گير صيد گرديدند هاي زنده  جوندگان از مناطق مختلف شهرستان با استفاده از تله،۱۳۸۷اي توصيفي در سال   در مطالعه:رسيربروش 
 حيوان چهار عدد الم بروش سمباده زني تهيه و سپس مشخصات مرفومتريک جوندگان در فيلد با استفاده از کلروفرم بيهوش و از الله گوش هر

گذاري شده حاوي  ر جونده با تيغ جراحي باز و کبد و طحال هر نمونه در تيوبهاي شمارهشکم ه. گيري و ثبت گرديد ر کامل اندازهآنها بطو
جهت تاکسيدرمي و تعيين هويت به آزمايشگاه   درصد نگهداري و بقيه بدن نيز پس از پاکسازي در بطريهاي حاوي فرمالين ده درصد۷۰اتانول 

. و هم مولکولي مورد بررسي قرار گرفتند) رنگ آميزي با گيمسا(المهاي تهيه شده هم به روش ميکروسکپيک . گرديد جانورشناسي ارسال
آيزوآميل الکل /کلروفرم/ و فنلProteinase K بروش DNAاستخراج .  و تکثير آن قرار گرفتندDNAکبد و طحال هر نمونه مورد استخراج 

 که بطور اختصاصي بخش متغير LIN R4-Lin17-LIN19 و با استفاده از پرايمرهاي Nested-PCRانجام و تکثير آنهم به روش 
(Variable)اين پرايمرها قادر به تشخيص . نمايند، انجام پذيرفت هاي مختلف انگلهاي ليشمانيا را تکثير مي  ميني سيرکلهاي کينتوپالست گونه

  .هاي ليشمانياي موجود در کشور بودند و تمايز ميان گونه
 درصد ۳۵/۲۷ با Meriones persicusگونه . پنج گونه از سه جنس مختلف بودند سر جونده صيد گرديد که از ۱۰۶ در مجموع :ها يافته

، يک نمونه ماده گونه %)Tatera indica) ۷/۳ ميکروسکپي در يک نمونه ماده گونه آلودگي ليشمانيايي بطريقه. صيد گونه غالب بود
Meriones hurrianae) ۸۵/۳ (% و يک نمونه نر گونهGerbillus nanus) ۸۸/۵ (%در روش مولکولي نيز يک مورد . مشاهده گرديد

اي از  هاي نر وماده و دو مورد آلودگي در نمونه%) M. hurrianae) ۶۹/۷، دو مورد آلودگي در دو نمونه ماده T. indicaآلودگي در گونه 
G. nanus) ۷۶/۱۱ (% مشاهده و گونه انگلL. majorشناسايي گرديد .  

هاي  گونه. نمايند زياد در شهرستان جاسک و درمجاورت اماکن انساني فعاليت ميم جارويي به وفور و با تنوع نسبتاً  جوندگان د:گيري نتيجه
T. indica ،M. hurrianae و G. nanusلعه مولکولي اين مطالعه اولين مطا. شوند  بعنوان ميزبانان مخزن بيماري در اين کانون معرفي مي

 براي اولين بار در دنيا گزارش ليشمانيا ماژور به ژربيلوس نانوسآلودگي گونه . باشد شرقي کشور مي مخازن بيماري ليشمانيوز در جنوب
  .گردد مي

نس هوريانه، ، ليشمانيا ماژور، تاترا اينديکا، ژربيلوس نانوس، مريوNested-PCR ليشمانيوز پوستي، جوندگان دم جارويي، :ها  واژهکليد
  .جاسک، ايران

۱۷/۱/۹۰ :      پذيرش مقاله۸/۱۲/۸۹ :      اصالحيه نهايي۴/۱۰/۸۹ :وصول مقاله

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jk
u.

m
uk

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                             1 / 11

http://sjku.muk.ac.ir/article-1-537-en.html


 ۶۷كوروش عزيزي      

 ۱۳۹۰تابستان / نزدهمدوره شا/  دانشگاه علوم پزشكي كردستانمجله علمي

  مقدمه
 بزرگترين راسته (Order Rodentia)جوندگان 

پستانداران هستند که با جمعيتي بيش از کل جمعيت 
ساير پستانداران بر روي کره زمين منشأ خسارات 

يکي از ). ۱(باشند  واني مياقتصادي و بهداشتي فرا
مهمترين معضالت بهداشتي اين جانوران نقش آنها 

باشد و يکي از  بعنوان ميزبان مخزن بيماريهاي زئونوز مي
مهمترين اين بيماريها بيماري ليشمانيوز جلدي يا سالک 

ليشمانيوز به مجموعه بيماريهايي اطالق ). ۲(است 
اني از جنس هاي پاتوژن انس شود که بوسيله گونه مي

Leishmania spp. (Kinetoplastida: 
Trypanosomatidae) ايجاد شده و با بروز ساليانه دو 

ميليون نفر در دنيا از نظر سازمان جهاني بهداشت 
(WHO) جزء هشت بيماري مهم مناطق گرمسيري است 

 گونه از اين انگل بعنوان پاتوژن انساني ۲۱تاکنون ). ۳(
از بين چهار فرم اصلي ليشمانيوز دو ).  ۴(اند  شناخته شده

نوع ليشمانيوز پوستي يا سالک و ليشمانيوز احشايي يا 
ليشمانيوز پوستي ). ۵(آزار در ايران وجود دارد  کاال

خود به دو فرم شهري يا خشک با عامل اتيولوژيک 
Leishmania tropica و مرطوب يا روستايي با عامل 

Le. majorکلي بيماري سالک بطور ). ۶(شود   ديده مي
در چند دهه اخير همواره در کشور در حال گسترش 
حوزه جغرافيايي خود بوده و در حال حاضر اين بيماري 

 استان کشور بصورت اندميک وجود داشته و در ۱۵در 
تعداد . ساير مناطق نيز بصورت اسپوراديک وجود دارد

 هزار نفر ۲۰-۳۰موارد ساليانه ثبت شده بيماري در ايران 
 در هر يکصد هزار نفر ۲۸بوده و بروز ساليانه آن حدود 
  ). ۷(جمعيت در معرض خطر است 

ليشمانيوز جلدي مرطوب در مناطق خشک و نيمه 
خشک شمال آفريقا، خاورميانه و آسياي مرکزي شيوع 

 ناقل Phlebotomus papatasi جاييکه پشه خاکي .دارد
ان دم هاي مختلف جوندگ اصلي و قطعي آن بوده و گونه

 :Gerbillinae (Rodentiaجارويي زير خانواده 

Muridae) بعنوان ميزبانان مخزن (Reservoir Hosts) 
در آسياي مرکزي ژربيل بزرگ ). ۸(نمايند  عمل مي

(Rhombomys opimus) و در شمال آفريقا و خاورميانه 
Psammomys obesus ميزبانان مخزن اصلي انگل 

هاي متعددي از اين  کنون گونهدر ايران نيز تا). ۲(هستند 
. اند جانوران بعنوان مخازن بيماري گزارش گرديده

باشد   ميR. opimusميزبان مخزن اصلي در ايران گونه 
که در نواحي مرکزي، شمال و شمالشرق کشور و نيز در 

جرد ليبي ). ۵ و۹-۱۱(جنوب تهران آلوده پيدا شده است 
Meriones libycus که تقريبأ در  مخزن مهم بعدي است

 مخزن اصلي است، اوپيموس رومبوميستمام مناطقي که 
و عالوه بر آن در ) ۱۲(نقش مخزن ثانويه را داشته 

کانونهايي مثل ارسنجان، نيريز و مرودشت استان فارس 
و نيز دامغان و اردستان بعنوان ميزبان اصلي ) ۱۵-۱۳(

 در مناطق غرب و جنوب). ۱۶و۱۷(معرفي شده است 
 مخزن Tatera indicaور گونه ژربيل هندي غربي کش

 M. libycus و Nesokia indicaهاي  اوليه و گونه
 در خرامه T. indicaگونه ). ۱۸(مخازن ثانويه هستند 

). ۱۹(فارس نيز بعنوان ميزبان اصلي گزارش شده است 
شرقي کشور گونه جرد بياباني هندي يا   در جنوب
Meriones  hurrianae مخزن اصلي وT. indica مخزن 

 .Tاخيرأ در شهرستان الرستان فارس ). ۲۰(ثانويه است 

indica و نيز دو گونه جونده از جنس Gerbillus s.l. 
بعنوان ميزبانان مخزن بيماري گزارش شده ولي اين 

عالوه بر ). ۲۱(اند  جوندگان در حد گونه شناسايي نشده
نيز  Leishmania turanicaاين گونه انگل، اخيرأ انگل 

 در استان کرمانشاه شناسايي Nesokia indicaاز جونده 
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 ...بررسي فون جوندگان       ۶۸

 ۱۳۹۰تابستان / نزدهمدوره شا/ مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

هر چند اين گونه پاتوژن انساني نيست ولي . شده است
 ممکن است در بيماريزايي Le. majorهمزماني آن با 

  ).۲۲(اين گونه تأثير مثبت بگذارد 
 پاپاتاسي فلبوتوموسدر تمام اين مناطق پشه خاکي 

 ۲۳-۲۵(نسان بوده است ناقل اصلي و قطعي بيماري به ا
البته بجز اين گونه، پشه خاکيهاي ديگري نيز ). ۵و۱۱و

بعنوان ناقل انگل در بين جوندگان در مناطق روستايي 
اند از جمله  کشور گزارش شده

P.(Paraphlebotomus) alexandri ،P. (Para) 

andrejevi ،P. (Para) caucasicus، P. (Para) 

moghulensis و P. (Synphlebotomus) ansarii و 
P.(P.) salehi) ۲۶۵و ۲۳ و .(  

 سالهاست که با PCRروشهاي مولکولي مبتني بر 
سهولت و بطور روتين در آزمايشگاههاي معتبر دنيا و نيز 
بوسيله محققين داخلي براي شناسايي انگل در بدن ناقلين 

شوند  و مخازن بيماري ليشمانيوز با موفقيت استفاده مي
اين روشها با حساسيت و ). ۱۴و۱۵و۲۵و۲۷و۲۸(

اختصاصيت باال قادر به تشخيص تعداد کم انگل بوده و 
 مثل هسته، کينتوپالست، ريبوزوم DNAاز منابع مختلف 

   ).۲۷ و۲۹(نمايند  و غيره استفاده مي
شهرستان جاسک در شرق استان هرمزگان و در 

سال اخير چند مجاورت استان سيستان و بلوچستان در 
ايش تدريجي تعداد موارد بيماري بوده شاهد افز

در و  مورد ۲۲۳، ۱۳۸۵سال در بطوريکه تعداد موارد 
آمار مرکز بهداشت ( مورد رسيد ۲۴۵ به ۱۳۸۶سال 

از آنجا که با توجه به . )استان هرمزگان، منتشر نشده
وضعيت توپوگرافيک استان و پراکندگي پيوسته مخازن 

ال گسترش بيماري در دشتهاي ساحلي استان احتم
بيماري به ساير مناطق استان به شدت مطرح بوده و 
طرحريزي يک استراتژي کنترلي بدون اطالع از 

هاي جوندگان مخزن بيماري ميسر نيست، مطالعه  گونه
 و شهرستان حاضر بمنظور شناسايي فون جوندگان اين
  .ديدتعيين ميزبانان مخزن بيماري سالک اجرا گر

  
   بررسيروش

 (Descriptive)اي توصيفي  مطالعهمطالعه حاضر 
بود که در شهرستان جاسک واقع در منتهي اليه شرقي 

اين شهرستان با مختصات . استان هرمزگان انجام شد
 ۵۷◦،۱۱' عرض شمالي و ۲۵◦،۲۴' - ۲۶◦،۵۸'(جغرافيايي 

در )  طول شرقي از نصف النهار گرينويچ۵۹◦،۱۵' -
اي آب و رار داشته و دارقساحل شمالي درياي عمان 
  . هوايي گرم و مرطوب است

صيد جوندگان در فصول بهار، پاييز و زمستان سال 
در روستاهاي انتخابي شهرستان که از مناطق  ۱۳۸۶

مختلف اقليمي شهرستان انتخاب شده بودند انجام 
 تله ۱۰به اين صورت که ماهيانه يکبار و هر بار . گرديد

ر اطراف  در هنگام غروب آفتاب دShermanگير  زنده
آوري  فعال نصب و صبح روز بعد جمعهاي  النه
از خرما، خيار سبز و گردو بعنوان طعمه . گرديدند مي

هاي حاوي  آوري، تله پس از جمع. گرديد استفاده مي
جونده درون يک کيسه نايلوني قرار داده شده و با پنبه 

سپس کليه . شدند آغشته به کلروفرم بيهوش مي
گيري و ثبت و  نده اندازهمشخصات مرفومتريک جو

گذاري شده و به روش سمباده زني از سروزيته هر  شماره
پس از ). ۳۰(گوش آن دو عدد الم تهيه مي گرديد 

 ،ي استريلاطمينان از مرگ حيوان با استفاده از تيغ جراح
شکم جونده باز و کبد و طحال آن در ظرف در پيچدار 

اده شده و قرار د% ۷۰گذاري شده حاوي اتانول  شماره
خود جونده نيز پس از پاکسازي شکم در ظرف حاوي 

جهت تاکسيدرمي و تعيين هويت به % ۱۰فرمالين 
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 ۶۹كوروش عزيزي      

 ۱۳۹۰تابستان / نزدهمدوره شا/  دانشگاه علوم پزشكي كردستانمجله علمي

. گرديد آزمايشگاه جانورشناسي دانشگاه شيراز ارسال مي
تشخيص جوندگان در آزمايشگاه جانورشناسي موزه 
تاريخ طبيعي دانشگاه شيراز و با کمک کليد تشخيصي 

هاي مشکوک جهت  نجام و نمونها) ۱(جوندگان ايران 
تأييد به مرکز تحقيقات جونده شناسي دانشگاه مشهد 

  .شد ارسال مي
المهاي تهيه شده از گوش و قاعده دم موشها به 
روش ميکروسکپيک و رنگ آميزي گيمسا مورد بررسي 

در . بمنظور مشاهده آماستيگوتهاي انگل قرار گرفتند
 وارد پروسه  المهاي مثبت،صورت مشاهده جسم ليشمن

 از المهاي DNAاستخراج . شدند  ميDNAاستخراج 
حاوي اجسام ليشمن بروش معتضديان و همکاران انجام 

به اينصورت که سطح المها با تيغ بيستوري ). ۳۱(شد 
استريل تراشيده و مواد حاصله به يک ميکروتيوب 

 Lysisاپندورف انتقال داده شده و با اضافه نمودن

Buffer و Proteinase Kًمحلول  و متعاقبا 
 DNAايزوآميل الکل از آنها استخراج /کلروفرم/فنل

 بدون تراشيدن سطح گاهيهمچنين . گرفت صورت مي
 باعث از دست رفتن مقدار زيادي از مواد الم كه معموالً
 به Lysis Buffer مقداري اًشد، مستقيم روي الم مي

چند دقيقه شده و پس از محتويات روي الم اضافه 
ا استفاده از سمپلر محتويات بدر حرارت اطاق گهداري ن

اين . شد ه ميروي الم به يك لوله اپندورف انتقال داد
شد تا محتويات روي الم  عمل براي چند بار تكرار مي

  .بقيه مراحل مثل قبل بود. بخوبي شسته شود
 از کبد و طحال نيز به روش عزيزي DNAاستخراج 

به اين ترتيب که ). ۲۵ و۲۸ و۳۲(و همکاران انجام شد 
هاي  هاي کوچکي از اين اندامها بريده شده و در لوله تکه

سپس . شد ليتري له و هموژنايز مي  ميلي۵/۱اپندورف 
µl۲۰۰ Lysis Buffer و µl ۱۲  پروتئينازK اضافه و 

 قرار داده C۳۷◦ در انکوباتور Overnightبصورت 
يل ايزوآم/کلروفرم/ محلول فنلµl۳۰۰سپس . شد مي

 سانتريفيوژ rpm ۱۰۰۰۰ دقيقه در دور ۱۰الکل اضافه و 
، به نسبت DNAپس از جداسازي فاز حاوي . شد مي

 استات سديم و دو تا سه برابر حجم محلول حاوي  ۱:۱۰
DNA ۶ بمدت اً درصد سرد اضافه و مجدد۱۰۰، اتانول 

دقيقه سانتريفيوژ شده و سپس با خارج نمودن الکل، 
DNAپس از خشک نمودن و اضافه ه شدهاد رسوب د 

 C۴◦ در يخچال PCR تا زمان TEنمودن ميزان الزم بافر 
  .گرديد نگهداري مي

 ميني سيرکلهاي (Variable)براي تکثير ناحيه متغير 
DNA کينتوپالست انگل ليشمانيا (minicircle kDNA) 

در اين .  استفاده گرديدNested-PCRتکنيک  از
عنوان فوروارد در هر دو  بLINR4تکنيک از پرايمرهاي 

 مرحله اول و Reverse بعنوان LIN17مرحله، پرايمر 
 مرحله دوم Reverse بعنوان پرايمر LIN19پرايمر 

  . توالي پرايمرها بصورت زير بود. استفاده گرديد
-LIN R4: 5'- GGG GTT GGT GTA AAA TAG 
GG-3'. 
-LIN 17: 5'- TTT GAA CGG GAT TTC TG-3'. 
-LIN 19: 5'- CAG AAC GCC CCT ACC CG-3'. 

 و همکاران در سال Aransayاين تکنيک توسط 
 طراحي شده و بوسيله نگارنده در مطالعات ۲۰۰۰

متعددي براي تشخيص انگل ليشمانيا در بدن ناقلين و 
 ).۲۶ و۲۸ (بودمخازن ليشمانيوز مورد استفاده قرار گرفته 

له  مواد مورد نياز و پروفايل حرارتي دو مرححجم
  .بصورت زير بود

250 µM of each dNTPs, 1.5 mM MgCl2, 1U 
Taq Polymerase (Cinagene, Tehran), 1 µM 
primer LINR4,  1 µM primer LIN 17, 5 µl of 
DNA extract in 1X PCR buffer (Boehringer 
Mannheim, Mannheim, Germany). 
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 ...بررسي فون جوندگان       ۷۰

 ۱۳۹۰تابستان / نزدهمدوره شا/ مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

اين حجم مواد در هر دو مرحله يکسان بود فقط 
 در مرحله دوم تعويض شده و دو Reverseيمر پرا

 Templateمايکروليتر از محصول مرحله اول بعنوان 

DNAدر .شد  براي واکنش مرحله دوم استفاده مي 
 ۵ بمدت °94C پس از يک حرارت اوليه مرحله اول

يافت با  ، تکثير ادامه مي(Initial Denaturation)دقيقه
 °52C ثانيه در 94C°، ۳۰ (Denaturation) ثانيه در ۳۰

(Annealing) 72 دقيقه در۱ وC° (Extension)اً و نهايت 
 همرحل (72C° (Final Extension) دقيقه حرارت ۱۰

پروفايل حرارتي مرحله ). شد  سيکل تکرار مي۳۰اول در 
دوم نيز شبيه مرحله اول بود البته بدون حرارت اوليه و نيز 

مرحله . بود °58C آن  Annealingدرجه حرارت مرحله 
  .شد  سيكل تكرار مي۳۳دوم 

 مايکروليتر ۵ مورد نظر، ميزان DNAپس از تکثير 
 بر Loading Buffer پس از اختالط با PCRاز محصول 

 درصد حاوي اتيديوم برومايد ۵/۱روي ژل آگاروز 
 دقيقه  الکتروفورز شده و پس از ۴۰بمدت حدود 

ا  بUV Transilluminatorآشکارسازي در دستگاه 
هاي مورد بررسي با  مقايسه باندهاي حاصله از نمونه

باندهاي حاصل از استرينهاي استاندارد مورد شناسايي 
 :Le. infantumاز استرينهاي استاندارد . گرفتند قرار مي

MCAN/IR/96/Lon49 ،Le. tropica: 

MHOM/IR/89/ARD2 و Le. major: 

MHOM/IR/54/LV39جهت مقايسه استفاده گرديد  .
ن استرينها از گروه انگل و قارچ شناسي دانشکده اي

براي کليه واکنشها بمنظور . پزشکي شيراز گرفته شده بود
 DNAاطمينان از صحت عملکرد از کنترل منفي که 

استخراج شده از کبد جوندگان سالم بود استفاده 
  .گرديد مي

  
  ها يافته

 جونده صيد گرديد ۱۰۶در اين مطالعه در مجموع 
 persicusگونه  .بودندمختلف گونه  که از پنج

Meriones  در اين .  درصد صيد گونه غالب بود۲۹با
 از خارج از اماکن و حاشيه اًمطالعه صيد جوندگان صرف

روستاها انجام شد و در نتيجه هيچگونه موش خانگي 
(Mus musculus)ًدر مطالعات تعيين فون  که معموال 
ها، تعداد و  نهگو. شود، صيد نگرديد جوندگان صيد مي

درصد صيد جوندگان در مناطق تحت بررسي شهرستان 
  . آمده است۱ جاسک در جدول

  
  ۱۳۸۶-۸۷ تعداد و درصد صيد جوندگان در روستاهاي مورد مطالعه شهرستان جاسک، استان هرمزگان، :۱ جدول

  
  )دشت(شرق شهرستان 

مركز شهرستان 
  )کوهستاني(

    )دشت(غرب شهرستان 
  ونهکل صيد گ

  
  گونه

جاسک   نگر  گنگان  گوا  ليردف  سورک  گوهرت
  کهنه

  کل  ♀  ♂

درصد صيد 
  گونه به کل

Meriones persicus ۰  ۰  ۱  ۰  ۹  ۸  ۱۱  ۱۲  ۱۷  ۲۹  ۳۵/۲۷  
Tatera indica ۰  ۰  ۰  ۲  ۵  ۸  ۱۲  ۱۳  ۱۴  ۲۷  ۴۷/۲۵  

Meriones hurrianae ۴  ۹  ۱۱  ۰  ۲  ۰  ۰  ۱۴  ۱۲  ۲۶  ۵۲/۲۴  
Meriones lybicus ۰  ۰  ۰  ۰  ۱  ۶  ۰  ۵  ۲  ۷  ۶۰/۶  
Gerbillus nanus ۳  ۶  ۸  ۰  ۰  ۰  ۰  ۱۰  ۷  ۱۷  ۰۳/۱۶  

  ۱۰۰  ۱۰۶  ۵۲  ۵۴  ۲۳  ۲۲  ۱۷  ۲  ۲۰  ۱۵  ۷  کل صيد
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 ۷۱كوروش عزيزي      

 ۱۳۹۰تابستان / نزدهمدوره شا/  دانشگاه علوم پزشكي كردستانمجله علمي

کليه جوندگان صيد شده مورد نمونه برداري بمنظور 
تشخيص آلودگي ليشمانيايي بروش ميکروسکپيک و نيز 

 انگل ليشمانيا در DNAمورد بررسي به منظور تشخيص 
 ند که نتايج مربوطه در جدولکبد و طحالشان قرار گرفت

آلودگي تأييد شده در .  به تفکيک مشخص شده است۲

 و اينديکا تاتراهاي مربوط به گونه هاي  کليه نمونه
 از جنس ماده بود ولي در گونه هوريانه مريونس
 در روش مولکولي يک مورد آلودگي نانوس ژربيلوس

در جنس نر و يک مورد هم در جنس ماده مالحظه 
  ).۲ و ۱ تصاوير(گرديد 

  
  ۱۳۸۶-۸۷ان جاسک، استان هرمزگان،  نتايج مربوط به شناسايي مخازن بيماري سالک، شهرست:۲ جدول

  تعداد آلوده  درصد آلودگي در گونه

PCR ميکروسکپي  PCR ميکروسکپي  

 گونه  تعداد صيد  درصد صيد به كل

۰  ۰  ۰  ۰  ۳۵/۲۷  ۲۹  Meriones persicus 

۷۰/۳  ۷۰/۳  ۱(♀)  ۱ (♀) ۴۷/۲۵  ۲۷  Tatera indica 

۶۹/۷  ۸۵/۳  ۲ (♀)  ۱ (♀) ۵۲/۲۴  ۲۶  Meriones hurrianae 
۷۶/۱۱  ۸۸/۵  ۲  (♀,♂) ۱ (♂) ۰۳/۱۶  ۱۷  Gerbillus nanus 

۰  ۰  ۰  ۰  ۶۰/۶  ۷  Merones lybicus 
 کل صيد  ۱۰۶  ۱۰۰  ۳  ۵  ۸۳/۲  ۷۱/۴

  
  
  
  
  
  

 ۱۳۸۷رستان جاسک، استان هرمزگان،  ، شهMeriones hurrianeه آماستيگوت ليشمانيا ماژور در نمونه تهيه شده از جوند: ۱تصوير 
  
 

  
  
  
  
  
  

 LIN19 و LINR4 ،LIN17 با پرايمرهاي ۱۳۸۷هاي جوندگان شهرستان جاسک، استان هرمزگان،   نمونهNested-PCRنتيجه الکتروفورز محصوالت : ۲تصوير
، استرين استاندارد ليشمانيا اينفانتوم )۳(، استرين استاندارد ليشمانيا تروپيکا )۲(ارد ليشمانيا ماژور ، استرين استاند)10 و ۱ستونهاي (سايز مارکر %. ۵/۱در ژل آگاروز 

  ).۹ستون (،  و کنترل منفي )۸ستون (، يک نمونه تاترا اينديکا )۷ستون (، يک نمونه مريونس هوريانه )۶ و ۵ستونهاي (، دو نمونه ژربيلوس نانوس )۴(
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 ...بررسي فون جوندگان       ۷۲

 ۱۳۹۰تابستان / نزدهمدوره شا/ مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

 گيري بحث و نتيجه
شرقي کشور در  شهرستان جاسک در جنوب

سالهاي اخير شاهد افزايش ناگهاني بروز بيماري بوده و 
 بيماري همراه با شهرستان اپيدميولوژيکدر تقسيم بندي 

با . بود قرار گرفته (API>1)بستک جزء استراتوم يک 
شرايط اقليمي مناسب استان هرمزگان بخصوص توجه به 

ه شمالي خليج فارس و پيوستگي دشتهاي ساحلي حاشي
  وهن مهاجرت جوندگان ژربيليو عادتدرياي عمان 

احتمال گسترش بيماري بطرف غرب و شهرستان 
 مطالعه حاضر بمنظور شناسايي مخازن بيماري بندرعباس

  .در اين کانون اجرا گرديد
ه بعنوان فون نجونده ژربيليگونه در اين مطالعه پنج 

 تعيين هويت جوندگان دم جارويي شهرستان جاسک
هاي  هاي صيد شده گونه از بين نمونه. گرديدند

Meriones persicus درصد، ۳۵/۲۷ با Tatera indica 
 ۵۲/۲۴ با Meriones hurrianae درصد، ۴۷/۲۵با 

 درصد و ۰۳/۱۶ با Gerbillus nanusدرصد، 
Meriones lybicus درصد صيد به ترتيب ۶/۶ با 

از آنجا که . ندهاي صيد شده بود فراوانترين گونه
گيري در حاشيه روستاها انجام شد، موش خانگي  نمونه

Mus musculus که در اکثر مطالعات تعيين فون 
  . گردد، صيد نشد جوندگان گزارش مي

تاکنون مطالعات محدودي در ارتباط با فون جوندگان 
در . دم جارويي در استان هرمزگان انجام شده است

در منطقه کهورستان ، ارانمطالعه سليماني احمدي و همک
 Rhombomys opimusشهرستان بندرعباس فقط گونه 

که در  ست انکته قابل توجه اين. )۳۳ (صيد گرديد
 که مخزن اصلي بيماري R. opimus گونه  حاضرمطالعه

 است، صيد شرقي کشور  در اکثر مناطق مرکزي و شمال
  فون جانوري در شرايط جغرافيايياًاگر چه قطع. نگرديد

مختلف ممکن است متفاوت باشد، ولي شباهت زياد 
شرايط اقليمي مناطق جاسک و کهورستان لزوم بازبيني و 

 .سازد ميضروري تکرار مطالعه در منطقه کهورستان را 
حنفي بجد و همکاران در شهرستان حاجي آباد دو گونه 

Meriones persicus و Tatera indica را گزارش 
 صيد شده در مطالعه حاضر هم نمودند که دو گونه غالب

هاي صيد شده اين  اند ولي در هيچيک از نمونه بوده
  . )۳۴ (محققين آلودگي ليشمانيايي ديده نشد
، Tatera indicaدر اين مطالعه در سه جونده 

Meriones hurrianae و Gerbillus nanus آلودگي 
ليشمانيايي با هر دو روش ميکروسکپيک و مولکولي 

 در هر دو روش T. indicaدر گونه . دمشاهده گردي
ليشمانيا ماژور تشخيصي فقط يک مورد آلودگي به 

 يک مورد M. hurrianaeدر گونه . مشاهده شد
آلودگي به روش ميکروسکپيک در يک نمونه ماده و دو 

 اختصاصي PCRمورد آلودگي در دو نمونه ماده بروش 
 نيز در روش G. nanus در گونه. اثبات گرديد

وسکپيک يک مورد آلودگي ليشمانيايي در يک ميکر
 يک ،نمونه نر و در روش مولکولي عالوه بر آن نمونه

مورد آلودگي نيز در يک نمونه ماده مشاهده و ثبت 
 ه روش ميکروسکپيک صرفاً شايان ذکر است ک.گرديد

با بررسي المهاي تهيه شده از گوش جوندگان انجام ولي 
 پوستي مثبت و هم روش مولکولي هم بر روي المهاي

لذا روش مولکولي . هاي کبد و طحال انجام گرديد نمونه
اي که المهاي تهيه شده از گوششان  قادر بود دو نمونه

بروش ميکروسکپيک منفي اعالم شده بود را مثبت 
تشخيص دهد که اين مسأله حساسيت بيشتر روش 

  .دهد مولکولي را در تشخيص انگل نشان مي
 در رليشمانيا ماژو به (T. indica)آلودگي ژربيل هندي 

 مطالعات متعددي بخصوص در مناطق غربي و جنوب
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 ۷۳كوروش عزيزي      

 ۱۳۹۰تابستان / نزدهمدوره شا/  دانشگاه علوم پزشكي كردستانمجله علمي

جواديان و همکاران اين . غربي کشور گزارش شده است 
گونه را بعنوان ميزبان مخزن اصلي سالک نوع مرطوب 

 در ).۱۸ (ندا در استانهاي ايالم و خوزستان گزارش نموده
 Meriones وNesokia indicaهاي  اين مناطق گونه

lybicusبعنوان مخازن ثانويه بيماري مطرح هستند  .
در ماژور .  لعسکري و همکاران اينگونه را بعنوان مخزن

 مهرباني و ).۱۹ (ندمنطقه خرامه شيراز گزارش نمود
همکاران نيز در شهرستان الرستان استان فارس که در 
همسايگي استان هرمزگان قرار گرفته است، با روشهاي 

پيک و مولکولي آلودگي همين گونه را ووسکميکر
   ).۲۱ (گزارش نمودند

 Meriones hurrianaeگونه جرد هندي صحرايي، 
شرقي کشور  مخزن اصلي سالک روستايي در جنوب

 بعنوان تاترا اينديکا ه معموالًگردد، جاييک محسوب مي
  محبعلي و همکاران).۲۰ (نمايد مخزن ثانويه عمل مي

را به روشهاي ماژور .  لهگونه ب آلودگي اين
  در جنوبRAPD-PCRميکروسکوپي، ايزوآنزيمي و 

شرقي کشور شامل جنوب بلوچستان و مناطق دشتياري، 
 آلودگي اين ).۳۵ (ندکنارک و چابهار گزارش نمود

گونه در کشور ايران محدود به جنوب شرقي کشور بوده 
است و در مطالعه حاضر نيز آلودگي در مناطق همجوار 

گونه . گردد ان سيستان و بلوچستان گزارش مياست
در استان راجستان هندوستان نيز به مريونس هوريانه 

  ).۳۶ ( آلوده گزارش شده استليشمانيا ماژور
بر اساس تحقيقات گسترده نويسندگان، آلودگي ژربيل 

 ليشمانيا ماژور  به انگلGerbillus nanusبلوچستان 
رسد  ه و بنظر ميتاکنون در هيچ منبع علمي ذکر نشد

آلودگي اين گونه به انگل ليشمانيا در اين تحقيق براي 
مهرباني و همکاران براي . باشد اولين بار در سطح دنيا مي

اولين بار بروش ميکروسکپيک و مولکولي دو نمونه از 

ليشمانيا  را آلوده به .Gerbillus spp جوندگان جنس
.  نمودند در منطقه الرستان استان فارس گزارشماژور

آنها گونه اين جونده را ذکر ننمودند ولي بر اساس اندازه 
اين اً اند، قطع که بزرگ بوده) دو مورد آلودگي(ها  نمونه

 البته در ).۲۱ (اند دو نمونه از گونه نانوس نبوده
کشورهاي حوزه خاورميانه از جمله مصر، اردن و 

هايي از جنس  فلسطين اشغالي مواردي از آلودگي گونه
  وGerbillus pyramidumاز جمله ژربيلوس 

Gerbillus dasyurus   گزارش شده است ماژور. لبه 
ولي هيچيک از اين گزارشات در مورد گونه نانوس 

   ).۳۷ و۳۸ (نبوده است
در اين مطالعه آلودگي سه گونه جونده ذکر شده فوق 

 اختصاصي PCRبا هر دو روش ميکروسکپيک و 
ولي در تشخيص آلودگي روش مولک. مشاهده گرديد

 مورد ۳پي وتر عمل نمود بطوريکه روش ميکروسک موفق
 مورد آلودگي را مشخص ۵آلودگي و روش مولکولي 

 انگل مورد PCR ، DNAاز آنجا که در روش . نمود
گيرد و اختصاصيت و حساسيت آنهم  جستجو قرار مي

رفت که قدرت تشخيصي  بسيار باالست، انتظار هم مي
وش ميکروسکپيک که بسيار وابسته به آن نسبت به ر

باشد،  يپيست مومهارت و قدرت تشخيص فرد ميکروسک
 اين مسأله در مطالعات ساير محققين نيز مورد .باالتر باشد

  ).۱۹ و۲۹(تأکيد قرار گرفته است 
مطالعه حاضر اولين مطالعه با استفاده از روش مولکولي 

PCRتي در  براي تعيين مخازن بيماري ليشمانيوز پوس
استان هرمزگان بوده است و براي اولين بار در اين منطقه 

 از جوندگان ژربيليده ليشمانيا ماژوراز کشور انگل 
 .Gآلودگي هر سه گونه جونده . شناسايي شده است

nanus ،T. indica و M.hurrianae به ليشمانيا ماژور 
آلودگي . گردد براي اولين بار در اين استان گزارش مي
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 به ليشمانيا ماژور براي اولين بار در نانوس ربيلوسژگونه 
  .شود سطح دنيا گزارش مي

  

  گيري نتيجه
هاي اين تحقيق، بيماري سالک در اين  بر اساس يافته

کانون نوظهور، از نوع روستايي يا مرطوب با عامل 
تاترا اينديکا، باشد و سه گونه جونده   ميليشمانيا ماژور

 بعنوان ميزبانان مخزن  نانوسمريونس هوريانه و ژربيلوس
رسد هر سه گونه  گردند که بنظر مي بيماري معرفي مي

بعنوان ميزبانان مخزن فعال بيماري در منطقه عمل 
  .نمايند مي

  

  تشكر و قدرداني
اين تحقيق بر اساس طرح تحقيقاتي مصوب معاونت پژوهشي 

م مورخ /پ/۲۵۱دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان و با شماره 

.  بوده و با حمايت مالي آن انجام شده است۱۱/۱۰/۱۳۸۷
نويسندگان از همکاريهاي صميمانه مسؤولين مرکز بهداشت 
استان هرمزگان و شهرستان جاسک و بهورزان منطقه 

. بخصوص آقاي عبداهللا زرين زاده کمال تشکر را دارند
همچنين از آقاي غالم محسني تکنسين آزمايشگاه ماالرياي 

ان هرمزگان بخاطر همکاري در مرکز بهداشت است
گيريهاي ميکروسکپيک از جوندگان، سرکار خانم  نمونه

ادنافي مسؤول موزه تاريخ طبيعي دانشگاه شيراز بخاطر 
شناسايي جوندگان و جناب آقاي دکتر درويش مسؤول 
مرکز تحقيقات جونده شناسي دانشگاه مشهد بخاطر تأييد 

مطالعات مولکولي . نمايند ها صميمانه سپاسگزاري مي نمونه
اين تحقيق در گروه انگل و قارچ شناسي دانشکده پزشکي 

  .شيراز انجام شده است
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