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چکیده
روشهای مولکولی زیادی جهت تشخیص لیشمانیوز در سگها مورد استفاده قرار گرفته است .در این موارد بیشتتر بتا روشهتای
تهاجمی از بافتها نمونهبرداری میشود .هدف از این مطالعه ارزیابی استفاده از دو روش نمونهبرداری غیرتهتاجمی بترای تشتخیص
لیشمانیوز در آزمایش  PCRمیباشد .بدین منظور ،تعداد 06قالده سگ انتخاب شده و بهطور مساوی به سه گروه :ستگهتای اتان ی
واجد جراحات جلدی (گروه اول) ،سگهای اان ی فاقد جراحات جلدی (گروه دوم) و سگهای ول رد (گروه سوم) تقستی شتدند.
پس از معاینه بالینی نمونههای سواب چشمی و بافیکوت اون از هر سگ تهیه گردید .عالوه بر این در گروه اول گسترش نسجی نیت
از ضایعات جلدی تهیه شد .ابتدا  DNAنمونههای سواب چشمی و بافیکوت استخراج شده و جهت تعیتین گونتههتای لیشتمانیا بتا
روشهای  PCRو  Seminested-PCRمورد آزمایش قرار گرفتند .سه نمونه مثبت جهت تأیید تشتخیص نیت تعیتین تتوالی گردیدنتد.
گسترشهای اونی نی با گیمسا رنگآمی ی شده و بهصورت میکروسکوپی مورد آزمایش قترار گرفتنتد .از مجمتو  06ستگ متورد
آزمایش ،در چهار نمونه  DNAسواب چشمی مربوط به گروه  3و یک نمونه  DNAسواب چشمی و بافیکوت مربتوط بته گتروه اول
آلودگی به لیشمانیا اینفانتوم تعیین گردید .همچنین در نمونه اایر ،اجسام لیشمن در گسترش رنگآمی ی شده مشاهده گردید .بر اساس
نتایج مولکولی و تعیین توالی بهدست آمده نتیجهگیری شد که لیشمانیا اینفانتوم در بین سگهای مشهد شایع بوده و ه چنین نمونههای
سواب چشمی میتواند به عنوان یک روش نمونهبرداری غیرتهاجمی مناسب برای آزمایش ملکولی تشخیص لیشمانیا در ستگ متورد
استفاده قرار گیرد.
کلید واژهها :لیشمانیا ،سواب چشمی ،بافی کوت ،روشهای مولکولی ،سگ.
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مقدمه

تگهاي آلوده ضتر ري اتتت .برناپتههتاي كنتترل بته

لیشمانیا بهعنوان تکیاخته نسجی از اهمیت بهداشتتی

دالیلتی همچتتون آلتتودگی بتتاالي تتتگهتتا در پنتتاط

باالیی در پزشتيی داپززشتيی برختوردار اتتت .ایتن

انتدپیک ،عتدم حساتتیت آزپایشتا

انگل به تیله پشههاي خاكی فلبوتوپینته از نتن هتاي

شناتایی آنها تتأخیر زپتانی بتین تشتخیس حتف

فلبوتوپوس لوتزپیا (به ترتیب در دنیاي قدیم دنیاي

تگهاي آلوده پميتن اتتت فاقتد كتارآیی الزم باشتند

ندید) به پیزبانهاي حساس پنتقل پی شتود ( Baneth

( .)Solano-Gallego et al., 2009در تالهتاي گفشتته

 .)et al., 2005تتتاكنون در حتتد د  03گونتته لیشتتمانیا

ر سهاي اتتاندارد براي تشخیس انگتل شتاپل ر س-

شناتایی شده كه  03گونه آن در انسان بیماريزا هستند

هاي پیير تيوپی ،كشت آتتزیره طحتال ،عقتدههتاي

نلدي احشایی پتیگردنتد

لنفا ي پغز اتتخوان بود كه در پجموع از حساتتیت

( .)Dantas-Torres 2007بتر اتتاس گتزارس تتازپان

پتغیتتر

نستتبتا پتتایینی برختتوردار هستتتند (Solano-

بهداشتتت نهتتانی تتتاالنه بتتیا از د یستتت پیلیتتون از

 .)Gallego et al., 2009آزپایشتتا

تبب بر ز لیشمانیازی

نمعیتتت نهتتان در پعتتر

تشخیصتی بتراي

تتتر لوتیيی در

ابتتتا بتته بیمتتاري هستتتند

شناتایی پوارد بالینی تتگهتاي آلتوده انتد اهمیتت

( .)Baneth et al., 2005تگها پخزن اصتلی لیشتمانیا

هستند ،اپتا در نمونتههتاي تحتتبتالینی پميتن اتتت

یيتی از

حساتیت پایینتتري نشتان دهنتد ( Lombardo et al.,

عواپل پهم چرخه انتقال بیماري به انسان پحسوب پی-

 .)2012در پواردي نیز این آزپایشا

بهدلیل ارائه عیتار

گردند (.)Dantas-Torres, 2007; Baneth et al., 2005

ناقس آنتیبادي یا اكنا پتقتاط بتینتیجته پانتدهانتد.

احشتایی

اپر زه ر سهتاي  PCRبتا اتتتفاده از  DNAلیشتمانیا

گستترده در حتوزه

یژگی باال بهعنوان ر شتی فراگیتر

اینفانتوم عاپل لیشتمانیازی

بر اتاس پطالعتا

احشتایی بتوده

انجتامشتده لیشتمانیازی

ناشی از لیشمانیا اینفانتوم بهصتور
پدیترانتته

خا رپیانتته نتتود دارد ( Baneth et al.,

.)2005

بهعلت حساتیت

براي تشخیس لیشمانیازی

احشتایی در فترم بتالینی

تحتبالینی كتاربرد دارنتد ( de Almeida Ferreira et

احشتایی در تتگ ،از فترم

 .)al., 2012تاكنون نمونههتاي پختلتب بتافتی از تتگ

عائم بالینی لیشمانیازی

بد ن نشانه همراه با آلودگی پحد د تا فرم كشنده پتغیر

شاپل :آتزیره پغز اتتخوان ،طحال ،عقتدههتاي لنفتا ي،

انگتل اتتتعداد تنتیيتی پیزبتان

خون ،ادرار ،تواب پلتحمه بیوپستی چشتم بتا ر س

اتت .د ره نهفته بیماري از چند پاه تا چنتدین

 ،PCRپورد اتتفاده قرارگرفتهاند ( ;Maia et al., 2009

بوده بسته به حد
پتفا

تال طول پتیكشتد ( .)Baneth et al., 2005پطالعتا

 .)Manna et al., 2004در ایتتن پیتتان ختتون پغتتز

تر اپیدپیولوتیک نشان داده اتت كته تعتداد زیتادي از

اتتخوان پعموال رایت تترین بافتتهتاي پتورد اتتتفاده

تگهاي فاقد نشانه بالینی از نظر تترپی پببتت هستتند

هستند ( .)Baneth et al., 2005اكبر ایتن نمونتههتا بتا

( .)Moshfe et al., 2009بتتتتراي پیشتتتتگیري از

ر س تهانمی تهیته شتده كته در تتگ بتا درد همتراه

لیشمانیازی
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دقیت
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بوده بد ن درد انجتام شتده توتت صتاحب تتگ

آزپایشگاه بخا انگلشناتی انجام گرفت .در این

نشتان داده

پد  ،تعداد  03قاده تگ (به تفيیک تعداد  00قاده

اتت كه بتهعلتت نتود لیشتمانیا در پلتحمته چشتم

تگ نر

 02قاده تگ پاده) ،كه در پحد د تنی 0

تگهاي بیمار ،نمونههاي بهدتت آپده از پلتحمه چشم

پاه تا  10تاله

پنب خوبی براي اتتخراج  DNAلیشتمانیا هستتند ( de

د برپن  5قاده ،تریر  10قاده نژاد پخلوط  03قاده

Almeida Ferreira et al., 2008; de Almeida
 .)Ferreira et al., 2012لیشتتمانیا پتتیتوانتتد توتت

پتخصس بیماريهاي داخلی دامهاي

آتانتر پورد پفیرس قرار پیگیرد .تحقیقا

گردس خون به این نقطه رتیده باشد یا اینيه در پناط
بوپی بتهعلتت تتراكم بتاالي نتاقلین گتزس پستتقیم
اطرا

چشم تگ ،ارد آن شتده باشتد ( de Almeida

 .)Ferreira et al., 2008همچنین نمونه بافیكو
نیز بهخوبی در آزپایشا

خون

پوليولی تشخیس لیشتمانیوز

پتورد اتتتفاده قترار گرفتته اتتت ( Lachaud et al.,

 .)2002در یک پطالعه ،نمونه بافیكو
تواب پلتحمته چشتم حساتتیت
تعیین عاپل لیشمانیازی

ختون نمونته
یژگتی بتاالیی در

در تگ با ر س  PCRاز خود

نشان دادهاند ( .)de Almeida Ferreira et al., 2012بتا
تونه به اهمیت تشخیس لیشمانیوز احشایی در تتگ،
هتتد

ایتتن پطالعتته بررتتتی كتتارآیی اتتتتفاده از ر س

نمونهبرداري از پلتحمه چشم پقایسه با نمونه بتافی-
كو

از خون بتراي تشتخیس پوليتولی لیشتمانیا ،در

تگهاي شهرتتان پشهد پیباشد.

مواد و روشها
نمونه برداری

پطالعه حاضر در بازه زپانی آذر پاه  1031تا تیر پاه
 1030در دانشيده داپززشيی دانشگاه فرد تی پشهد،

بودند ،توت

شاپل نژادهاي ترپن شفرد 10قاده،

كوچک پعاینه شده

بر اتاس نود

عائم بالینی بهطور پسا ي پطاب

یا عدم نود
در ته

پشخصا

گر ه :تگهاي صاحبدار داراي نشانه بالینی ،تگهاي
صاحبدار فاقد نشانه بالینی

تگهاي لگرد قرار

گرفتند .تگهاي خانگی با رضایت صاحب حیوان در
گر ههاي پطالعاتی قرار گرفتند طی پد

پطالعه تمام

اصول اخاقی در ارتباط با حیوان رعایت گردید.
خونگیري از شریان تفالیک انجام شد

نمونه خون

هر تگ به پیزان  5پیلیلیتر بهطور نداگانه در لولههاي
حا ي پاده ضد انعقاد  EDTAنم آ ري گردید.
همزپان توت

تواب پنبهاي اتتریل تراشههاي

تلولهاي اپیتلیال پلتحمه چشم راتت

چپ تگ

بهطور نداگانه برداشت شد .همچنین از تگهاي اند
ضایعا

نلدي گسترس نسجی تهیه گردید .نمونههاي

خون به لولههاي هماتوكریت پنتقل شده
تانتریفیوت با د ر  15333به پد
تشيیل شده در این لولهها

از

پ

 5دقیقه بافیكو
برداشت شده

در

پیير تیوب نم آ ري شدند (شيل  .)1نمونههاي
بافیكو

تواپ چشمی

در دپاي  -03درنه

تلسیوس تا زپان انجام آزپایا  PCRنگهداري شدند.
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شکل  -1روش نمونهبرداري از چشم سگ با استفاده از سواب

آزمایش انگل شناسی

كو

نمونه هاي چشمی با پتد الچاد هميتاران بتا

در آزپایشگاه انگل شناتی ،ابتدا گسترس هاي نستجی

اتتفاده از پرایمرهاي  RV2 RV1پورد آزپایا قترار

03

گرفتند ( .)Lachaud et al., 2002نمونههاي پببت اند

بتتا اتتتتفاده از

باند قابل ر یت  bp 145پیباشند .در پرحله د م نمونه-

پیير تيوپ نوري عدتی شیئی × 133× 03اقتدام

هاي پببت در آزپایا ا لیه ،نهت تشتخیس پوليتولی

به نستجوي انسام لیشمن شد.

گونههاي لیشمانیا اینفانتوم ،لیشمانیا تر پیيتا لیشتمانیا

با پتانول تببیت با رنگ گیمساي  5درصد به پد
دقیقتته رنتتگآپیتتزي گردیدنتتد ،تتتز

استخراج  DNAو آزمایش PCR

 DNAبافیكو

تواب چشمی توت كیت تجاري

 MBSTپطاب دتتورالعمل شتركت تتازنده اتتتخراج
شد( DNA Extraction Kitتهیته شتده در پركتز رشتد
زیستتت فنتتا ري پژ هشتتگاه پل تی پهندت تی تنتی تک -
تهران) .به پنظور بررتی كیفیت  DNAاتتتخراج شتده،
پقداري از آن ر ي تل آگار ز یک درصتد اليتر فتورز
گردید .پ

از پایان عملیا

اتتخراج ،نمونههاي DNA

تا زپان انجام آزپایا در فریتزر  -03درنته تلستیوس
نگهداري شدند.

پتتات ر بتتا پتتتد آرانستتاي هميتتاران

بتتا اتتتتفاده از

پرایمرهتتاي  LIN19 LIN17 ،LINR4پتتورد آزپتتایا
 Semi-nested PCRقترار گرفتنتد ( Aransay et al.,

 .)2002براي انجام هر اكتنا  PCRاز پستترپیي
( PCRتتتاخت شتتركت بیتتونیر -كتتره ننتتوبی) از
نمونههاي كنترل پنفی پببت اتتفاده شد .باند حاصل

براي لیشمانیا اینفانتوم  203نفتت بتاز ،بتراي لیشتمانیا
تر پیيتا  203نفتتت بتتاز بتتراي لیشتتمانیا پتتات ر 053
نفت باز پیباشد.
تعیین توالی

آزپایا  PCRنهت تشخیس گونههاي لیشتمانیا در

پحصول  PCRته نمونه پببت نهت تعیین توالی به

د پرحلتته انجتتام گرفتتت .در پرحلتته ا ل بتتراي تعیتتین

از تعیتین

نن
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لیشمانیا ،نمونههاي  DNAاتتخراج شده از بافی-

شركت بیونیر كره ننوبی ارتتال شتدند .پت
خوانا نمونههاي ارتالی ،تتراد

نوكلئوتیتدي نمونته-
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هاي ارتالی با اتتفاده از نرمافتزار  Clc main workبتا

فق در گسترس رنتگآپیتزي شتده یتک قتاده تتگ،

توالی شناخته شده نمونههتاي لیشتمانیا در بانتک تنتی

آپاتتتتیگو هتتاي لیشتتمانیا پشتتاهده شتتد .نتتتای

 NCBIپورد پقایسه قرار گرفتند.

آزپایا  PCRپرحله ا ل نشاندهنده آلودگی هتمزپتان
یک نمونه بافیكتو

یافتهها
ضایعا

ختون تتواب چشتمی در یتک

قاده تگ از گر ه ا ل (تتگهتاي صتاحبدار انتد
نلدي در گر ه ا ل تگهاي خانگی پتورد

پطالعه (تعداد  03قاده) ،بیشتر در اطترا

بینتی ،پتوزه،

نراحا

نلدي) بتوده  0نمونته تتواب چشتمی در

گر ه توم (تگهاي لگرد) بودند (شيل .)0

دهان ،چشم گوس قابل پشاهده بودند در این گر ه

شکل  -2نتیجه الکتروفورز محصول  PCRجهت شناسایی جنس لیشمانیا (نمونهها روي ژل آگارز ( )%2رنگآمیزي شده با اتیدیوم بروماید) :M .باند
حاصل از  :P ،Ladder 100کنترل مثبت :N ،کنترل منفی .در شمارههاي  1،2،3،2،1نمونههاي  1-3مثبت میباشند و نمونههاي  2-1از نظر وجود
لیشمانیا منفی هستند (باندهاي  bp 145نشاندهنده وجود جنس لیشمانیا میباشد).

در گر ه توم (تگهاي صاحبدار فاقد نشانه بالینی)
هیچ نمونه پببتی یافت نشد .آزپایا تشخیس گونههاي
لیشتتمانیا بتتا ر س پوليتتولی  Seminested PCRر ي
نمونههاي پببت بافیكتو

تتواپ چشتمی صتور

گرفت كه تمام نمونهها ،آلوده به لیشمانیا اینفانتوم بودند
(شيل .)0
نتای پقایسه همردیفی توالیهتاي بتهدتتت آپتده بتا
توالیهاي بانک تنی نیز آلودگی به لیشتمانیا اینفتانتوم را
در ته نمونه ارتالی تأیید كرد.
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شکل  -3نتیجه الکتروفورز محصول  Semi–nested PCRجهت شناسایی گونههاي لیشمانیا (نمونهها روي ژل آگارز ( )%2رنگآمیزي شده با اتیدیوم
بروماید) :M .باند حاصل از  :P ،Ladder 100کنترل مثبت :N ،کنترل منفی .شمارههاي  1،2،3نمونههاي نشاندهنده وجود لیشمانیا اینفانتوم با باند
 bp720میباشند.

بحث و نتیجهگیری

پحققین تتعی تتاس در نمونتهبترداري از بافتتهتا

در پطالعه حاضر فق در گسترسهتاي رنتگآپیتزي
شده یک قاده تگ صاحبدار داراي ضایعا

بهصور

غیرتهانمی بد ن درد در تگها دارنتد تتا

نلتدي،

نمونهبرداري آتانتر پورد پفیرس صاحبان تتگ قترار

انسام لیشمن دیده شد .نتتای آزپتایا پیير تتيوپی

گیرد ( .)Strauss et al., 2004تحقیقا

نشان داده اتت

نشتتان داد ایتتن ر س بتتا نتتود درنتته یژگتتی بتتاال از

كه نمونههاي بهدتت آپده از پلتحمه چشم پنب خوبی

تتتگ

نتتتای PCR

حساتتتیت پتتایین در تشتتخیس لیشتتمانیازی

بهخصوص هنگاپی كه تعداد انگل در بافت كتم اتتت،
برخوردار اتت ( .)Srividya et al., 2007بههمین دلیل،
اپر زه ر س  PCRبهعلت حساتیت

یژگی بتاال بتر

اتاس ردیابی  DNAاختصاصتی لیشتمانیا در پطالعتا

بتتراي اتتتتخراج  DNAلیشتتمانیا هستتتند

بهدتت آپده ر ي این نمونهها از حساتیت
باالیی در تشتخیس لیشتمانیازی

یژگتی

در تتگ برختوردار

بودهاند ( Leite et al., 2011; de Almeida Ferreira et

.)al., 2012; de Almeida Ferreira et al., 2008

زیادي به پنظور تشخیس تعیین هویت انگل لیشتمانیا

نمونه تواب تهیته شتده از پلتحمته چشتم بتهطتور

در بافت هاي پختلفی پورد اتتتفاده قترار گرفتته اتتت

پوفقیتتتآپیتتزي در تشتتخیس لیشتتمانیوز احشتتایی در

( Solano-Gallego et al., 2009; Srividya et al.,

تگهاي فاقد عائم نیز پورد اتتفاده قرار گرفتته اتتت

.)2012; Strauss et al., 2004

( )Leite et al., 2010حتتتی در پقایستته بتتا تتتایر

تهیه نمونه بافتی بتراي آزپتایا  PCRدر تتگهتاي

ر سهاي نمونهبرداري با ر س تهانمی نیتز كارآپتدتر

زنده از اهمیت زیادي برخوردار اتت به دلیل اتتفاده

بوده اتت ( .)Lombardo et al., 2012در پطالعه حاضر

از ر سهاي نمونهبرداري تهتانمی ،در اكبریتت پتوارد

ارزیتتابی نتتتای تشتتخیس پوليتتولی لیشتتمانیا ر ي

این نمونه به تتختی در تتگ تهیته پتیگتردد .اپتر زه

خون نشتان
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داد كه نمونههاي تواب چشتمی ( 5نمونته) در پقایسته
با بافیكو

خون ( 1نمونه) در تشخیس لیشتمانیازی

تتتگ بتتا ر س پوليتتولی كتتارآیی بیشتتتري دارنتتد .در
پطالعهاي پشابه در برزیل نیز نمونههاي تواب چشتم
بتتافیكتتو

را بتتراي تشتتخیس پليتتولی لیشتتمانیازی

آپده با تایر پطالعا

اپیدپیولوتیک انجام شتده در بتین

تگهاي ایران ( Mohebali et al., 2005; Mohebali et
;al., 2011; Haddadzade et al., 2013
Hosseininejad et al., 2012; Mostafavi et al.,
 )2014شهرتتان پشتهد ( ;Heidarpour et al., 2012

 )Sabzavari et al., 2013همخوانی دارد .در این پطالعه

احشایی پورد آزپایا قرار دادند .بتراي ایتن پنظتور د

آلودگی تگها بته لیشتمانیا تر پیيتا پشتاهده نگردیتد.

گر ه  00تایی از تگهاي ترم پببت در نظر گرفته شتد

نتای پو ليتولی تعیتین تتوالی نیتز پویتد ایتن نتیجته

نمونههاي تواب از پلتحمه هر د چشم بافیكتو
نم آ ري شدند .پ

از انجام آزپایا هتاي پوليتولی،

پیباشد .تاكنون گزارشا

اندكی از آلودگی تگهتا بته

لیشتتمانیا تر پیيتتا در ایتتران گتتزارس شتتده اتتتت

پیزان آلودگی در نمونه هاي تواب چشمی گر ه یک

( .)Mohebali et al., 2011; Mohebali et al., 2005بر

د به ترتیب  20/3درصد  50/0درصد برآ رد شتد،

اتاس نتای پطالعه حاضر لیشمانیا اینفتانتوم بته عنتوان

در حالیكه این پیزان آلودگی در نمونههتاي بتافیكتو

عاپتتل اصتتلی لیشتتمانیازی

این د گر ه به ترتیب  10درصد  03/0درصد بودند

شهرتتان پشهد تعیین گردید از طرفی نمونه تتواب

( .)de Almeida Ferreira et al., 2008در پطالعتته

چشمی به عنوان یک ر س تاده كاربردي پیتواند در

حاضر لیشمانیا اینفانتوم بهعنوان تنها گونه آلودهكننده 03

تشخیس پوليولی لیشمانیازی

احشایی در تگ پتورد

درصد تگهاي لگرد  5درصتد تتگهتاي ختانگی

اتتفاده قرار گیرد.

احشتتایی در تتتگهتتاي

داراي نشانه بالینی ،تشخیس داده شتد .نتتای بتهدتتت
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Abstract
Many molecular methods have been used for diagnose is of canine leishmaniasis. These
methods mainly rely on tissue specimens provided by invasive approaches for molecular
detection of leishmaniasis. The aim of this study was to evaluate two noninvasive sampling
methods detection of Leishmaniasis using PCR method. For this purpose, a total of 60 dogs
were selected and equally divided into three groups: pet dogs with cutaneous lesions (Group 1);
pet dogs without cutaneous lesions (Group 2) and stray dogs (Group 3). After physical
examination of dogs, eye swab and buffy coat samples were collected from each dog, also,
tissue smears were prepared from the lesions of dogs in group 1. DNA of eye swab and buffy
coat samples were extracted and used to detection of Leishmania species using PCR and seminested PCR tests. Blood smears were stained by Giemsa method for microscopic evaluation.
Out of 60 dog, the DNA of four swab samples related to the dogs of Group3 and one swab and
DNA of buffy coat sample in a dog in group 1 was infected with Leishmania infantum.
Leishman bodies was only observed in tissue smear of one dog in group 1. Three positive
samples were sequenced for confirmation of results. Based on the results of this study,
Leishmania infantum infection is common among dogs in Mashhad area and it seems that ocular
swab specimens can be used as a noninvasive method for molecular detection of leishmania
infection in dogs.
Key words: Leishmania, Eye swab, Buffy coat, Molecular methods, Dog.
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