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  9911چهارم دی  ی /هفته066 ی /شمارهمو هشت  سال سی مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 58/91/9911تاریخ چاپ:  9/8/9911تاریخ پذیرش:  52/2/9911تاریخ دریافت: 

  
با استفاده از روش  ایمبتال به ماالر مارانیدر ب واکسیو ومیپالسمود MSP-3α ژن یها پیانواع ژنوتا یفراوان

Nested Polymerase Chain Reaction 

 
 1آبادی زهرا غیور نجف، 3، سیدحسین حجازی2، سید امیررضا ظهیرمیردامادی1سپیده طلوعی

 
 

دهیچک

تواند راهکار  می و شود میای در مورد انگل  باعث افزایش اطالعات پایهعامل بیماری ماالریا، های مختلف انگل  بررسی تنوع ژنتیکی و شناسایی ژنوتایپ :مقدمه

 MSP-3aحاضر با هدف بررسی ساختار ژنتیکی پالسمودیوم ویواکس بر اساس ژن  ی مطالعهاز این رو، برای باال بردن کنترل و درمان بیماری در آینده باشد.  یمناسب
 انجام شد.های این انگل  فراوانی انواع ژنوتایپ بررسی میزان در بیماران مبتال به ماالریا در اصفهان و

های مراکز بهداشتی استان اصفهان مراجعه کردند،  ماالریای آلوده به پالسمودیوم ویواکس که به آزمایشگاهمبتال به نمونه خون از بیماران  01 ،در این مطالعه ها: روش

 .ندبررسی شد Nested Polymerase chain reaction (Nested PCR)و روش  MSP-3aها با پرایمرهای اختصاصی بر اساس ژن  آوری شد. این نمونه جمع

( از ژن باز جفت 9511 )در حدود Cو  (باز جفت 9011 )در حدود B(، باز جفت 9111 )در حدود Aسه نوع ژنوتایپ  ،PCR محصول ی اندازهبر اساس  ها: یافته

PvMSP-3α  مشاهده شد. ژنوتایپA  دو ژنوتایپ  درصد بیماران، هر 91در  و اختصاص داده بودفراوانی را به خود میزان بیشترین درصد،  2/25باA  وB زمان  هم
 های مختلف، متفاوت بود. میانگین تعداد انگل در میکرولیتر خون نیز در ژنوتایپمشاهده شد. 

های پالسمودیوم ویواکس و تعیین  ژنوتایپتشخیص انواع تواند جهت  می مناسببه عنوان یک نشانگر ژنتیکی  PvMSP-3αبررسی میزان فراوانی ژن  :گیری نتیجه

م بیماری، یالگوی عود، عالهای مختلف، ممکن است نمایانگر متفاوت بودن  مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، میزان پارازیتمی متفاوت در ژنوتایپزمان  های هم عفونت
 واکسن به پژوهشگران کمک کند.  ی قیقات تهیههای مختلف باشد و در تح در ژنوتایپمقاومت  و طول مدت عفونت، پاسخ ایمنی

 Polymerase chain reaction ؛پالسمودیوم ویواکس ؛ژنوتایپماالریا؛  :گان کلیدیواژ

 

در  واکسیو ومیپالسمود MSP-3αژن  یها پیانواع ژنوتا یفراوان .آبادی زهرا نجف غیور حجازی سیدحسین، امیررضا، ظهیرمیردامادی سید طلوعی سپیده، :ارجاع

 .820-809 (:011) 98 ؛9911 اصفهان پزشکی دانشکده مجله .Nested Polymerase Chain Reactionبا استفاده از روش  ایمبتال به ماالر مارانیب

 

 مقدمه

تریی    و یکی از مهمقدیمی ای  ماالریا یک بیماری انگلی تک یاخته

گیمسریی ههراب برا     مشکالت بهداشتی کشورهای گیمسریی و نیمره  

طبر  گرزارس زرازماب    (. 1) باشرد  میی باال مری  و میزاب ابتال و میگ

 یتقییبر به طور میزاب بیوز بیماری  1019در زال  ،بهداشت ههانی

 نفی تخمری  زد  شرد   400000میی  و میلیوب نفی و میزاب میگ 112

 قبل کاهش داشرته  های میی نسبت به زال و . اگی چه میزاب میگ(1)

 هنروز براال  ای  میزاب میگ و میری بریای بیمراری ماالریرا،      اما ازت،

 (.1) باشد می

تیی  ماالریرا ناشری از سالزرمودیو      تیی  و کشند  چه وخیم اگی

سالزرمودیو    به میبوط تیی  فی  بیماری شایع ، اماباشد فالسیپارو  می

مروارد ماالریرای ههراب و ایریاب      درصد 20بیش از  که ویواکس ازت

 اگی چره در بیشرتی منراط  ماالریراخیز،    . (3) گیدد ایجاد میآب توزط 

کلیوکی  دید  شرد  ازرت،   نسبت به  مقاومت سالزمودیو  فالسیپارو 

شد   مواردی مقاومت دارویی سالزمودیو  ویواکس نیز گزارس اما در

. تاکنوب مطالعات مولکولی زیادی ههرت  (4و در حال افزایش ازت )

انجرا    مختلر  انگرل  هرای   پشنازایی ژنوتای و بیرزی تنوع ژنتیکی

در ای  سایره تواند اطالعرات   می شد  ازت که ای  مطالعات، از یک زو

 پژوهشیمقاله 
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م بیماری، طرول مردت   یانگل، الگوهای عود، عال شنازی ریخت دمور

آنوفل به ما بدهد  ی عفونت، سازخ ایمنی، مقاومت و انتقال توزط سشه

راهکاری منازر  بریای براال    منجی به تبیی   تواند می و از زوی دیگی،

 .(0-6) بیدب کنتیل و درماب بیماری در آیند  باشد

های اخیی، بریای بیرزری زراختار ژنتیکری سالزرمودیو        در زال

هرای زرط ی    ماننرد سریوتنی   مورفیسم متعدد  های سلی ویواکس، از ژب

( ازرتفاد  شرد    MSP) Merozoite surface proteinsها  میوزوئیت

هررا از نررواحی مختلرر   ازررت تررا تنرروع و فیاوانرری ژنوتایررپ ایزولرره 

ایریاب هرز     با وهود ای  کره . (7) هغیافیایی مورد ارزیابی قیار گیید

 ی شود و از بینامه بار کم بیماری م سوب میبا مناط  اندمیک ماالریا 

انتقرال م لری    ، امرا هنروز  بیخروردار ازرت  نیز  ثی و موفقیؤتیلی مکن

زیستاب بلوچستاب، هیمزگراب   مانندکشور های  ازتاببیماری در بیخی 

  .(2)شود  و کیماب گزارس می

چندی  ت قی  بری روی زراختماب ژنتیکری سالزرمودیو      تاکنوب 

در مناط  ماالریاخیز اییاب انجا  شد   MSP-3αویواکس با ازتفاد  از 

(، 9-11و اطالعاتی نیز از تنوع ژنتیکی آب به دزت آمد  ازت )ازت 

هایی  در مناط  و ازتابنتیکی ای  انگل ژاطالعاتی از تنوع اما همچناب 

( در آب گزارس شد  ازرت،  Imported malaria) وارد  یماالریا که

 .باشد در دزتیس نمی

با توهه به ای  که بیشرتی مروارد بیمراری ماالریرا در اصرفهاب از نروع       

هرد   باشرد،   وارد  )بیشتی موارد از اتباع خارهی افغانستاب و ساکستاب( می

فیاوانری  میرزاب   تعیری  بیرزی زاختار ژنتیکری و   حاضی، ی انجا  مطالعهاز 

در  MSP-3aبری ازراس ژب   سالزرمودیو  ویرواکس    هرای  انواع ژنوتایرپ 

تا با شرناخت الگروی ژنتیکری     در ای  شهیزتاب بودبیماراب مبتال به ماالریا 

هرای اسیردمیولوژیک و طیاحری     ماالریای وارد ، شاید بتواب از آب در بینامه

در  انگرل  یکمر  ی م ازبه واکس  ازتفاد  کید. همچنی ، با توهه به ای  که

 ارتنظر  کنتریل و ، آب یآگه شیسی، ماریب دیموارد شد صیتشخ یبیا خوب

تعرداد انگرل در     یبر  احتمرالی  ارتبراط ، بی درماب ضیورت دارد یده سازخ

 بیرزی شد. ی نیزکیتنوع ژنت وخوب  تییکیولیم
 

 ها روش

 اتمطالعر  از نروع  ،ت قی  حاضی :آوری نمونه و تعیی  سارازیتمی همع

 ی نمونره  40 ،1396در طرول زرال    ،ایر  مطالعره   در. باشد مقطعی می

هرای   دار مشکوک به ماالریا که به آزمایشرگا   ازتفاد  شد  از افیاد ت 

دزرت آمرد. یرک ال     ه میاکز بهداشتی ازتاب اصفهاب میاهعه کیدند، ب

گستیس نازک و ضخیم از خوب م یطی بیماراب تهیه و سس از ای  که 

یای ناشی از سالزمودیو  ویواکس با کمک میکیوزکوپ ابتال به ماالر

زری   مولکرولی یرک زری    هرای  آزمرایش ها ثابت شد، ههت انجرا    آب

ایرر  مطالعرره بررا کررد اخررال    خرروب از بیمارگیفترره شررد.   ی نمونرره

IR.MUI.REC. 1396.3.594  گیریی  قبل از نمونره به ثبت رزید و، 

 ی توضی ات کافی در ارتباط با هد  مطالعه و روس اهیا به داوطلبر 

. نامه توزط بیمار امضرا شرد   و فی  رضایتشد شیکت در مطالعه داد  

ای کره بره    نامه ، در سیزشافیاد حاضی در مطالعهمشخصات همچنی ، 

هرای خروب در    ای  منظور تهیه و طیاحی شد  بود، ثبت گیدید. نمونه

Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA )هررای حرراوی  لولرره

گیریی بره آزمایشرگا      از میاکرز نمونره   بی روی یرخ و آوری شد  همع

سزشکی دانشگا  علو   ی شنازی دانشکد  ت قیقاتی گیو  انگل و قارچ

هرای   بالفاصرله در میکیوتیروب  . زپس، سزشکی اصفهاب منتقل گیدید

 در فییررزر  DNAبنرردی و تررا زمرراب ازررتخیا   لیترری تقسرریم میلرری 0/1

 گیاد نگهداری شد.  زانتی ی درهه -10
 بیرزرررری ژنوتایررررپ سالزررررمودیو  ویررررواکس برررره روس   

Nested Polymerase chain reaction (Nested PCR):  ژب

PvMSP-3α   هرای سالزرمودیو  ویرواکس را     ژنوتایرپ توانایی تعیی

کیرت   ی بره وزریله   DNAازرتخیا   یرابی دارد.   بدوب نیاز بره تروالی  

انجرا   و بی ازاس دزرتورالعمل آب،  GeNet Bio (Korea ) ازتاندارد

هرای   بیای تعیی  ژنوتایپ سالزمودیو  ویواکس در نمونره  ،شد. زپس

سیایمیهرای ژب  ازرتفاد  از  با  Nested PCR از روس مولکولی ،خوب

PvMSP-3α 1126-1300و  111-130هرای   در موقعیت که (PCR 

 (ثانویرره PCR) 1072-1100 و 100-117هررای  اولیرره( و موقعیررت 

 .(1)هدول  (11) و همکاراب ازتفاد  شد Bruceطیاحی شد  توزط 

 

 (11توالی پرایمرها مورد استفاده ) .1جدول 

 5′-3′توالی  پرایمرها 

PCR 
 اولیه

P1 
P2 

CAGCAGACACCATTTAAGG 
CCGTTTGTTGATTAGTTGC 

PCR 
 ثانویه

N1 

N2 
GACCAGTGTGATACCATTAAC 

ATACTGGTTCTTCGTCTTCAGG 

PCR: Polymerase chain reaction 

 

تیموزرایکلی قابرل    ی وزریله ه ب DNAتکثیی ههت  PCRروس 

ی  درهره  94دمرایی   ی بینامره برا  و  (BIO RAD T100) ریزی بینامه

 مردت  ه هردا شردب بر    میاحل ،دقیقه و به دنبال آب 3 بیایگیاد  زانتی

ثانیره در   30مدت ه ، اتصال بگیاد ی زانتی درهه 94 دمای ثانیه در 30

 دقیقره در  0/1مردت  ه و طویل شردب بر  گیاد  ی زانتی درهه 06دمای 

ثانویه نیز  PCRچیخه انجا  شد.  30 گیاد در ی زانتی درهه 62دمای 

 انجا  شد. چیخه 30با هماب شیایط دمایی در 

از  میکیولیتری  10 میکیو لیتری کره شرامل    10حجم نهایی واکنش 

 میکیولیترری از مخلرروط دو سیایمرری رفررت و بیگشررت   1مسررتیمیکس، 

. برود میکیولیتی آب مقطری   6و  DNAمیکیولیتی از  1سیکومول(،  10)
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در  100/1اولیره بره نسربت     PCR الز  بره ککری ازرت کره م صرول     

در  DNA ی نمونره  عنرواب ه میکیولیتی از آب بر  1مقطی رقی  شد و  آب

PCR شد.ثانویه ازتفاد   

منفری   شراهد  ی یرک نمونره   هرا،  تایی از آزمرایش  هی زیی د  در

کرار ازرتفاد  شرد.     أییدمثبت ههت تی شاهد  ( و یک نمونهمقطی )آب

هفرت   000 نشانگیدر کنار نتایج  PCRسس از الکتیوفورز، م صول 

دزرتگا  تریانس    درصرد برا ازرتفاد  از    2/0روی ژل آگارز و بی  بازی

 لومیناتور مشاهد  شد.

 بریای تعیری  سرارازیتمی از   طب  دزتورالعمل زازماب بهداشت ههانی، 

گلبرول   100-000 میداب میکیوزکوسی گستیس ضخیم و یا در مقابل 100

 تعداد کرل انگرل در   ،و از فیمول زیی شدها شمارس  زفید تعداد انگل

گلبول زفید در انساب  2000دارای ی تقییببه طور خوب که  میکیولیتی

 :ازت، م ازبه گیدید

تعردادگلبول زرفید شرمارس    /2000 ×تعداد انگل شمارس شرد   

 میکیولیتی خوب گل درنداد اتع= شد  

 

 ها یافته

هرای   فیاوانری انرواع ژنوتایرپ   میرزاب  ای  ت قی  بره منظرور بیرزری    

در بیمراراب مبرتال بره     MSP-3αازراس ژب   سالزمودیو  ویواکس بری 

هرای میاکرز بهداشرتی ازرتاب      میاهعه کننرد  بره آزمایشرگا     یماالریا

انجرا  شرد. بری ازراس      Nested PCRاصرفهاب برا ازرتفاد  از روس    

  )در حررردود Aزررره نررروع ژنوتایرررپ   PCRم صرررول ی  انرررداز 

  )در حرردود C(، برراز هفررت 1600 )در حرردود B(، برراز هفررت 1900

 (.1شکل )مشاهد  شد  PvMSP-3α( از ژب باز هفت 1100

 

 
 Nested polymerase chain reactionالکتروفورز محصول  .1شکل 

(Nested PCR)  درصد 8/0بر روی ژل آگارز 
 )در حدود B(، باز هفت 1900 )در حدود A پیزه نوع ژنوتا PCRم صول 

 یآلودگ )از زمت چپ( 3و  1 زتوب .(باز هفت 1100 )در حدود C(، باز هفت 1600

: شاهد منفی، C- ،یباز هفت 000نشانگی  M دهد. را نشاب می Bو  A پی  ژنوتأتو

+Cشاهد مثبت : 

 بیمررار  1، در A( فقررط ژنوتایررپ  درصررد 0/71بیمررار ) 19در 

و در  C( ژنوتایپ درصد 0/11بیمار ) 0، در B( ژنوتایپ درصد 0/0)

 ،مشاهد  شد. بنرابیای   Bو  Aدو ژنوتایپ هی  (درصد 0/10بیمار ) 4

بیشرتیی  فیاوانری را بره خرود     ، بیمراراب  درصد 0/71در  Aژنوتایپ 

 (. 1شکل )داد اختصاص 

 

 
 ها در بیماران فراوانی انواع ژنوتایپ میزان درصد .1شکل 

 

در ای  ت قی ، تعداد انگل در هی میکیولیتی خروب بره تفکیرک    

نشاب  One-way ANOVAنوع ژنوتای  با هم مقایسه شد. آزموب 

داد که میانگی  تعداد انگل در میکیولیتی خوب بری  انرواع ژنوتایرپ    

تعقیبرری (. آزمرروب 1( دارد )هرردول P=  040/0دار ) اخرتال  معنرری 

Least significant difference (LSD   حرررداقل اخرررتال( )

دار( نشراب داد میرانگی  تعرداد انگرل در میکیولیتری خروب در        معنی

برود، امرا بری      Bداری بیشتی از ژنوتایرپ   به طور معنی Cژنوتایپ 

 داری مشاهد  نشد. انواع دیگی ژنوتایپ، اختال  معنی

 

 میانگین تعداد انگل در میکرولیتر خون بین انواع ژنوتایپ .1جدول 

 Pمقدار  انحراف معیار ± میانگین انواع ژنوتایپ

A 9/88 ± 5/777 080/0 

B 0/135 ± 0/385 

C 8/188 ± 0/1037 

A  وB 9/715 ± 0/985 

 

 بحث

واکسر  ماالریرا    ی تهیه ی در زمینه زیادیت قیقات  ،های اخیی در دهه

از هملره تنروع و تغییری در     مختلفری  بره دالیرل   ، امرا انجا  شد  ازت

هرای انگرل ماالریرا در     های سالزمودیو ، متفاوت بودب زرویه  ژب آنتی

 ی چیخره طرول  انگرل در   لاشرک امیاحرل و   مختل ، تنوع درمناط  

 آمیز ژنیک متفاوت، زاخت واکس  موفقیت خصوصیات آنتیبا زندگی 

رزرد کره ت قیقرات بیشرتی بری روی       به نظی مری  ،. بنابیای نبود  ازت

واکسر  و   ی های سالزرمودیو ، بریای توزرعه    زاختماب ژنتیکی انگل

 .دارو علیه انگل ضیوری باشد
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تنروع ژنتیکری   و  یرابی  متکری بری تروالی    یمطالعرات متعردد  تا کنروب  

P.vivax  ژب  با ازرتفاد  ازPvMsp1    ( 7انجرا  گیفتره ازرت) .  ت قیقرات

های یرک گونره،    انگل شنازی های ریخت داد  ازت با وهود شباهتنشاب 

تنوع بیولوژیک و ایمونولوژیک در یک گونه بسیار شایع ازت. ت قیر  بری   

 وزب برا  زره ژنوتایرپ   وضوح به PvMsp3αژب  PCRروی م صوالت 

 بررراز( و  هفرررت 1400-1700بررراز(، ) هفرررت 1700-1100مولکرررولی )

 دهد. را نشاب می Cو  A ،Bهای  باز( با نا  هفت 1400-1000)

بی روی زاختماب ژنتیکی سالزمودیو  ویرواکس  نتایج چندی  مطالعه 

بره عنرواب    PvMsp3αنشاب داد  ازت کره ژب  در مناط  ماالریاخیز اییاب 

 ،تواند بیای تعیری  ژنوتیرپ و همچنری     می ،مورفیک قوی سلینشانگی یک 

(، امرا  9-11قریار گیرید )  مورد ازرتفاد     أهای انگلی با ژنوتایپ تو عفونت

تاکنوب مطالعاتی بی روی تنوع ژنتیکری آب در منراطقی ماننرد اصرفهاب کره      

( در آب شنازایی شد  ازت صرورت  Imported malariaماالریای وارد  )

 نگیفته ازت.

 P.vivaxخوب افیاد مبتال بره   ی نمونه 40ی حاضی که بی روی  مطالعه

  )حردود  Aزره نروع ژنوتایرپ     برا  تنروع ژنتیکری  انجا  گیفت، نشراب داد  

( براز  هفت 1100 )حدود C( و باز هفت 1600 )حدود B(، باز هفت 1900

در ای  ناحیه وهود دارد. ای  نتیجه، حراکی از تشرابه    PvMSP-3αاز ژب 

زرایی مطالعرات انجرا  شرد  در ایریاب و زرایی       با  PCRی م صول  انداز 

وهمکراراب، فیاوانری زره     ی شرهبازی  در مطالعه (.9-11باشد ) میکشورها 

درصررد گررزارس شرردکه بررا  16و  6، 72برره تیتیرر   Cو  A ،Bژنوتایررپ 

 از نترایج گرزارس شرد    همچنری ،   .(9خوانی داشرت )  ی حاضی هم مطالعه

انجرا    PvMSP-3αژب بری روی   و همکراراب  یتوزط کاکری که  افغانستاب

ه حاضری، بیشرتیی  فیاوانری میبروط بر      ی گیفت، نشاب داد همانند مطالعره 

باشرد   می Bدرصد و کمتیی  فیاوانی میبوط به ژنوتایپ  70با  Aژنوتایپ 

نفری از افریاد ملیرت افغرانی      19 ی حاضری  از آب هایی که در مطالعه (.13)

الگوی بیماری ماالریا طری د  زرال اخیری در     شود که داشتند، مشخص می

 افغانستاب تغیییی نکید  ازت.

 انجرا   هندوزتاب در و همکاراب Kaul توزطکه  دیگیی ی در مطالعه

  )در حرردود Aزرره نرروع ژنوتایررپ   PCRم صررول ی  ، انررداز گیفررت

  )در حرردود C(، برراز هفررت 1400 )در حرردود B(، برراز هفررت 1000

ی حاضری نشراب    ی ای  نتایج با مطالعه نشاب داد. مقایسه (باز هفت 1100

دهد کره بیشرتیی  فیاوانری ژنوتایرپ در هری دو مطالعره میبروط بره          می

برا   Bباشد؛ ای  در حالی ازت که میزاب فیاوانی ژنوتایپ  می Aژنوتایپ 

 باشرد کره   درصد بیشتی مری  71/9با  C درصد نسبت به ژنوتایپ 44/19

 ،حاضری  ی در مطالعره  (.14) حاضی متفاوت ازرت  ی های مطالعه با یافته

را نشراب   Bو ژنوتایرپ   Aژنوتایپ به صورت توأ   ،ها نمونه درصد 10

و ژنوتایرپ   A، میزاب ژنوتایرپ  همکاراب و Kaulی  مطالعه، اما در دادند

B حراکی از   ،ای  نترایج (. 14درصد گزارس شد ) 1 زماب به صورت هم

در دو مطالعره متفراوت     أهرای ترو   آلودگیاگی چه میزاب که  آب ازت

هرای   توانرایی نشراب دادب آلرودگی    PvMsp3αژنی  ی قطعهازت، اما 

 های مختل  را دارد. زماب به ژنوتایپ هم

در ونزوئال، مشخص کید که بیشرتیی    و همکاراب Ordی  مطالعه

درصد و کمتریی  میرزاب    3/09با  Aمیزاب فیاوانی میبوط به ژنوتایپ 

(. ایر  در  10باشرد )  درصد مری  2/12با  Cژنوتایپ  فیاوانی میبوط به

ی حاضی، بیشتیی  میزاب فیاوانی میبروط بره    حالی ازت که در مطالعه

بود  ازت، اما کمتیی  میزاب فیاوانی میبوط بره ژنوتایرپ    Aژنوتایپ 

B ای که در ساکستاب انجا  شد، ژنوتایرپ دیگریی    باشد. در مطالعه می

( 16کیلودالتوب گزارس شرد ) 1ب کمتی از و با وز Dبا عنواب ژنوتایپ 

ی حاضری دیرد  نشرد. برا      های مطالعره  که ای  ژنوتایپ، در میاب نمونه

هرای هغیافیرایی    رزرد در موقعیرت   توهه به ای  مطالعات، به نظی می

ها تفاوت دارند؛ بلکره احتمرال    مختل ، نه تنها میزاب فیاوانی ژنوتایپ

 های دیگیی هم هست. وهود ژنوتایپ

ای کره برری  میرانگی  تعررداد انگرل در هرری     ی ، در مقایسررههمچنر 

هرای سالزرمودیو  ویرواکس     میکیولیتی خوب با انواع مختل  ژنوتایپ

انجا  گیفت، مشخص شد میانگی  تعداد انگل در میکیولیتی خروب در  

، بره  Cهای مختل ، متفاوت ازت و ای  تعداد در ژنوتایرپ   ژنوتایپ

باشد. با توهه به ای  کره ایر     می B داری بیشتی از ژنوتایپ طور معنی

مقایسه تاکنوب در مطالعات دیگری انجرا  نشرد  ازرت، بریای تعمریم       

به مطالعات بیشتیی نیاز ازت. ممک  ازت میرزاب سرارازیتمی    ها، یافته

م بیمراری، طرول مردت    یر الگروی عرود، عال  نمایانگی متفراوت برودب   

برود  و در  هرای مختلر     در ژنوتایپمقاومت  و عفونت، سازخ ایمنی

 واکس  کمک کنند  باشد.   ی ت قیقات تهیه

تنروع   دهرد  نشراب مری   ،ایر  مطالعره  به دزت آمرد  از  نتایج 

 یا ترا حردود  مناط  دن یگیبا د ییابدر ا PvMSP-3αژب ژنوتایپ 

 وزب ی م ردود   برا  ژنوتایرپ  زره  هری  و دارد خروانی  هرم  زیادی

 نظری  از ازت، امرا  شد  مشاهد  مطالعات ی همه در شد  مشخص

. دارد اخرتال   هرم  برا  مختل  مناط  در تنوع ای  فیاوانی، میزاب

 هری باشد کره   ی از ا یتواند ناش یم ی،فیاوان یزابتفاوت در م ی ا

و  یردمیولوژیکی خراص خرود از نظری اس    یها یژگیو یدارا منطقه،

 یرع توزرزرد کره    به نظی می ی ،همچن. باشد یماریانتقال ب یطشیا

اکس در منراط  هغیافیرایی مختلر ،    ویرو  یو سالزمود های زویه

 متفاوت ازت.

 

 گیری نتیجه

بری روی ژب   PCR ازرتفاد  از دهرد کره    نتایج ای  مطالعه، نشراب مری  

PvMSP-3α   یرک تکنیررک زرراد ، منازرر ، کرراربیدی و مفیررد برریای

باشرد.   مری  سالزرمودیو  ویرواکس  های  مطالعات اسیدمیولوژیک ایزوله
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در منرراطقی کرره ماالریررا برره  PvMSP-3α تررواب از ژب همچنرری ، مرری

 ههرت  صورت وارد  وهود دارد نیز به عنواب نشرانگی اسیردمیولوژیک  

هررای سالزررمودیو  ویررواکس و تعیرری     تشررخیص انررواع ژنوتایررپ 

یرابی نردارد،    که چوب نیاز بره تروالی   ازتفاد  کیدزماب  های هم عفونت

 یابد. های آب نیز کاهش می هزینه

 

 تشکر و قدردانی

 ی شنازی به شرمار   کارشنازی ارشد انگل ی نامه گیفته از سایابای  مطالعه بی

ازت که با همکاری دانشگا  علو  سزشکی اصرفهاب انجرا  شرد      396094

شنازرری  ازررت. از همکرراری معاونررت سژوهشرری، گرریو  انگررل و قررارچ  

 .شود و میاکز بهداشتی ازتاب تشکی و قدردانی می سزشکی ی دانشکد 
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Abstract 

Background: Genotyping study and genetic diversity increase basic information about the parasites that cause 

malaria disease. These studies may support new treatment for disease, and control program in the future. 

Therefore, the present study was conducted to investigate the genetic structure and genotypes frequency based 

on MSP-3a gene of Plasmodium vivax in patients with Malaria reported in Isfahan City, Iran.  

Methods: Forty samples of patients infected with Plasmodium vivax, who were referred to laboratories of 

Isfahan health centers, were collected. The samples were tested using specific primers based on MSP-3a gene by 

nested polymerase chain reaction (PCR) method. 

Findings: Based on PCR product size, three genotypes of PvMSP-3a gene as A (about 1900 bp), B (about 1600 

bp), and C (about 1200 bp) were observed. The most frequent genotype was genotype A with 72%, and 10% of 

the patients showed both genotype A and B. 

Conclusion: The results show that PvMSP-3α genotype can be used as a genetic marker in both endemic and 

imported malaria areas. This gene also is acceptable as epidemiologic marker for diagnosis of Plasmodium vivax 

genotyping, and detection of mixed infection having both genotypes. 
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