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چکیده
سابقه و هدف :در انگلشناسی ،روشهای معمول آزمايشگاهی مانند میكروسكوپ نوری برای شناسايی مرفولوژيک انگلها مورد استفاده
قرار میگیرد .تحقیقات اخیر بر روی روشهای جايگزين به منظور بهبود بخشیدن روشهای تشخیصی انگلشناسی تمركز يافتهاند .اين
روشها شامل تكنیكهايی مثل سرولوژيكی ،روشهای پروتئومیكس با استفاده از تكنولوژی طیفسنجی و روشهای مولكولی است .از روش
مولكولی برای تشخیص ساختار انگلها به منظور افزايش شناسايی و تعیین خصوصیات آنها با حساسیت و اختصاصیت باال استفاده
میشود .در اين مطالعه روشهای مولكولی رايج و جديد جهت مطالعه و تشخیص انگلها مورد بررسی قرار گرفته است.
روش کار :بیش از  400مقاله در بازه زمانی  1980 -2017از پايگاههای اطالعاتی قابل دسترس نظیر SienceDirect, Google
 Scholar, PubMed, IranMedex, Scopus, SID, Magiranو كتابهای مرجع انگلشناسی انتخاب نمودهايم .نهايتا
اطالعات الزم از  92مقاله جهت مطالعات بیشتر انتخاب شد.
یافتهها :روشهای مولكولی رايج و جديد شامل ،RFLP ،AFLP ،RAPD ،Luminex xMAP ،LAMP ،RT-PCR ،PCR
 NASBAو  Microsatellitesبا حساسیت و اختصاصیت باال میتوانند در تشخیص عفونتهای انگلی به كار گرفته شوند.
نتیجهگیری :روشهای مولكولی ارزيابی جامعتری را در تشخیص ،درمان و مطالعات اپیدمیولوژيک بیماريهای انگلی و نهايتا كنترل
مرگ و میر ناشی از عفونتهای انگلی فراهم میكنند.
واژگان کلیدی :عفونتهای انگلی ،تشخیص ،روش های مولکولی ،اپیدمیولوژی مولکولی
مقدمه

در حال حاضر ،شناسايی و تشخیص عفونتهای انگلی وابسته به
انجام روشهای متعدد آزمايشگاهی ،عالئم بالینی ،محل
سكونت ،تاريخچه بیماری ،سابقه جابجايی و موقعیت
جغرافیايی است .غیراختصاصی بودن عالئم بالینی در بیشتر
عفونتهای انگلی به گونهای است كه در بسیاری از اين عفونتها
با تكیه بر تظاهرات بالینی نمیتوان به تشخیص مناسب و به
موقع رسید( .)1اگر چه يک پزشک با تجربه ممكن است عالئم
و نشانههای ويژه برخی بیماريهای انگلی را شناسايی كند ولی
اين نشانهها میتوانند گمراكننده بوده و هیچ تابلوی بالینی
واضحی را نشان ندهند .بطور كلی بسیاری از عفونتهای انگلی
نشانههای كم ،غیر مشخص و مشابهی داشته و اغلب از نظر
بالینی غیرقابل افتراق هستند .لذا تشخیص نهايی و اتخاذ
شیوه درمانی صحیح نیاز به شناسايی انگل در آزمايشگاههای
مربوطه دارد(.)2

روشهای معمول تشخیص آزمايشگاهی در انگلشناسی،
مشاهده میكروسكوپی برای شناسايی مرفولوژيكی انگلها است.
استفاده از روشهای معمول انگلشناسی نیاز به معرف و
تجهیزات گران قیمت نداشته و با يک كاربر آشنا به
میكروسكوپ میتوان آن را انجام داد .از جمله محدوديتها و
مشكالت روشهای میكروسكوپی بعنوان ابتدايیترين روش
تشخیص آزمايشگاهی ،وابستگی درستی نتیجه آزمايش به
نمونهگیری صحیح ،زمان مناسب نمونهگیری و نیازبه وجود
نیروهای فنی متبحر آزمايشگاهی است( .)3با اين حال گاهی
مشكالت شناسايی ساختمان انگلها موجب كاهش حساسیت
اين روشها می شود .در حال حاضر مطالعه مورفولوژيكی انگلها
قادر به تشخیص و تمايز عفونتهای قديمی ،پنهان و فعال از
يكديگر نبوده و متعاقب آن برای پاسخ به درمان و پیش آگهی
بیماری مفید نیستند .به تازگی برای بهبود شناسايی
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گستردهتر انگلها ابزارهای تشخیصی جديدتری مورد استفاده
قرار میگیرند .تعدادی از جديدترين آزمايشات بر پايه روشهای
سرولوژيكی استوار میباشد كه دارای اختصاصیت و حساسیت
باالتری است .اهمیت استفاده از روشهای سرولوژيكی هنگامی
محسوس میشود كه به داليلی نتیجه آزمايش مشاهده
میكروسكپی منفی شده و يا اينكه عالئم اختصاصی آلودگی
انگلی در بیمار مشاهده نشود( .)2،1در چنین مواردی اغلب
نتايج سرولوژيكی در سرنوشت بیمار مبنی برتشخیص بیماری،
تجويز دارو و يا عمل جراحی كمکكننده است .عالوه بر اينها،
در سالهای اخیر در اغلب آزمايشگاههای انگلشناسی جهان
سعی میشود با استفاده از متدهای دقیق و حساس
سرولوژيكی ،بیماريهای انگلی را چه در مراحل اولیه آلودگی و
چه در مراحل مزمن تشخیص دهند .از جمله روشهای
تشخیصی سرولوژيكی رايج در تشخیص بیماريهای انگلی بر
پايه واكنشهای آنتی ژنها و آنتی باديهای مورد نظر میتوان به
روشهای  ELISAمثل Dot-، )4( FAST-ELISA
،CIMA ، ،Immunoblotting ، IFA، )6،5( ELISA
 ECLIAو  )2،1( RDTS ،CLIAو  )7( LIPSاشاره
كرد.
حساسیت معیاری مهم برای تعیین كیفیت روشهای
تشخیصی است .برخی از نتايج سرولوژيكی اختصاصیت نداشته
و روشهای مولكولی از اختصاصیت بسیار باالتری برخوردارند.
به علت در دسترس نبودن كیتهای تجاری و روشهای
استاندارد ،نتايج حاصل از تشخیص بیماريهای انگلی از جمله
،Filariasis ،Cryptosporidiosis ،Amebiasis
،Cysticercosis
،Malaria،Giardiasis
 Schistosomiasisو  African trypanosomiasisدر
مناطق مختلف با يكديگر متفاوت است .از طرفی بروز تغییر در
ساختار ژنی انگلها تبعاتی به دنبال دارد كه عدم اطالع از آنها
ممكن است با خسارات اقتصادی و بهداشتی زيادی همراه
باشد .برای مثال نشان داده شده كه Echinococcus
 granulosusدارای سويههای مختلفی است كه از حیث
اختصاصی بودن میزبان ،همهگیری شناسی و ويژگیهای
ريختشناسی ،بیوشیمیايی ،فیزيولوژی و ژنتیک باهم اختالف
دارند .تكنولوژی مولكولی حضور انگل را براساس اجزا

آنتیژنیک و يا قطعاتی از  DNAنشان میدهد .در آزمايشهای
مولكولی عوامل محیطی كه معموال میتوانند در نتايج حاصله
ايجاد تداخل نمايند نقشی نداشته و در نتیجه حصول اطمینان
از نتايج بسیار قابل اعتمادتر خواهد بود ( .)9،8روشهای
مولكولی مورد استفاده جهت شناسايی انگلها شامل
(RT- ،)10( PCR )Polymerase chain reaction
PCR (Real-time polymerase chain reaction
(Amplified fragment length
(،)12،11
)LAMP (Loop- ،)13( AFLP polymorphism
،)14( mediated isothermal amplification
( RAPD (Random amplified polymorphic
NASBA (Nucleic acid sequence-)16،15(DNA
)RFLP )17،18( based amplification
(Restriction fragment length polymorphism
(Luminex xmap ،)22-20(Microsatellites ،)19
( )23است.
شايان ذكر است میزان حساسیت و اختصاصی بودن آزمايشها
يكسان نبوده و استفاده از اين روشها در مطالعات مختلف و
تشخیص بیماری انگلی متفاوت میباشد .در حال حاضر در
بین روشهای تكثیر اسیدهای نوكلئیک ،روش  PCRبیشترين
كاربرد را دارد .استفاده از روشهای جديد و نوين در
آزمايشگاههای تشخیصی میتواند باعث افزايش دقت و
حساسیت آزمونهای تشخیصی شده و با بكارگیری اين روشها و
استفاده از تستهای مولكولی و بهرهگیری از دستگاههای
خودكار و پیشرفته امكان شناسايی انواع بیماريهای انگلی
میسر میشود ( )12،3تشخیص عفونت -های انگلی با توجه
به اهمیت پزشكی و اقتصادی آن ،يكی از مباحث مهم علم
انگلشناسی است .پیرامون اين هدف بشر پیوسته در تكاپوی
رسیدن به تشخیص صحیح ،سريع و با صرفه بوده است .با
توجه به مشكالت تشخیصی عوامل عفونی انگلی از طريق
روشهای میكروسكوپی و سرولوژيكی میتوان از روشهای
مولكولی به عنوان روشهای استاندارد طاليی تشخیص
بیماريهای انگلی استفاده نمود ( .)21هدف مقاله حاضر
مروری بر برخی تكنیكهای مولكولی مورد استفاده در
انگلشناسی با تاكید بر ارزيابی و مزايای آنها است .برای اين
منظور با جستجوی جامع بیش از  400مقاله در بازه -2017
 1980از پايگاه های علمــــی قابل دسترس نظیر Web of

،PubMed ،Systematic Review ،SID ،Science
Iran Medex ،Scopus ،Google Scholar ،Medline
و  Magiranو با استفاده از
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كلید واژههای  Parasite Infectionو Molecular
 Techniquesو معادلهای فارسی آن بــه منظور دستیابی به
مقاالت مورد نظر انتخاب شد .مقاالت مناسب و اطالعات الزم
از 92مقاله جهت نگارش مقاله جمعآوری و مورد استفاده قرار
گرفت.
بررسی روشهای مولکولی در تشخیص عفونت های
انگلی
در تشخیص آلودگیهای انگلی معمولی نیاز به يک
میكروسكوپ ،چشم مجرب و استفاده از ابزارهای تشخیص
ايمنی است .بعضی مواقع امكان مشاهده انگلها توسط
میكروسكوپ به دلیل وجود ارگانیسم يا سلولهای آلوده توسط
آنها ،در بخشهايی از بدن وجود ندارد .زيرا تهیه نمونه بدون
صدمه به میزبان براحتی امكانپذير نبوده و يا تعداد انگلها در
جريان خون بسیار اندك است .حساسیت معیاری مهم برای
تعیین كیفیت روشهای تشخیصی است .گاهی با چندين انگل
كه در مورفولوژی شباهت دارند مواجه میشويم كه شناسايی
آنها از يكديگر مشكل است ( .)1با استفاده از آنتیباديها گاهی
تشخیص میان آلودگیهای جاری و گذشته ناممكن بوده و
امكان ايجاد واكنشهای متقاطع بین آنتیژنهای انگلهای
مختلف وجوددارد .اگر فناوريهای ساده سبب براوردن نیازهای
تشخیص گردد ،بديهی است كه دلیلی برای استفاده از
روشهای پیچیده وجود نخواهد داشت .اما در مطالعات
اپیدمیولوژيكی ،اغلب بكارگیری و استفاده از روشهای
زيستشناسی مولكولی در محل اجتناب ناپذيراست .در
برنامههای ريشهكنی يا مطالعات اپیدمیولوژيكی نشان دادن
ناقلین ،مخازن و میزان عفونت ناقلین حائز اهمیت فراوان است
و همه اينها نیازمند تشخیص مستقیم انگلها است ( .)1،2به
اين دلیل كسب آگاهی اولیه نسبت به پیشرفتهای اخیر در
مورد روشهای تشخیص مولكولی سودمند بوده و منجر به
تشخیص اختصاصی آلودگیهای انگلی می شود .امروزه
فناوريهای جديد  ،DNAابزارهای با ارزشی برای يافتن انگلها
و شناسايی آنها است و بر اين اساس تالشهای قابل توجهی تا
به حال ،جهت توسعه و حل مشكالت مربوط به ويژگی و
حساسیت روشهای مولكولی به عمل آمده است ( .)1در ادامه
چند تكنیک مورد استفاده در تشخیص مولكولی انگلها مورد
بررسی قرار میگیرد.
 -1واکنش زنجیرهای پلیمر از  :PCRروش تكثیری PCR
يكی از شناخته شدهترين روشهای تشخیص مولكولی است و
تاكنون بر روی اغلب میكروارگانیسمها بررسی شده است.

روشهای مبتنی بر PCRانقالبی در مطالعات و در شرايط
آزمايشگاهی به دلیل نیاز به مقدار كمی از ماده  DNAو
تولیدحجم بیشتری از آن ايجاد نمود .اين روش به علت سريع
و ساده بودن و همچنین حساسیت و دقت بااليی كه دارد،
توانسته دراكثر آزمايشگاه های تشخیص طبی ،جايگزين
روشهای سنتی تشخیص بیماريها شود .اما يكی از معايب
PCRعدم توانايی آن در  ،شناسايی عوامل بیماريزای زنده از
مرده است ( .)24،10بنابراين كارايی آن برای برخی مطالعات
از جمله ارزيابی داروها محدود است .روش  PCRتكثیر
انتخابی از ژنومهای بزرگ و پیچیده را امكانپذير میسازد .اين
تكنیک براساس روند باز شدن  DNAدو رشتهای با استفاده
ازحرارت و سپس كاهش آن انجام شده تا پرايمرها به رشته
مكمل خود متصل و در هر دو جهت پرايمر با كمک آنزيم
 DNAپلیمر از مقاوم به حرارت طويل شده و تولید محصول
دو رشتهای جديد می نمايند ( .)24روشهای مبتنی بر PCRبا
روشهای ديگری مانند  RFLP،RT-PCRو يا Nested
 PCRجهت ژنوتايپ ارگانیسم تركیب شده است .حساسیت
روش  PCRباالتر از روش میكروسكوپی بوده و برای تشخیص
تعداد كم انگل در نمونه مدفوع مفید است و میتواند
جايگزينی مناسب برای تشخیص پاتوژنهای خاص در مدفوع و
خون باشد ( .)25،10،24
ازروش  PCRجهت بررسی و تشخیص ،تهیه كلون آنتی ژن
جهت تهیه واكسن و بیان آن در  Vectorيوكاريوتی
وپروكاريوتی ،مطالعات اپیدمیولوژيک و نظارت بر روش درمان
انگلهای غیر رودهای از جمله آلودگی به گونههای مختلف
(Cryptosporidium،)28-26
Toxoplasma
( Leishmania ،)30،25( Plasmodium،)29مانند
 )31( Visceral Leishmaniasisاستفاده میشود .روش
 PCRدرتشخیص انگلها به دلیل عدم امكان به دست آوردن و
يا ايزوله كردن مقدار كافی انگل در مراحل مختلف چرخه
زندگی آنها ،میتواند قابل توجه باشد Costa .و همكاران
درمطالعهای در برزيل نشان دادند كه تشخیص چندگونه
پالسموديوم با روش اسمیر ضخیم غیرقابل اعتماد بوده و روش
 PCRمیتواند ابزار مهمی برای تشخیص عفونت باشد (.)32
با وجود مزايای فناوری مبتنی بر  ،PCRمانند ويژگی و
حساسیت در تشخیص برخی انگلها ،وقتگیر بودن و فراهم
نكردن دادههای كمی از عدم برتری آن است (.)31
پیشرفتهای اخیر در روش مبتنی بر  ،PCRتكنیکRT-
 PCRاست كه با نتايج مفیدی همراه بوده و برای تشخیص
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پاتوژنها ،بیان پروتئین ،تنظیم ژن و جدايی آللی استفاده
میشود (.)32
-2روش  : Real-Time PCRبه طور كلی Real-Time
 PCRتكنیكی برای مشاهده بیوقفهی پیشرفت واكنش
 PCRدر طول زمان میباشد .با Real- Time PCR
میتوان مقادير تولیدات  RNAيا )PCR (DNA,cDNA
را اندازهگیری نمود .ايده اولیه اين روش ،ابتدا توسط
 Higuchiو همكارانش ارائه شد كه به مفهوم مشاهده لحظه
به لحظه واكنش براساس میزان فلورسانت ساطع شده آن از
واكنش و مشاهده و ثبت آن دريک  Detectorاست (.)33
روش  Real-Time PCRانقالبی را در راه تشخیص
مولكولی آزمايشگاههای بالینی باز كرده است .از آنجايی كه
اسیدنوكلئیک تكثیر يافته و مراحل تشخیص آن در يک
محیط بسته انجام میشود ريسک آلودگی به عوامل محیطی و
واكنشهای بعدی به طور قابل مالحظهای نسبت به روشهای
كالسیک و معمولی  PCRكاهش میيابد .سرعت در انجام
آزمايش ،حذف مرحله رديابی محصول پس از  PCRمشاهده
لحظه به لحظه واكنش و قطع آن در هر زمان ،حساسیت و
اختصاصیت باال و انجام واكنش كمی و به دست آوردن میزان
دقیق ژنوم و الگوی اولیه در روش  Real-Time PCRباعث
تحول عظیم در تشخیص مولكولی میكرو ارگانیسمها ،بررسی
بیان ژنها ،ارزيابی درمان ،تشخیص ،موتاسیونها ،افتراق آللی و
بسیاری از كاربردهای ديگر شده است ( .)33روش Real-
 Time PCRقادر به نظارت بر تولید محصول  PCRدر زمان
واقعی است و میتواند توالی  DNAموجود در نمونه و تعداد
كپیهای آن راشناسايی و تعیین نمايد .با استفاده از روش
 Real-Time PCRمیتوان بار انگلی و شدت آلودگی و
تعداد بسیار كم انگل را با دقت باال تشخیص داد و در موارد
پیگیری درمان بسیار مفید است ( .)34،30برتری روش
 Real-Time PCRنسبت به روشهای ديگر  PCRشامل
موارد زير از جمله كاهش احتمال آلودگی  ،سرعت ،ويژگی،
اندازهگیری كمی و استانداردسازی آسان آن است .در اين
روش از رنگهای فلوروسنت مثل  ،SYBR Greenپروبهای
 TaqManو انتقال انرژی رزونانس استفاده میشود
( .)12،11آلودگیهای متقاطعی كه در روشهای معمولی
 PCRرخ میدهد با استفاده از  Time PCR Realاز بین
رفته و نتايج دقیقتری حاصل میشود .با توجه به اينكه در
 Real-Time PCRاز  RNAسلول برای تعیین كمیت
اسیدنوكلئیک انگلی و شناسايی ژن بیان شده در سلول

استفاده میشود و برخالف روشهای قبلی با استفاده از اين
روش میتوان تعداد سلولهای زنده را به دقت محاسبه كرد
( .)29مطالعات تشخیصی زيادی با استفاده از روش Real-
 Time PCRبر روی لیشمانیا در زمینه تشخیص ،مدلهای
حیوانی ،اثردرمانی داروها و ظرفیت ناقلین ( ،)35ماالريا در
تشخیص موارد آلودگی كم و شناسايی چندگونه همزمان
درظرف  3ساعت و يا درمان دارويی ( ،)36تريپانوزوما،
توكسوپالسما ( )37به ويژه در مبتاليان به ايدز ،پالسموديوم
ها ( )38-40و ديگر انگلهای بیماريزا از جمله
كريپتوسپوريديوم و ژيارديا در فاضالب و نمونههای مدفوعی
صورت گرفته است ( .)13،11علیرغم پاسخ سريع اين روش،
در حال حاضر به دلیل هزينه باالی آن به عنوان يک مكمل
تشخیصی برای عفونتهای انگلی و بیشتر در كارهای تحقیقاتی
از آن استفاده می شود.
 - 3روش تکثیر هم دمایی به واسطه حلقه :LAMP
روش LAMPيک روش تكثیر اسیدنوكلئیک با حساسیت و
ويژگی بسیار باال برای تشخیص اختالفات تک نوكلئوتیدی
است ( .)12اين روش دارای يک  DNAپلیمر از با حساسیت
كم نسبت به مهار كنندهها و مجموعهای از چهار آغازگر ويژه
برای تشخیص شش رشته مختلف در ژن هدف ،طراحی و
تشكیل شده است ( .)41اين روش قادر به تكثیر تعداد كم تا
 109نسخه از ماده ژنتیكی در كمتر از يک ساعت است.
 LAMPتكنیكی است كه تكثیر  DNAرا با ويژگی باال،
حساسیت و سرعت ،در شرايط همدمايی و با استفاده ازيک
انكوباتور ساده (حمام آب يا بلوك بخاری) ممكن میسازد
( .)42از مزايای اين روش نسبت به ساير روشهای مولكولی
مانند  ،PCRانجام تمام واكنشها درداخل يک میكروتیوب و
عدم نیاز به دستگاه ترموسايكلرو -الكتروفورزاست .در صورت
واكنش و تكثیر ژن مورد نظر در دمای  60-65درجه
سانتیگراد مادهای رنگی ايجاد شده كه مثبت يا منفی بودن
واكنش را نشان میدهد.
اين ويژگی منحصر به فرد نه تنها موجب بازده باالتر آن
شده بلكه استفاده از ترموسايكلر حرارتی و چرخههای طوالنی
دماهای مختلف را مرتفع و در زمان صرفهجويی میشود (.)43
مهمترين مزيت آن كمتر بودن هزينه و ابزارهای الزم جهت
تكثیر میباشد .ساختار ويژه پرايمرها و زياد بودن تعداد آنها و
داشتن نقاط آغازين ( )Primingبیشتر برای  DNAپلیمر از،
باعث افزايش ويژگی واكنش و افزايش راندمان و سرعت تكثیر
میشود .در مدت  15-90دقیقه  DNAبه میزان  1010برابر
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ازدياد خواهد يافت و در نتیجه مقدار محصول تولید شده
زيادتر میشود .محصول تولید شده  DNAدر میكروتیوبها را
میتوان با استفاده از رنگهای فلورسنس متصل شونده به
 DNAبا تغییر رنگ و يا انباشته شدن محصوالت جانبی
(پیروفسفات) با ايجاد كدورت نمايان كرد .در اين روش نیازی
به روش پرزحمت الكتروفورز و استفاده از رنگ سرطانزای
اتیديوم برومايد نبوده و كمتر تحت تأثیر مهار كنندههای
موجود در نمونه -های كلینیكی میباشد .و برخالف PCR
لزوما نیازی به استخراج اسید نوكلئیک هدف نیست و
مستقیما بر روی نمونههای كلینیكی (با حساسیت كمتر) قابل
انجام است ( .)44،43با توجه به اين ويژگیها و دسترسی ساده
به  LAMPبه راحتی میتوان از آن در آزمايشگاههای
كوچک ،به ويژه در مناطق بومی روستايی ،استفاده نمود.
انگلشناسان به تازگی ازاين روش در تشخیص بیماريهای
مختلف انگلی از جمله Cryptosporidium )44( Taenia
(،)46
Entamoeba
(histolytica،)45
Toxoplasma، Leishmania ،)49-47(Plasmodium
،)51( Schistosoma
، )50( Trypanosoma ،
میراسیديوم موجود در حلزون میزبان واسط Schistosoma
( Fasciola hepatica ،)52وFasciola gigantica
( ،)53انگلهای حیوانی مانند  Babesia ،)54( Theileriaو
حتی پشه های حامل انگل  )55( Plasmodiumو
 )56( Dirofilaria immitisاستفاده و آنها را شناسايی
نموده اند Nkouawa .و همكاران در مقايسه  LAMPو
 Multiplex PCRجهت تمايز افتراقی تنیاها در مدفوع
بیماران مبتال به تنیازيس نشان دادند كه روش LAMPفاقد
نتايج مثبت كاذب و دارای حساسیت باالتر ( )88%/4نسبت به
 )%37/2( Multiplex PCRاست كه نشان دهنده ارزش
باالتر آن در تشخیص مولكولی بیماری است ( Ai .)57و
همكاران با آنالیز  DNAفاسیوالدرنرم تنان واسط و مدفوع
بیماران نشان دادند كه روش  LAMPدارای حساسیت
حدود ده برابری نسبت به روشهای مرسوم مانند  PCRاست.
اين يافته نشان داد كه تشخیص و تمايز گونههای مختلف
فاسیوال به خصوص در مناطق آندمیكی يک ابزار بالقوه
 Lauو همكاران نشان دادندكه با
كلینیكی است (.)53
روش  LAMPامكان تشخیص توكسوپالسماگوندی درخون
انسان با حساسیت باالی  %85نسبت به nested PCR
 %62/5وجود دارد ( Han .)58و همكاران در رابطه با
چهارگونه پالسموديوم انسانی (فالسیپاروم ،ويواكس ،ماالريه،

اوواله) براساس ژن  18S rRNAنشان دادند كه روش
LAMPمیتواند اين چهارگونه را بدون هیچ گونه واكنش
متقاطع تشخیص داده و نسبت به روش  nested PCRدارای
حساسیت مشابه ولی ويژگی بیشتر و زمان پاسخدهی كمتری
است ( .)48با توجه به مطالعات انجام شده مبنی بر سادگی،
بهب ود در سرعت و حساسیت و ويژگی به دست آمده از روش
 LAMPمی توان از آن به عنوان روش مناسب برای تشخیص
معمول عفونت فعال در انسان به خصوص در مناطق روستايی
جهت تشخیص بیماريهای عفونی انگلی استفاده نمود.
 -4روش  :Luminexاين روش براساس bead-based
 xMAPتشكیل شده و تركیبی از فلوسايتومتری،
میكرواسفرهای فلوئورسنت ،لیزر و پردازش سیگنالهای
ديجیتال است كه قابلیت سنجش و اندازهگیری تعداد زيادی
آنالیت (تا  )100را در يک نمونه به طور همزمان دارد (.)59
در اين روش میكرواسفرها به آنتیژن ،آنتیبادی و
الیگونوكلوتیدها متصل شده و برای تشخیص ارگانیزم مورد
نظر تشكیل يک پروب داده و میتوان در يک واكنش چندين
سلول و يا چندين ژنوتیپ يک میكروارگانیزم را بررسی و تنوع
آنتی ژنتیكی آنها را تعیین نمود .تا به حال از اين روش در
تشخیص كريپتوسپوريديوم ،ژيارديا ( )61،60و پالسموديوم
( )62استفاده شده است .دو گونه كريپتوسپوريديوم هومینیس
و پارووم از لحاظ ژنتیكی در ناحیه نوكلئوتید)ML-2( 2
دارای تفاوت بوده و قابلیت تشخیص آنها با استفاده از
آزمونهای آنتیژنیک و يا سرولوژی امكانپذير نمیباشد .تعیین
توالی DNAيكی از ابزارهای تشخیصی است ولی پر هزينه،
پرزحمت و وقتگیر میباشد .روش  Luminexقادر است
گونههای كريپتوسپوريديوم هومینیس و پاروم را با استفاده از
پروبهای اختصاصی اولیگونوكلئوتیدی ناحیه  ML-2هرگونه
بدون نیاز به تعیین توالی  DNAشناسايی نمايد .اين روش
سريعتر و ارزانتر از  PCRو تعیین توالی  DNAبوده و حدودا
 5ساعته به نتیجه میرسد .روش ايمونوفلورسانس مستقیم به
طورروتین جهت شناسايی  Cryptosporidiumو Giardia
مورد استفاده قرار میگیرد و قادر به تمايز دو گونه
كريپتوسپوريديوم هومینیس و پاروم نیست ولی Luminex
نسبت به آن دارای  %100اختصاصیت و بیشترين حساسیت
است ( Li .)60،59و همكاران و McNamaraو همكاران
نشان دادند كه با روش  Luminexمیتوان گونههای
كريپتوسپوريديوم و ژيارديا را در نمونههای مدفوع و چهارگونه
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پالسموديومهای انسانی را به طور همزمان در خون تشخیص
داد ( .)62، 60اين مطالعات نشان داد كه Luminexدارای
سرعت ،دقت ،كم هزينهتر و قابل اطمینانتر از روشهای ديگر
مولكولی از جمله  PCRاست (.)62، 60
 -5روش  : RAPDبه طور كلی RAPD ،روش مورد
استفاده برای ترسیم گونههای میكروارگانیسمها است .اين
روش مبتنی بر  PCRو بر پايه تكثیر تصادفی توالیهای
ژنومی است و به وسیلة آن میتوان نقشهبرداری از ژنوم انگل
را تهیه كرد( .)63،62از مزيت اين روش سرعت ،سادگی و
مقرون به صرفه بودن آن است و نیازی به اطالعات قبلی از
توالی  DNAيا هیبريداسیون  DNAوجود نداشته و كاربرد
زيادی در مطالعات اپیدمیولوژی دارد ( .)65،64در اين روش
برخالف روشهای استاندارد  PCRاز يک آغازگری به طول
 9-10نوكلئوتید كه رديف بازی آن به طور قراردادی تعیین
میگردد ،استفاده میشود ( .)66،63در اين واكنش يک
آغازگر منفرد نقاط مكمل خود را روی دو رشته  DNAژنومی
نمونه پیدا و خود را در آن نقاط بر روی دو رشته DNA
متصل میكند ( .)67از تفاوتهای الگوهای بدست آمده میتوان
برای مطالعات الگوی پلیمورفیسم  ،DNAتعیین روابط
فیلوژنتیكی ،تهیة نقشههای ژنتیكی و غیره استفاده نمود
( .)64در روش مذكوربا استفاده از الگوی بدست آمده از
باندهای  DNAبررسی ژنوتیپها انجام و نیازی به تعیین
توالی قطعات جدا شده نمیباشد ( .)68مطالعات نشان داده كه
با استفاده از اين روش میتوان گونههای مختلف انگل لیشمانیا
را از يكديگر افتراق داده و در ضمن مطالعه پلی -مورفیسم
انگلهای با اهمیت در پزشكی مانند پالسموديوم و تريپانوزوم
امكانپذيراست ( .)69از اين تكنیک در میانمار ،تايلند ،سودان،
مكزيک و ديگر كشورهای آسیايی ،جهت تمايز گونههای بومی
( ،)65، 16سوشهای
Wuchereria bancrofti
 )64)Leishmania donovaniو Taenia solium
درخوكها وديگرانگلهای كرمی استفاده شده است( .)66-71در
ايران با استفاده از اين روش امكان شناسايی ژنوتیپ 112
ايزوله  Echinococcus granulosusدر گوسفند ،بز ،گاو و
شتر فراهم شد (.)72
-6روش : AFLPاين روش امكان بررسی پلیمورفیسم
ايجاد شده در  DNAرا به محقق میدهد و نیازی به تعیین
توالی ژن نیست .به دلیل آنالیز همزمان تعداد بسیار زيادی از
باندهای اسید نوكلئیک از كارآمدی بااليی برخوردار است(.)13

اين روش همانند  PCRبطور انتخابی موجب تقويت قطعاتی
ازژنوم شده و از  4مرحله هضم  ،DNAتوسعه ،تكثیر و در
نهايت الكتروفورز روی ژل پلیاكريل آمید تشكیل شده است.
مزايای اين روش شامل مواردی از جمله توانايی جستجو در
كل ژنوم برای بررسی پلی مورفیسم ،تكرارپذيری روش ،عدم
نیاز به پروب ،باالبودن دمای اتصال پرايمر به الگواست .با
استفاده از اين روش امكان شناسايی انگلی كه در مورد آن،
هیچ اطالعات ژنتیكی قبلی وجود ندارد میسر میشود
( .)74،73مطالعات انجام شده كاربرد آن را درافتراق و تمايز
cutaneous
گونههای لیشمانیای متعلق به
 )CL( leishmaniasisو Visceral Leishmaniasis
( )75و دو ژنوتیپ  Cryptosporidium parvumنشان
داده است ( .)13اطالعات بدست آمده از نشانگر  AFLPو
تجزيه و تحلیل نتايج ،تشخیص و تمايز بین Cutaneous
 )CL( Leishmaniasisو Visceral Leishmaniasis
( )VLوتنوع ژنتیكی باال را در میان ژنوم گونههای major
 Leishmania tropica ،Leishmaniaو Leishmania
 donovaniنشان داده است (.)75
-7روش  :RFLPدر حال حاضر روش  RFLPيكی
ازرايجترين روشهای مولكولی مورد استفاده برای تشخیص
گونهها و ژنوتیپهای انگلهايی مانند توكسوپالسما گوندی است
( .)19از اين روش برای تشخیص تغییرات درسطح DNA
استفاده میشود و اساس آن بر هضم محصوالت  PCRتوسط
آنزيمهای برشی است .اين آنزيمها  DNAرا به قطعات مختلف
شكسته و امكان شناسايی آن را برروی ژل آگاروز فراهم
مینمايند ( .)77،76اين روش مناسب نمونههای محیطی
است و امكان تشخیص ژنوتیپهای متعدد را در آن نمونه
میدهد .با استفاده از روش  RFLPوجود الگوهای غیريكسان
بر اثر هضم آنزيمی يک ناحیه و خاص از  DNAبوسیله
آنزيمهای محدودكننده مشخص میشود .اين الگوهای
غیريكسان به علت تفاوت  DNAبسته به حضور يا عدم
حضور جايگاه آنزيمهای محدودكننده بوجود میآيد (.)30
 Molloyو همكاران در بررسی  1623كودك بیمار ،تنوع
بااليی از آلودگی به گونههای كريپتوسپوريديوم شامل
كريپتوسپوريديوم هومینیس ،پارووم ،مله آگريديس ،ژنوتیپ
خرگوش و كنیس را نشان دادند ( .)78زعیمی و همكاران با
استفاده از اين روش در ايران نشان دادند كه امكان افتراق
گونههای انگلی حیوانی درگوسفندان ازجمله Theileria
lestoquardi
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 T. ovis ،و  T. annulataوجود دارد (.)79در مطالعات
مولكولی مختلفی ازاين روش جهت شناسايی انگلهای
،Fasciola
،Echinococcus
،Leishmania
 Dicrocoeliumو تعدادی ديگرازانگلها استفاده شده است
(.)30
 -8روش  :Microsatellitesروش  Microsatelliteيا
قمرهای كوچک اصطالحاً به توالیهای يكسانی كه بر روی ژنوم
انگل به صورت پراكنده وجود دارند ،گفته میشود كه با ساير
موجودات متفاوت است.از اين روش در انگشت نگاری DNA
) (DNA fingerprintingاستفاده میشود (.)80
 Microsatelliteها يا ريزماهوارهها توالیهای كوتاهی از
( DNAدر حدود  300جفت) است كه از يک رديف تكراری
شامل  1تا  6نوكلئوتید تشكیل شده و تقريبا  1000تكرار را
در برداشته و در ژنوم يوكاريوتها فراوان بوده و میتوانند دچار
موتاسیون شده و به سرعت واحدهای تكراری خود را افزايش و
يا كاهش دهند ( .)80چون  Microsatelliteها چندشكلی
باالئی دارند میتوانند به آسانی در  PCRرديابی شوند.
نقشهيابی ژن با اين ماركر در موجوداتی مانند گاو كه بیش از
 Microsatellite 400شناخته شده دارند ،سريعتر صورت
میگیرد .با RFLPمیتوان هر دو الل يک مكان ژنی را مورد
تجزيه و تحلیل قرار داد ولی با روش Microsatellite
بندرت میتوان يک قطعه خاص در حالت هموزيگوتی يا
هتروزيگوتی را تعیین كرد .بعضی از مشكالت استفاده از روش
Microsatelliteها يا ريزماهواره ها شامل مواردی از جمله
عملیات شناسائی ،تعیین توالی بازی ،طراحی و ساخت
آغازگرها ،تهیه پیچیدگی زياد و وقت و هزينه فوقالعاده نقشه
ژنتیكی آنها است .كاربرد و استفاده از ريز ماهوارهها به علت
پلیمورفیسم بیش ازحد آنها فقط در ردهبنديهای درون
گونهای پیشنهاد شده است .اين عوامل در برخی از انگلهای
مشترك انسان وحیوانات مورداستفاده قرارمیگیرند (.)21،20
با وجود سودمندی بالقوه  Microsatelliteهای نشانگر ،تنها
برای بررسی پلی مورفیسم برخی از نما تودهای انگلی ازجمله
تريكواسترونژيلوئیدس مورد استفاده قرار گرفته است (.)81
 -9روش  :NASBAروش  NASBAيک سیستم حساس
تكثیری  RNAبوده و برای رونويسی اختصاصی اسیدهای
نوكلئیک مناسب است .اين روش جهت پیگیری اثربخشی
داروها ،واكسنها ،بیان ژنها و همچنین شناسايی میكرو
ارگانیسمهای زنده قابل استفاده میباشد ( .)82واكنش
رونويسی در دمای  41درجه سانتیگراد انجام میشود .محصول

تک رشتهای ،هدف ايدهآلی برای بررسی روشهای مختلف
هیبريداسیون ) (Hybridizationاست .در اين روش بر
خالف ساير روشها مقادير محصول  RNAدر سطح  ،بااليی
است .سه آنزيم به كار برده شده در اين واكنش در شرايط
مشابهی فعال میشوند .تمام  RNAمبتنی بر سیستم
NASBAدارای اختصاصیت بااليی است به طوری كه در
حضور DNAی ژنومی كه به طور همزمان از سلول زنده جدا
میشود ،mRNA ،به طور اختصاصی تكثیر يافته و بدون
تأثیر از توالی می تواند اندازهگیری شود .وجود همین مزيتها
در روش NASBAباعث شده تا بتواند جايگاه ويژهای در
شناسايی میكروارگانیسمها پیدا كند .مزيت اين روش نسبت
به  Real-time PCRدر تكثیر مستقیم  RNAانگل طی
يک واكنش است ( .)83، 81از مزيتهای ديگراين روش نسبت
به  PCRعدم نیاز  NASBAبه دستگاه ترموسايكلر است
زير ا اين روش تكثیری نیازی به چرخههای حرارتی ندارد
( NASBA .)84نسبت به  PCRبه تعداد چرخه های
كمتری برای تكثیر نیاز دارد .وقتی از  PCRاستفاده میكنیم
در هر مرحله قطعات دو برابر میشود و برای تكثیر حدود يک
میلیون برابر حداقل  20چرخه نیاز است اما در  NASBAدر
هر مرحله رونويسی  1000-100كپی  ،RNAتولید میشود
و برای تكثیری حدود يک میلیون برابر حدود  4تا  5تكثیر
الزم است ( .)85اين روش برای تشخیص و ارزيابی اثربخشی
داروهای ضد انگلی يک روش سريع ،ارزان و كاربردی است .از
اين روش برای شناسايی ويروسها ،باكتريها ،قارچها و انگلها
استفاده شده است .درحال حاضر برای تشخیص انگلهايی مانند
Trypanosoma ،)86(Plasmodium falciparum
( )89( Toxoplasma ،)88( Cryptosporidium ،)87و
 )90(Leishmaniaكاربرد يافته است.
بحث
با توجه به اهمیت بیماريهای انگلی درانسان و دام ،محققین با
استفاده از علوم نوينی چون بیوتكنولوژی ،نانوتكنولوژی
گامهای بلندی در جهت تشخیص و كنترل بیماريها برداشتاند
آگاهی از اين روشهای تشخیصی اهمیت زيادی در شناسايی،
پیشگیری و درمان اين بیماريها خواهد داشت ( .)91از میان
روشهای تشخیصی مختلف ،روشهای میكروسكوپی علیرغم
كاربرد وسیع آنها درمناطق مختلف به دلیل عدم افتراق
گونههای مختلف انگلها ازجمله آمیبها و روشهای سرولوژيكی
به داليل گوناگون از جمله عدم تفكیک عفونت فعلی از گذشته
و واكنشهای متقاطع و غیره كارآيی الزم را ندارند .در
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بیماريهای انگلی و درعفونتهای شديد تشخیص داده شده با
روشهای سنتی امكان كنترل بیماری با داروهای تک دوز وجود
دارد (.)92ولی درافراد آلوده غیرحساس به روشهای تشخیصی
سنتی امكان افزايش میزان مرگ و میر در آنها وجود داشته و
لذا نیاز به روشهای حساستر و كارآمدتر تشخیصی از جمله
روشهای مولكولی وجود دارد با توجه به اين موارد و به منظور
غلبه بر محدوديتهای اين آزمايشات ،روشهای مولكولی توسعه
يافته است ( .)30مطالعات نشان داده كه روشهای مولكولی
بسیار موثرتر و حساستری برای تشخیص عفونتهای انگلی،
صرفنظر از نوع عفونت و نمونه مورد بررسی وجود دارند .اين
آزمايشات در مطالعات حیوانی ،اثر داروها و ظرفیت حاملها
مورد استفاده قرار میگیرند ( .)34روشهای مولكولی بسیار
خاص وحساس بوده و جايگزين مناسب روش میكروسكوپی
است .هرچند روش میكروسكوپی هنوز به عنوان استاندارد
طاليی برای شناسايی انگلها محسوب میشود .برخی ازاين
روشهای متنوع و با ارزش ،روشهای كمکكننده به تشخیص و
تمايز گونهها و حتی نظارتكننده بر درمان بوده و در نتیجه
يک ابزار امیدواركنندهای جهت كمک به تشخیص بالینی
است .اين مطالعه به برخی ازروشهای مولكولی مورداستفاده
درشناسايی انگلها و مزايا و معايب آنها اشاره شده است.
روش تكثیری  PCRسريع و ساده و دارای حساسیت و
دقت باال و در اكثر آزمايشگاههای تشخیص طبی ،جايگزين
روشهای سنتی تشخیص بیماريها شده است .حساسیت روش
 PCRباالتر از روش میكروسكوپی است و برای تشخیص
تعداد كم انگل در نمونه مدفوع مفید است ( )11از معايب آن
میتوان به عدم توانايی آن در شناسايی عوامل بیماريزای زنده
از مرده اشاره نمود ( .)24بنابراين كارايی آن برای برخی از
مطالعات از جمله ارزيابی داروها محدود است .مزايای روش
 Real-Time PCRسرعت انجام آزمايش ،حذف مرحله
رديابی محصول پس از  ،PCRمشاهده لحظه به لحظه واكنش
و قطع آن در هر زمان ،حساسیت و اختصاصیت باال و انجام
واكنش كمی و بدست آوردن میزان دقیق ژنوم و الگوی اولیه
است ( .)33اين روش قادر به نظارت بر تولید محصول PCR
در زمان واقعی است .با استفاده از اين روش میتوان تعداد
بسیار كم انگل را با دقت باال تشخیص داد ( .)30در اين روش
توالی  DNAموجود در نمونه شناسايی و همچنین تعداد
كپیهای آن تعیین میشود .اين روش كمی  PCRبه منظور
تعیین بار انگلی و شدت آلودگی مورد استفاده قرار میگیرد و
در موارد پیگیری درمان بسیار مفید است ( .)33برتری روش
 Real-Time PCRنسبت به روشهای ديگر  PCRشامل

موارد زير از جمله كاهش احتمال آلودگی ،سرعت ،ويژگی،
اندازهگیری كمی و استانداردسازی آسان آن است.
روش  LAMPنسبت به ساير روشهای مولكولی مانند PCR
دارای مزيتهايی از جمله انجام تمام مراحل واكنش در داخل
يک میكروتیوب وعدم نیاز به دستگاه ترموسايكلرو
الكتروفورزاست .اين ويژگی منحصر به فرد نه تنها موجب بازده
باالتر آن شده بلكه توانسته استفاده از ترموسايكلر حرارتی و
چرخههای طوالنی دماهای مختلف را مرتفع نموده و در زمان
صرفه جويی شود ( .)41با روش LAMPدر مدت 15-90
دقیقه میزان  DNAدهها برابر افزايش يافته و در نتیجه
مقدار محصول تولید شده زيادتر میشود .در اين روش نیازی
به روش پرزحمت الكتروفورز و استفاده از رنگ سرطانزای
اتیديوم برومايد نبوده وكمتر تحت تأثیر مهار كنندهای موجود
در نمونههای كلینیكی است .و برخالف  PCRلزوما نیازی به
استخراج اسید نوكلئیک هدف نیست و مستقیما بر روی
نمونههای كلینیكی (با حساسیت كمتر) قابل انجام است.با
توجه به اين ويژگیها و دسترسی ساده به  LAMPبه راحتی
می توان از آن در آزمايشگاههای كوچک موجود ،به ويژه در
مناطق بومی روستايی ،استفاده نمود و اين به نظر يک روش و
ابزار امیدواركننده است .مهمترين مزيت آن كمتر بودن هزينه
و ابزارهای الزم جهت تكثیر میباشد ( .)1انگلشناسان به
تازگی از اين روش در تشخیص بیماريهای مختلف انگلی
استفاده می نمايند.
روش  Luminexهم دارای سرعت ،دقت ،هزينه كمتر و
قابل اطمینان تر از روشهای ديگر مولكولی ازجمله  PCRاست
( .)59اين روش سريعتر و ارزانتر از  PCRبوده و میتوان در
حدود  5ساعت توالی  DNAرا تعیین نمود .در روش
 NASBAبر خالف ساير روشها مقادير محصول  RNAدر
سطح ،بااليی است .تكثیر مستقیم  RNAانگل در طی يک
واكنش از مزيت اين روش نسبت به ، Real time PCR
است ( .)80از مزيتهای ديگر اين روش نسبت به  PCRعدم
نیاز آن به دستگاه ترموسايكلر و چرخههای حرارتی زياد برای
تكثیر است( .)81درروش  PCRدر هر مرحله قطعات دو برابر
شده و برای تكثیر حدود يک میلیون برابر از محصول ،حداقل
به 20چرخه نیاز است اما در  NASBAدر هر مرحله
رونويسی  100- 1000كپی  ،RNAتولید می شود و برای
تكثیر حدود يک میلیون برابر حدود  4تا  5چرخه الزم است
( .)82اين روش برای تشخیص و ارزيابی اثربخشی داروهای
ضد انگلی يک روش سريع ،ارزان و كاربردی است .از اين
روش میتوان جهت پیگیری اثربخشی داروها ،واكسنها ،بیان
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ژنها و همچنین شناسايی میكروارگانیسمهای زنده استفاده
نمود ( .)78روشهای مولكولی در مطالعات مهم اپیدمیولوژيكی
ازجمله تنوع ژنتیكی جمعیتها ،توزيع جغرافیايی بیماريهای
انگلی ،استعداد ابتال به عفونت ،جهشها ،ارتباط بین میزبان و
تظاهرات بالینی قابل بررسی است( .)30بنابراين امكان درك
بهتر از رفتار يک بیماری در بین جمعیت میسر میشود.
با استفاده از روش  RAPDقابلیت نقشهبرداری از ژنوم
انگل وجود دارد .از مزيت اين روش سرعت ،سادگی و مقرون
به صرفه بودن آن است و به اطالعات قبلی ازتوالی  DNAيا
هیبريداسیون  DNAنیازی نیست و كاربرد زيادی در
مطالعات اپیدمیولوژی دارد ( .)63روش  AFLPشامل مزايايی
از جمله امكان توانايی جستجو در كل ژنوم انگل برای بررسی
پلی مورفیسم ،تكرارپذيری روش ،عدم نیاز به پروب و باالبودن
دمای اتصال پرايمر به الگو است .با استفاده از اين روش
میتوان انگلی را كه هیچ اطالعات ژنتیكی قبلی درباره آن
وجود ندارد شناسايی نمود ( .)75،73از روش  RFLPبرای
تشخیص گونهها و ژنوتیپهای انگلی و تغییرات در سطح
 DNAاستفاده میشود ( .)19اساس اين روش بر هضم
محصوالت  PCRتوسط آنزيمهای برشی است .اين آنزيمها
 DNAرا به قطعات مختلف شكسته وامكان شناسايی آن بر
روی ژل آگاروز فراهم میشود ( .)76اين روش مناسب
نمونههای محیطی است و امكان تشخیص ژنوتیپهای متعدد در
نمونه فراهم میشود .با استفاده از روش  RFLPوجود
الگوهای غیريكسان بر اثر هضم آنزيمی يک ناحیه خاص
از  DNAبوسیله آنزيمهای محدودكننده مشخص میشود
( .)30با روش  RFLPمیتوان تجزيه و تحلیل هر دو آلل يک
مورد بررسی قرار داد ولی با
مكان ژنی را
روش  Microsatellitesبندرت امكان تعیین حالت

هموزيگوتی يا هتروزيگوتی يک قطعه خاص وجود دارد .از
معايب استفاده از روش میكروساتلیت يا ريزماهواره ها میتوان
به روند عملیاتی شناسائی ،تعیین توالی بازی ،طراحی و ساخت
آغازگرها و تهیه نقشه ژنتیكی بسیار پیچیده به دلیل صرف
وقت و هزينه فوقالعاده آنها اشاره نمود (.)20
نتیجه گیری
استفاده از دانش مولكولی و ابزارهای آن در تحقیقات
انگلشناسی اجتنابناپذير است .آموزش و كاربرد آنها و ساير
روشهای جديد بايد در سرفصل دروس انگلشناسی باشد .با
توجه به مطالب ارائه شده میتوان نتیجهگیری نمود كه اگرچه
هزينه باال هنوز هم يک عامل محدودكننده جهت استفاده از
روشهای مولكولی است .ولی اين آزمونها برای تشخیصهای
بالینی ،نظارتهای درمانی و مطالعات اپیدمیولوژيک بیماريهای
انگلی درسرتاسردنیا مورد استفاده قرارمی گیرند .استفاده از
آنها اطالعات دقیقی از مرفولوژی ،ويژگیهای ژنتیكی و رفتار
بیماريهای انگلی ايجاد شده در جمعیت را فراهم مینمايند .لذا
به نظر میرسد آگاهی از اين روشهای تشخیصی مولكولی و
توسعه و كاربرد آنها میتواند عالوه بر تشخیص صحیح و
زودرس عامل عفونت از مصرف بیرويه و نادرست دارو و ايجاد
سوشهای مقاوم به دارو جلوگیری نموده و در نتیجه در
تشخیص ،پیشگیری و درمان بیماريها اهمیت زيادی
خواهدداشت.
سپاسگزاری
از كلیه اساتید و پژوهشگران دانشگاه علوم پزشكی بقیه اله
(عج) كه در انجام اين مطالعه با ما همكاری نمودهاند ،قدردانی
و تشكر مینمايم.
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