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PCR تکنیک
مرحله  سه  شامل  که  مرازی  پلی  ای  زنجیره  واکنش 

است:
مرحله  این  در  که   :Denaturing یا  دناتوراسیون   
دو رشته DNA از هم باز می شوند که این کار با حرارت 
انجام  باالی 95 درجه سانتی گراد و به مدت پنج دقیقه 

می شود.
 :Anneealing یا  شدن  رگه  دو  یا  هیبرید  مرحله 
مرحله ای که در آن دما را پایین می آورند تا پرایمرها به 
قسمت های مکمل خودشان متصل شوند که با دمای 55 
درجه سانتی گراد و سی ثانیه و سپس دمای 72 درجه و 
سی دقیقه فعالیت می کند که این مرحله حدود سی بار 

تکرار می شود.
مرحله توسعه یافتن یا Extention: هدف این مرحله 
تکمیل رشته های نیمه ساخته شده است و دمای موردنیاز 

برای فعالیت آنزیم دمای 72درجه سانتی گراد است.
به  که  هستند  نوکلوتیدی   25 18تا  قطعات   پرایمر: 
صورت تک رشته بوده و مکمل دو انتهای قطعه مورد نظر 

جهت انجام PCR است.
که  شود  می  استفاده  مواقعی  برای   :Nested PCR
پرایمرهای  با  ابتدا  روش  این  در  باشد.  کم   DNA میزان 
میزان  است  نظر  مورد  منطقه  از  خارج  که  اختصاصی 
DNA را زیاد می کنند و سپس محصول PCR اول الگویی 

می شود برای PCR دوم که با پرایمر های اختصاصی انجام 
می شود.

اتخاذ استراتژی های موثرتر و  به دنبال  کشورهای بومی 
رژیم های درمانی برای کنترل ماالریا از طریق بخش های 
دولتی و خصوصی RBM هستند که بر اهمیت تشخیص و 
در  موجود  دانش  با  شود.  می  تاکید  اپیدمیولوژیک  نظارت 
ماالریا  غربالگری عفونت  یا  انگل تشخیص  زندگی  چرخه 
به  نیاز  انگشت صورت می گیرد.  از  نمونه گیری  از طریق 
خون گیری باعث بروز مشکالت دربرخی جوامع با تابوهای 
خون و شمار محدودیت برای اندازه گیری های مکرر همراه 
است به ویژه در کودکان که بیشترین درصد ابتال به ماالریا 

را تشکیل می دهند.
این مطالعه در مجاورت موسسه ماالریا در Macha واقع 
زامبیا  جنوبی  استان  در   Choma شمال  کیلومتری   80 در 
افراد و  برآورد شده  انجام شد. جمعیت ساکن که180000 
تمام  در  افراد حاضر  که  بودند  باتونگا  قبیله  از  کشاورزانی 

سنین مورد مطالعه قرار گرفتند.
که  است  ماالریا  از  ای  گونه  فالسیپاروم:   پالسمودیوم 
نیمه  و  فقیروگرمسیری  کشورهای  در  بیشتر  آن  شیوع 
از  آنوفل  پشه  توسط  ماالریا  انتقال  آفریقاست.  گرمسیری 
طریق بزاق پشه به پوست انسان تزریق می شود و بعد وارد 
جریان خون شده که در این مرحله اسپوروزویت نام دارد. 
بعد از طریق جریان خون به کبد رفته و به یک سلول کبد 
حمله می کند و تبدیل به شیزونت می شود. سپس 4000 
مروزویت تولید می شود و این ها به گلبول های قرمز جدید 
حمله می کنند و در نهایت در اثر تجمع گلبول های قرمز 

باعث ایجاد انسداد در سیستم گردش خون می شود.

تشخیص پالسمودیوم فالسیپاروم در 
 PCR نمونه ادرار و بزاق انسان با روش

ارمغان زاهدی
دکترطاهره ناجی

تشخیص فعلی یا غربالگری برای عفونت ماالریا مستلزم خون گیری از سرانگشت و یا خونگیری وریدی است که خطرات و محدودیت هایی را 
برای بررسی ایجاد می کند.این مطالعه روش PCR را در تشخیص پالسمودیوم فالسیپاروم در نمونه ادرار و بزاق انسان نشان می دهد و روش 

PCR به عنوان یک روش کاربردی مناسب می باشد که ژنوتیپ عفونت های ماالریا را نشان می دهد.

                   مقاله علمی 



مهر94
33شماره 117

ارمغان زاهدی
دکترطاهره ناجی

های  بررسی  و  ماالریا  انگل  غربالگری  بزرگ  مقیاس 
اپیدمیولوژیک می تواند بدون نیاز به جمع آوری خون و 

نمونه گیری به وسیله سوزن امکان پذیر است.
عفونت  که  فرضیه  این  با  نگر  آینده  مطالعه  این 
از   PCR با روش  تشخیص  قابل  فالسیپاروم  پالسمودیوم 
نمونه ادرار یا بزاق از میزبان انسانی انجام شد.و افراد در 
ماالریا  بیماری  برای غربالگری  تعیین شده مرکزی  نقاط 

توسط میکروسکوپ انتخاب شدند.
کاغذصافی واتمن )واتمن شمارهMM3( و یک لکه و 
نمونه خون با حفظ درجه حرارت زیر بغل و سابقه عالیم 
در طی دو روز گذشته جمع آوری شد و اسالیدها مورد 
و  ادرار  طیف  بعد  روز   MIAM در  گرفت.  قرار  بررسی 
بزاق نمونه )5 میلی لیتر( جمع آوری شد. از تمام افراد 
حاضر در لوله های استریل نمونه ادرار یا بزاق کامل پس 
ازآن به یک میلی لیتر تقسیم شد. تکرار مقدار در لوله های 
میکروسانتریفیوژ در آزمایشگاه و یا بال فاصله استخراج و 
ذخیره شد برای استخراج بعدی در دمای منفی 20 درجه 
نمونه خون اضافی نیز بر روی کاغذ فیلتر جمع آوری شد 
و از کاغذ صافی جداگانه برای ادرار و بزاق استفاده شد.

روش ها
47نمونه  شامل   که  نمونه   51 از  بزاق  و  ادرار  نمونه 
مثبت و4 نمونه منفی از افراد گرفته شد و بعد از یک روز 
مجموعه ای از اسالید های خون و لکه های خون از کاغذ 

فیلتر به دست آمد. 
بزاق  و  خون-ادرار  از  فالسیپاروم  پالسمودیوم   DNA

 Chelex استخراج شد و در گروه های جداگانه به روش
قرار  تنها(  بزاق  و  )ادرار   Qiagen-DNAeasy کیت  یا  و 
گرفت. نمونه های خون و ادرا و بزاق برای انجام PCR در 
دسته های جداگانه قرار گرفتند.انواع مختلف نمونه برای 
در  محدود  قطعات  های  الگو  و    Msp2 مورفیسم  پلی 
اسیدآمینه DHFR کدون59 مورد بررسی قرار گرفت. بازده 
بود.به  ادرار  از  بیشتر  برابر   1.6 میزان  به   PCR محصول 
ازای هر واحد افزایش در تراکم انگل احتمال افزایش 1.8 
بازده محصول  PCR وجود داشت.حداکثر  برابر محصول 
 PCR برای مجموعه پرایمر با کوتاه ترین محصول از PCR

بدست آمد.
تیوپ  یک  لیتر(در  میلی   1( بزاق  و  ادرار  مجموع 

طرح بحث
عفونت ماالریا ابتدا با تراکم کم از انگل مورد بررسی قرار 
گرفت با میانگین هندسی از 775 انگل غیرجنسی/میکرولیتر.
تطبیق منظمی از چند شکلی ژنوتیپ های Msp2 در نمونه 
ادرار پیدا شد. بزاق و تجمع سلول های خونی محیطی فرد 
بود.بازده  مختلف  افراد  بین  متفاوت  های  ژنوتیپ  دارای 
محصول PCR به طور قابل توجهی به میزان DNA استخراج 
مجموعه  و  انگل  داشت.تراکم  بستگی  روش  این  در  شده 
 PCR استخراج کیت و عملکرد محصول )P<0.001(پرایمر
بیش از دو برابر از روش Chelex برای هر دو نمونه ادرار 

و بزاق داشت.
در   PCR روش  با  فالسیپاروم  پالسمودیوم  عفونت 
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u1-u2/ انجام گرفت. مجموعه پرایمرهای اضافی شامل
u3-u4 که در دامنه  DHFR قرار داشتند به دو صورت 
 )229bp(ثانویه پرایمر  و   )370bp(کوتاه اولیه  پرایمر 

طراحی شد.
 Msp2 واکنش  در  ثانویه  و  اولیه  دو حالت  برای هر 
شامل مدت دو دقیقه دناتوراسیون در دمای 95 درجه و 
به دنبال آن 25 چرخه دناتوراسیون در 94 درجه به مدت 
ثانیه در 61  به مدت 45  آنالینگ  بعد مرحله  ثانیه و   45
درجه و مرحله اضافه شدن  به مدت یک دقیقه در 65 
درجه و فرمت نهایی به مدت دو دقیقه در دمای 65 درجه 

سانتی گراد بود.
پلی مورفیسم  ها و الگوهای قطعات توسط الکتروفورز 

در ژل آگازر %1.5 قرار گرفت.
و  مشاهده   uv اشعه  توسط  نمونه  از  لیتر  میکرو   12
برای هر نمونه  از آن در دو رشته  FC27 پس  محصول 

لود شد.
نمونه  در  فالسیپاروم  پالسمودیوم   MSP2 ژنوتیپ 
ادرار و بزاق:نمونه ادرار-بزاق و خون در دسته جداگانه 
در   MSP2 خانواده  اختصاصی  پرایمرهای  از  استفاده  با 
Nested PCR  قرار گرفتند و سپس در خطوط مجاور 

برای هر بیمار در طول الکتروفورز لود می شود.

نتایج
استخراج  روش  از  استفاده  با   PCR محصول  عملکرد 
DNA به طور قابل توجهی متفاوت است با درصد بازده 
متفاوت در بین مجموعه پرایمر.عالوه بر روش استخراج 

میکروسانتریفیوژ 1.5 میلی لیتر به مدت 3 دقیقه در 14000 
دور در دقیقه قرار داده شد. مایع رویی به میزان 0.1 میلی لیتر 
جدا شده و دور ریخته می شود و سپس محلول باقی مانده 
دوباره به حالت تعلیق در یک میلی لیتر محلول ماده موثر از 
PBS1%*1 در دمای اتاق به مدت 20 دقیقه باقی ماند و این 
مرحله مجدد انجام شد و پس از تخلیه مایع رویی سیستم 
تعلیق 100 میکرو لیتر ازChelex20% در اتوکالو قرار داده 
شد. سپس مخلوط 13 دقیقه جوشیده و در نهایت به مدت  
دقیقه جوشیده و در نهایت به مدت 3 دقیقه در 14000 دور 
سانتریفیوژ شد. مایع رویی حاصل حاوی DNA با دقت به 
 20 منفی  دمای  در  شد  منتقل  میکروسانتریفیوژ  تیوپ  یک 

درجه سانتی گراد.
استخراج کیت های تجاری: تمام ادرار یا نمونه بزاق بعد 
انجام سانتریفیوژ و دور ریختن مایع رویی DNA با استفاده 
از پروتکل خام طبق دستورالعمل کارخانه سازنده استخراج 

شد. 
نمونه  در  ژنوتیپ  فالسیپاروم:  پالسمودیوم  از  ژنوتیپی 
خون-ادرار و بزاق با استفاده از آغازگرهای خاص خانواده 
Nested PCR انجام شد.در این روش هضم آنزیمی توسط 
 59 کدون  در   DHFR اسیدآمینه  برای  کننده  محدود  آنزیم 



صحت استخراج DNA و طراحی پرایمر برای رسیدن به 
نتیجه ای مطلوب بسیار مهم است.
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عملکرد محصول PCR به طور قابل توجهی  وابسته به تراکم 
انگل و مجموعه پرایمر بود. به صورتی که به ازای هر واحد 
افزایش  و  تقویت  احتمال  انگل  تراکم  و  ورود  در  افزایش 
تا   u1 مجموعه  از   DHFR داشت.پرایمر  وجود  برابر   1.8
حاضر  مطالعات  داشتند.  را  تکثیر  در  موفقیت  بهترین   u4
نشان می دهد برای اولین بار است که عفونت پالسمودیوم 
نمونه  PCR در  از روش  استفاده  با  توان  را می  فالسیپاروم 
ادرار و بزاق انسان تشخیص داد. روش Nested PCR با 
 Msp2 پرایمر های خاص خانواده پالسمودیوم فالسیپاروم و
نشان می دهد که عفونت تشخیص داده شده در نمونه بزاق 
و ادرار به طور منظم پیدا شده است که در ارتباط با خون 
تغییرات  بیمار  در  عین حال  در  است.  یکسان  فرد  محیطی 
چند شکلی Msp2 در نمونه مورد مطالعه مشهود بود. این 
از  استفاده  نمونه گیری خون و  امکان رفع مشکل  یافته ها 
سوزن را فراهم می کند و می توان با این روش غربالگری 
در مقیاس بزرگ و یا بررسی های اپیدمیولوژیک در رابطه 
با عفونت ماالریا را انجام داد.همچنین ژنوتیپ مولکولی در 
مطالعات بالینی و برنامه های نظارت بر اثز بخشی واکسن به 

مقدار زیادی تسهیل می شود.
واقعیت این است که  این روش بیشتر در عفونت هایی  
که با تراکم کم انگل همراه است کاربرد بیشتری دارد. اصالح 
روش استخراج DNA و به حداکثر رساندن بازده محصول 
خون  های  نمونه  با  مطلوب  سطح  به  رسیدن  برای   PCR
و  روش  انگل   تراکم  میزان  از  جدا  همچنین  دارد.  وجود 


