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 شناسی انگل موضوع:

 

 پوستی لیشمانیوز های گونه

 

 Leishmania جنس مختلف های گونه آن عامل كه است حیوان و انسان بین مشترك عفونی بیماری يك لیشمانیوز

 كنترل ی زمینه در كه فراوانی های پیشرفت وجود با امروزه. كند می پیدا انتقال خاكی پشه نیش توسط بیماری اين. باشد می

 در كه لیشمانیوز میان، اين در. اند مانده باقی بهداشتی معضل بصورت ها بیماری بعضی است، شده حاصل عفونی های بیماری

 مطرح بهداشتی بزرگ مشکل يك عنوان به جهان نقاط از بسیاری در نیز است، شده بندی دسته انگلی های بیماری شمار

 اين جهانی بهداشت سازمان دلیل همین به. است شده برآورد میلیون 5/1 دنیا در بیماری سالیانه بروز میزان. باشد می

 .است كرده معرفی مهم انگلی های بیماری از يکی را بیماری

 

 سابقه. شود می محسوب خونی تاژكداران جزء بندی تقسیم نظر از و است تريپانوزوماتیده ازخانواده Leishmania جنس

 از پس درمان بدون خشك، ضايعات كه اين دلیل به. شود می ديده ايران نقاط اكثر در و است طوالنی ايران در بیماری اين

 .گويند می سالك آن به فارسی در يابند، می بهبود يکسال حدود

 

 محیط يا خاكی پشه گوارش دستگاه در و اماستیگوت صورت به دار مهره میزبان های سلول داخل در Leishmania جنس

 .كند می زندگی پروماستیگوت صورت به كشت
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 های ماكروفاژ داخل در متحرك غیر صورت به و باشد می بیضی يا گرد انگل، از فرم اين[: 3(]لیشمن جسم) اماستیگوت

 (1-1)شکل. كند می زندگی میزبان

 

 لوله داخل حالت اين در انگل. باشد می دار تاژك و متحرك شکل، دوكی انگل از فرم اين[: 4(]لپتوموناد) پروماستیگوت

 (2-1)شکل. كند می زندگی كشت محیط يا و خاكی پشه گوارش

 1اماستیگوت: 1-1 شکل

 

 

 پروماستیگوت: 2-1 شکل
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 ناقل عنوان به كه مهره بی میزبان. باشد می مهره بی و دار مهره مختلف میزبان دو درLeishmania زندگی ی چرخه

 .باشد می ماده خاكی پشه همان است، مطرح بیماری

 

 لیشمانیوز بالینی اشکال

 

 سه هر. شود می تقسیم [7](VL)احشايی و [6](MCL) -مخاطی -پوستی ،[5](CL) پوستی اصلی گروه سه به لیشمانیوز

 گرمسیری مناطق در گسترده جغرافیايی انتشار با و مختلف مخازن و ناقلین با انگل، متفاوت های گونه توسط بیماری فرم

 .كند می بروز دنیا[ 9] گرمسیری نیمه و[ 8]

 

 Leishmania انگل برابر در ايمنی

 

 ،IFNγ .است گاما اينترفرون كننده تولید Tهای لنفوسیت تکثیر به مربوط حفاظتی، ايمنی پیشرفت پوستی لیشمانیوز در

 تکثیر به وابسته CL در التیام بنابراين. كند می فعال (NO) اكسید نیتريك توسط انگل بردن بین از برای را آلوده ماكروفاژ

 .باشد می 1Th های لنفوسیت

 

 Leishmania انگل زندگی ی چرخه

 

 به كه مهره بی میزبان. باشد می مهره بی و دار مهره يعنی مختلف میزبان دو و مرحله دو در Leishmania زندگی ی چرخه

 خود تخمك رشد و گذاری تخم جهت ماده خاكی پشه. است خاكی پشه ی ماده جنس باشد، می مطرح بیماری ناقل عنوان

 پوست سطح در را كوچکی های حوضچه و دهد می انجام متناوب صورت به را خونخواری اين كه دارد خونخواری به نیاز

 اين. بلعد می را دارند وجود پوست در كه انگل به آلوده ماكروفاژهای از تعدادی بیمار، خون مکیدن موقع در. كند می ايجاد

 خاكی پشه خلفی روده در Viannia جنس تحت های انگل) شده پاره[ 11]پشه گوارش لوله میانی قسمت در ها سلول

 و گردند می شکل دوكی و دراز داده، شکل تغییر كم كم اجسام، اين. گردند می آزاد Leishman اجسام و( يابند می تکثیر
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 پشه بدن در البته كه كشد می طول ساعت 24 تا 22 كشت محیط در شکل تغییر اين. آيند می در پروماستیگوت شکل به

 آن مخاط به خود تاژك بوسیله و شود می تکثیر دوتايی طريق به پشه گوارش لوله در انگل. است تر سريع مراتب به خاكی

 و كرده مهاجرت حشره دهانی ضمائم و حلق مری، سوی به جا آن از و معده قدامی قسمت به سپس لپتومونادها. چسبد می

 مجرای انسداد موجب زياد فراوانی اثر در گاهی و شوند میزبان پوست وارد بعدی خونخواری در تا مانند می باقی جا آن در

 ی پشه چنانچه حال. كشد می طول روز 11 الی 7 حدود پشه در زمان مدت اين. شوند می پشه خرطوم و حلق و گوارشی

 پوست داخل را انگل تاژكدار اشکال اين از تعدادی خود بزاق همراه دهد، قرار گزش مورد را شخصی خونخواری برای  آلوده

 از را خود تاژك سیتوپالسم، داخل در و شده فاگوسیت ماكروماژ سلولهای توسط پروماسیگوتها اين. كند می تزريق میزبان

 صورت انگل تکامل سیر و انتقال ترتیب بدين و آيند می در اماستیگوت شکل به و شوند می كوچك و گرد داده، دست

 پاره آلوده ماكروفاژ انگل، ازدياد و تکثیر ی نتیجه در. شوند می تقسیم( دوتايی تقسیم) غیرجنسی طريق به سپس. پذيرد می

 .كند می حمله ديگری ماكروفاژ به اماستیگوت هر مجدداً سپس. شود می اماسیتگوت زيادی تعداد شدن آزاد موجب و شده

 

 وسیله به گزش محل همان در. 1: باشد می متفاوت پشه، نیش توسط شده تزريق لیشمانیای ی گونه نوع برحسب حالت اين

 مجاور مخاطی نسوج به تزريق از پس. 2.آيد می بوجود پوستی لیشمانیوز ضايعه و شود می محدود مجاور نسج سلولهای

 وسیله به Leishman جسم. 3.آيد می وجود به مخاطی – جلدی لیشمانیوز و يابد می استقرار آنجا در و يافته گسترش

 سیستم ماكروفاژ سلولهای به و شود می بلعیده[ 12]بزرگ های ای هسته تك مخصوصا خون سفید گلبولهای

  .شود می حاصل احشايی لیشمانیوز و يافته انتشار مختلف اعضای رتیکولواندوتلیال

 

 Leishmania انگل زندگی چرخه: 1-3 شکل 
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 خشك سالك و مرطوب سالك مشخصات مقايسه.  1-1 جدول

 

 

 

 خشك جلدی لیشمانیوز زخم: 5-1شکل                    مرطوب جلدی لیشمانیوز زخم: 4-1 شکل

 

                  

 

 ورزنه شهرستان اجمالی معرفی 

 

 .داشتند سکونت جا آن در بیشتر بودند دامپروران و كشاورزان كه ورزندگان كه باشد می خاطر اين به شهر اين تسمیه وجه
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 با و است گرفته قرار اصفهان شهر شرقی جنوب كیلومتری 115 فاصله در رود بن بخش مركز ورغنه، قديمی نام با شهر اين

 به نزديکی علت به ورزنه شهر. باشد می متر 1475 دريا سطح از آن ارتفاع وسعت، هکتار 811 و جمعیت نفر 13511

 پیدايش تاريخچه لحاظ از شهر اين. است متر میلی 81 ورزنه در بارندگی میزان. است خشك و گرم هوای و آب دارای كوير

 .دهد می جای خود در را گردشگر زيادی تعداد ساالنه و دارد غنی بس ای گنجینه باستانی، آثار و

 

 آن در واقع انگل شايع های گونه بررسی. كند می توجیه را منطقه اين در ناقلین وفور خونی، گاو باتالق به شهر اين نزديکی

 تواند می امر اين كه گردد، واقع مفید بیماری كنترل به مربوط های گیری تصمیم در تواند می آن فراوانی محاسبه و منطقه

 .دهد ارتقاء شهر سالمت و گردشگری های جنبه حفظ لحاظ از را شهر اين تاريخی ارزش

 

 منطقه اين در سالك ايجاد عامل

 از سپس. كند می عبور ورزنه درون از باشد، می صنعتی منطقه يك كه سجزی منطقه زهکش از كیلومتر نیم و يك حدود

 در زهکش عبوری قسمتهای. شود می هدايت گاوخونی المللی بین تاالب طرف به و شده رود زاينده رودخانه وارد شمال سمت

 موجوداتی پرورش محل كه بوده سرباز هنوز آن خروجی مسیرهای اما شده، پوشیده ای منطقه آب سازمان توسط شهر داخل

 اين اطراف در طبیعی منابع اداره توسط شده كاشته ”طاق“ درختان و خاك های تپه وجود. است شده ها پشه و ها موش چون

 سه طول در و است جوندگان اين زندگی برای خوبی محل درختان نوع اين ی ريشه. كند می كمك امر اين به نیز زهکش

 .اند شده سالك بیماری دچار موجودات اين فعالیت دلیل به ورزنه مردم از نفر هزار سه حدود اخیر سال

 ورزنه شهرستان جغرافیايی موقعیت نقشه
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 :كار روش

 

. گرديد تهیه الم روی بر زخم اطراف ترشحات از ای گستره و شد انجام بیستوری تیغ از استفاده با زخم حاشیه از گیری نمونه

 21 تا 15 مدت به 2101 رقت با گیمسا رنگ از سپس و شد فیکس متانول از استفاده با نمونه گستره، شدن خشك از بعد

 با سپس و X40 بزرگنمائی با ابتدا نوری میکروسکوپ بوسیله ها الم شستشو، از پس. گرديد استفاده آمیزی رنگ جهت دقیقه

 اين. )گرفت قرار بررسی مورد ها ماكروفاژ خارج يا و داخل در اماستیگوت يا لیشمن اشکال وجود نظر از X100 بزرگنمائی

 .(آيد می در صورتی رنگ به گیمسا آمیزی رنگ با كه بوده كینتوپالست هسته، دارای انگل

 

 .شد استفاده پزشکی دانشکده شناسی انگل آزمايشگاه در DNA استخراج جهت مثبت های نمونه الم از

 . شد استفاده گونه تعیین برای NESTED-PCR روش از نهايت در

 

 :نتايج

 

 از استفاده با مورد 51 ورزنه بهداشت مركز به كننده مراجعه جلدی لیشمانیازيس به مشکوك مورد 181 از مطالعه اين در

 مورد Nested- PCR تکنیك با سپس ها نمونه اين. شدند گزارش مثبت و تايید گیمسا آمیزی رنگ و میکروسکوپی روش

 تصوير. )دادند نشان را L.major با آلودگی حاصل bp560 باند دوم PCRدر آنها تمامی محصول كه گرفتند قرار بررسی

 .(2 و 1

 

 لیشمانیای: 3-11خطوط ،(IR/75/ER/MRHO مثبت، كنترل) L.major:دوم خط ، Ladder:اول خط: 1شکل

 .بیمار از شده جدا
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-11 خطوط ،( MHOM/IR/04/Mash 10مثبت، كنترل) L. tropica :دومخط .Ladder :اول خط: 2شکل 

 .بیمار از شده جدا لیشمانیا: 3

 

 

 :بحث

 

 لیشمانیوز اپیدمیولوژيك سیمای اخیر دهه دو در اما. شود می ديده آندمیك طور به ايران شهرهای اكثر در جلدی لیشمانیوز

 مناطق بین جمعیت جابجايی از ناشی تواند می تغییرات اين داليل از يکی. است شده تحول و تغییر دچار ايران در پوستی

 تشابه علت به. باشد  همسايه كشورهای از مهاجرت همچنین و آندمیك مناطق بین ها مسافرت افزايش و شهری و روستايی

 به نیز بالینی و اپیدمیولوژيکی شواهد و است مشکل بسیار متفاوت های سويه و انواع به آن بندی رده انگل، های گونه شکلی
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. اند نموده ايجاد انگل هويت تعیین در عظیمی تحول مولکولی روشهای امروزه. نیستند كارساز ها  گونه میان افتراق در تنهايی

 .شد داده تشخیص ماژور لیشمانیا غالب گونه اصفهان، مناطق اكثر همانند نیز ورزنه شهرستان در


