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Abstract 
Objective: Trichomonas vaginalis (T. vaginalis) is a pathogenic protozoan of human 
reproductive-urinary systems that causes trichomoniasis. The disease is the most important 
non-viral sexually transmitted infection worldwide. Various laboratory methods have been 
used to diagnose T. vaginalis. Based on the actin gene, 6 genotypes (H, G, E, I, M, N) of T. 
vaginalis have been identified.  In most studies, the clinical samples were cultured initially 
and then genotyped. In this study, we sought to identify and determine the genotype of T. 
vaginalis in urine samples from infected women in Mahshahr, Khuzestan Province, Iran. 
Methods: Urine samples were collected from 2200 women who referred to the Laboratory 
of Imam Musa Kazim Hospital of Mahshahr. After microscopical examination, we 
extracted the parasite’s DNA from 34 positive urine samples. Then, the actin gene of the 
parasite was amplified by nested-PCR. Finally the PCR products of actin gene were 
sequenced.  
Results: Totally, 34 samples (54.1%) tested positive for T. vaginalis. After sequencing, the 
genotype of the parasite was identified as E in Mahshahr.  
Conclusion: Genotype E of T. vaginalis is the single genotype among women residents of 
Mahshahr. No genotypic variation was seen. 
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 اصیلمقاله 
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 با ماهشهر شهرستان زنان شده از  جداتریکوموناس واژینالیس  ژنوتیپ تعیین

 Nested-PCRروش 

3ییصدرا دی، جاو*2یمیدل نی، عبدالحس1یالهام مراد
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 31/22/56پذیزش مقبله:  27/11/55دریبفت مقبله: 

 چكيده
و از  طیبزیت ىومونیانعتب  اظتز وته لبمت  سر     یادرار-یدظتشاب  سنبظت    یزا یمبریث بخشهیسه  طینبلیواش ىومونبضیسر :هدف

 یهتب  خیت شنوس ییؼنبظتب  نته یدرزم ی. مطبلعتبر مشعتذد  ؼتود  یدر ػهتب  مسعتوة مت    یروظت یو ریت غ یلفونز ػنع نیسر مهم

، H ،G خیت شنوس 6 یدارا طینتبل یواش ىومونتبض یسر نیدر منبطك مخش ف ػهب  انؼبم ؼذ  اظز. ثر اظبض ش  اوش ىومونبضیسر

E ،I ،M ،N ؼذ  اظز خیشنوس نییاثشذا وؽز داد  ؼذ  ظذط سع ینیثبل یهب مطبلعبر، نمونه نیا ؽشریاظز. در ث. 

از ادرار زنتب  آلتود  در    میآ  ثتب اظتشفبد  معتشم    عیؼتب  خیت شنوس نییو سع طینبلیواش ونبضىومیسر ییمطبلعه ؼنبظب نیاز ا هذف

 ؼهرظشب  مبهؽهر ثود  اظز.

وتبمم ع(    یامتبم موظت   مبرظتشب  یث ؽتاب  یوننتذ  ثته آزمب   نمونته ادرار زنتب  مراػعته    2200مطبلعته از   نیدر ا: ها مواد و روش

نمونته مظجتز ادرار اثشتذا     34ؼتذ. ظتذط از    یثررظت  یىروظتىود یلستب  م  و از یآور ؼهرظشب  مبهؽهر، اظشب  خوزظشب  ػمع

DNA     وغادرار ثته ر  یهتب  انات  نمونته   نیانا  اظتشخراع ؼتذ. ظتذط ش  اوشت Nested-PCR زیت داد  ؼتذ. در نهب  ریت سىظ 

 ؼذ. نییانا  سع خیو شنوس یسوال نییسع PCRمسصول 
 یستوال  نیتی مظجتز ثتود  اظتز. دتط از سع     طینتبل یواش ومونتبض ىیدرصذ  از نظر وػود سر 54/1نمونه ع 34در مؼمو(  نتایج:

 ؼذ. ییؼنبظب Eانا  در ؼهرظشب  مبهؽهر  نیا خیشنوس ،یثبز

 مؽبهذ  نؽذ. یذیسنو( شنوس چیؼذ و ه ییؼنبظب Eنو(  خیفمط شنوس یدر زنب  مبهؽهر گيری: نتيجه

 

 مبهؽهر، اظشب  خوزظشب  ن،ی، ش  اوشNested-PCR خ،یشنوس ط،ینبلیواش ىومونبضیسر: کليد واژگان

 

 

 مقدمه

از   Trichomonas vaginalisع واشینبلیط سریىومونبض

سنبظت ی  -دار اظز وه در مؼبری ادراری هبی سبشن سه یبخشه

ؼود. این انا  از طریك سمبض ػنعی و  مردا  و زنب  دیذ  می

 ؼود. در ػهب  ثر حعت منطمه، وؽور، ػنط  سنبظ ی منشم  می

 
 2موگرافیىی افراد، میسا  ؼیو( ایتن انات  از   و خصوصیبر د

[. از طرفتی،  1]درصذ گسارغ ؼذ  اظز  50درصذ سب ثیػ از 

می یو  نفر در ػهب  ثه این انا  مجشال  180الی  160ظبلیبنه ثین 

 10-8می یو  نفر در وؽورهبی فمیر و حذود  154ؼونذ وه  می

1169بهار،1،شماره02هایآسیبشناسیزیستی،دورهپژوهش  31-91،صفحات:
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. [2]ب هعشنذ می یو  نفر در ارود11می یو  نفر در ایبلز مشسذ  و 

  از Trichomoniasisثتته همتتین ػهتتز سریىومونیتتبزیط ع  

 آیذ.  ؼمبر می سرین ثیمبری لفونی غیر ویروظی ممبرثشی ثه مهم

مب را ثه ؼتنبخز ثیؽتشر و    سریىومونبضؼنبظبیی شنوسیخ 

ونذ.  سر زیعز ؼنبظی و ادیذمیولوشی این انا  هذایز می لمیك

عتذدی در زمینته ؼنبظتبیی    ثنبثراین در ظبلیب  اخیر مطبلعبر مش

هبی سریىومونبض درمنبطك مخش ف ػهب  انؼبم ؼتذ    شنوسیخ

  و همىبرا  Upcroftسوا  ثه مطبلعبر آدىرافز ع اظز. وه می

هبیی از اظشرالیب و امریىب و آفریمبی  روی نمونه 2006در ظبل 

 فنالنتذ،  از 2000  و همىتبرا  در ظتبل   Meriمتری ع  ػنوثی،

در ایرا ، مشینی و همىتبرا    2010ظبل وبممی و همىبرا  در 

، 1387در ایترا ، دلیمتی و همىتبرا  در ظتتبل     2012در ظتبل  

و مومنی و همىبرا  در ظبل  1391ضیبیی و همىبرا  در ظبل 

 [.9-3در ایرا  اؼبر  ورد ]1393

طجتتك مطبلعتتبر انؼتتبم ؼتتذ ، ثتتب اظتتشفبد  از ش  اوشتتین   

را ؼنبظبیی یخ شنوس 6سوا  حذال   می واشینبلیط سریىومونبض

هبی ثتبلینی اثشتذا وؽتز و     در ثیؽشر این مطبلعبر، نمونهورد. 

ظذط سعیین شنوسیخ ؼذ  اظز هذف ایتن مطبلعته، ؼنبظتبیی    

و سعیین شنوسیخ ؼبیع آ  ثتب اظتشفبد    سریىومونبض واشینبلیط 

 معشمیم از ادرار زنب  آلود  در ؼهرظشب  مبهؽهر ثود  اظز.

 

 ها مواد و روش
 برداری نمونه

ؼهرظشب  ثنذر مبهؽهر از سواثع اظشب  خوزظشب  اظز وته  

از نظر ػغرافیبیی ثه ؼهر اهواز مروس اظشب  خوزظشب  نسدیته  

وننذ  ثه ثیمبرظتشب  ستیمین    هبی ادرار زنب  مراػعه اظز. نمونه

اػشمبلی امبم موظتی وتبمم ع(  ؼهرظتشب  مبهؽتهر از ثهتبر      

دتصوهػ   .آوری ؼتذ  متب  ػمتع   9مذر  ثه 1394سب دبییس 1394

 15/10/94متتور   52/د7015حبضتتر دارای سیییذیتته ؼتتمبر   

اثشتذا   ثبؼتذ.  ومیشه اخالق دسؼىی دانؽاب  سرثیتز متذرض متی   

آوری ؼتذ  را ظتبنشریفوش ؼتذ و رظتوة      نمونته ادرار ػمتع  

سریىومونبض واشینبلیط ثب میىروظىوح هب از نظر وػود  نمونه

 درػته  -20هتبی مظجتز در فریتسر    ثررظی ؼذ. ظتذط نمونته  

 گراد لرار داد  ؼذ.  ظبنشی

 

 مطالعه مولكولی
 GENETهب ثب اظتشفبد  از ویتز    از نمونه DNAاظشخراع 

BIO ثترای سعیتین شنوسیتخ    . طجك مراح  زیر انؼبم گرفشه ؼذ

 Nestedاز روغ سریىومونبض واشینبلیط هبی  مولىولی ػذایه

PCR و از طریك سىظیر ش  اوشین عACTIN  [9]  اظشفبد  ؼتذ .

ثرای سىظیر ش  اوشین از آغبزگرهتبی   Nested PCRدر روغ 

   ثیرونی Primersع

Tv8S: ”5-TCTGGAATGGCTGAAGAAGACG-3” 

Tv9R: ”5-CAGGGTACATCGTATTGGTC-3” 

 

 و آغبزگرهبی داخ ی اظشفبد  ؼذ.

Tv10S: ”5-CAGACACTCGTTATCG-3” 

Tv11R: ” 5-CGGTGAACGATGGATG- 3” 

 Masterی عثتب اظتشفبد  از مخ توص اصت      PCRآزمتبیػ  

mix        ؼتروز ظتینبو و  عایترا   انؼتبم گرفتز. مرح تته اول

 5صتتورر  میىرولیشتر ثتته  20در حؼتتم نهتتبیی  PCRواوتنػ  

 20میىرولیشتر ع  Template DNA ، 2الاتو ع  DNAمیىرولیشر 

میىرولیشتر مخ توص    8دیىومول  آغبزگرهبی رفز و ثرگؽز، 

 PCRمیىرولیشتر آة ممطتر و مرح ته دوم واوتنػ      5اص ی و 

مسصتول   میىرولیشتر  2صورر  میىرولیشر ثه 15رحؼم نهبیی د

PCR  ،آغبزگرهتتبی   دیىومتتول 20ع میىرولیشتتر 2 مرح ته اول

 میىرولیشتر  3 و مخ توص اصت ی   میىرولیشتر  8 ثرگؽز، و رفز

 ممطر انؼبم ؼذ. آة

، امریىب ، ثرای Bio-Radثب اظشفبد  از دظشاب  سرموظبیى ر ع

 94 دمتبی  ثتب   Denaturationواظرؼتز ع  مرح ه اول فرآینذ

 20 ادامته  ؼتذ  در  ؼترو(  دلیمته  5 متذر  ثه گراد ظبنشی درػه

 اسصتتبل فرآینتتذ طبنیتته، 35 متتذر ثتته درػتته 94 در چرختته

 35 متذر  ثته  گتراد  ظبنشی درػه 55 در   آغبزگرAnnealingع
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 گتراد  ظتبنشی  درػته  72 در  Extensionؼتذ  ع  طویت   طبنیه،

 درػته  72 در نهتبیی  ؼتذ   طویت   مرح ه و طبنیه 60 مذر ثه

 واظرؼز فرآینذ دوم مرح ه و ثرای دلیمه 5 مذر ثه گراد ظبنشی

 ؼتذ  در  ؼترو(  دلیمه 5 مذر ثه گراد ظبنشی درػه 94 دمبی ثب

 اسصتبل  فرآینتذ  طبنیه، 35 مذر ثه درػه 94 در چرخه 30 ادامه

 ؼتذ   طوی  طبنیه، 35 مذر ثه گراد ظبنشی درػه 60 در آغبزگر

 ؼذ  طوی  مرح ه و طبنیه 60 مذر ثه گراد ظبنشی درػه 72 در

 در و ؼذ دلیمه انؼبم 8 مذر ثه گراد ظبنشی درػه 72 در نهبیی

ؼتذ.   ثبرگتااری  درصذ 1 آگبرز شل روی PCR مسصول انشهب

سوظتط شل   PCRمیىرولیشر از مسصتول   6دط از اسمبم  ممذار 

 Safeع ظتیف اظتشین  میىرولیشتر   50درصذ آغؽشه ثه  1اگبرز 

Stain ؼروز ظینبو و  عایترا   الىشروفتورز و در     مرثوص ثه

ثرداری ؼذ. انذاز  مسصول  زیر نور مبورای ثنفػ ووسب  لىط

PCR   ثتتب لطعتته اظتتشبنذاردDNA عDNA-ladder سؼتتبری  

 ظینبو و  عایرا   ارزیبثی ؼذ. 

از  PCRمسصتتول  4ثتترای سعیتتین ستترادف ثتتبزی سعتتذاد  

ؼذ. نشبیغ  هب انشخبة و ثه ؼروز دیؽابم عایرا   ارظبل ػذایه

و در  Portable-Sequencher-4.1.4افتسار   سوالی سوظتط نترم  

 Multipleطجز ؼذ. لم یبر  NCBIدبیاب  ثبنه اطاللبر ش  

alligment  افتسار  نترم  از اظشفبد  ثب ؼذ  طجز هبی ش Bio Edit 

  هتبی  ػذایته  میتب   در شنشیىتی  سنتو(  ارزیبثی ثرای. ؼذ انؼبم

 

 هبیی ػذایه ثب دصوهػ این در ؼذ  طجزسریىومونبض واشینبلیط 

ثتود،   ؼتذ   طجتز  لجالً  Genbankع ش  اطاللبر ثبنه در وه

Multiple alignment افتسار  نترم  ثتب  و گرفز انؼبم MEGA 

 سرظیم فی وشنی درخز Neighbour-Joining الاوریشم ثب 6.0

 .ؼذ

 

 ها داده تحليل
 مشغیرهتبی  ثین آمبری سس ی  و سؼسیه ثرای مطبلعه این در

 مرثع آمبری وبی روغ و 16نعخه  SPSS افسار نرم از یكسسم

 مرثع وبی آزمو  از اظشفبد  ثب اطاللبر سمبم ؼذ. اظشفبد   χ2ع

 یب ومشر P value و ؼذ ممبیعه درصذ 95 اطمینب  ظطح یه ثب

 .ؼذ گرفشه نظر در دار معنی آمبری نظر از 05/0معبوی 

 

 نتایج
 نمونته  34 یػ،متورد آزمتب   ادراری نمونه 2200 سعذاد از

 ثود.  واشینبلیط مظجز سریىومونبض وػود نظر درصذ  از 54/1ع

 ثبز ػفز1260اول  لطعه مرح ه ، انذاز PCRدر آزمبیػ 

نشبیغ شل . ثود  اظز ثبز ػفزPCR 1100لطعه مرح ه دوم  و

نؽب  داد   1الىشروفورز لطعه دوم سىظیرؼذ  ش  اوشین در ؼى  

 ؼذ  اظز. 

 
ونشترل منفتی،     8ػفز ثبزی، ظتشو    1100  لطعه ش  اوشین 6-2وی وثبزی، ظشو   1 نؽبنار  1ش  اوشین ثب آغبزگر ثیرونی  ظشو   DNAورز لطعه شل الىشروف 1شكل 
 ونشرل مظجز  9ظشو  
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و  و ارزیتبثی  PCRدط از سعیتین ستوالی ثتبزی مسصتول     

واشینتبلیط   سریىومونبض هبی ػذایه آ  ثب شنشیىی ممبیعه سنو(

 ایتن  ، شنوسیتخ  Genbankع ش  اطاللتبر  ثبنه در طجز ؼذ 

هتب در   ؼنبظبیی ؼذ. ایتن ػذایته   E مبهؽهر ؼهرظشب  در انا 

طجتز ؼتذ. مؽخصتبر ش      NCBIدبیاب  ثبنه اطاللتبر ش   

در ػذول  NCBI ش  اطاللبر اوشین طجز ؼذ  در دبیاب  ثبنه

 نؽب  داد  ؼذ  اظز. 1

در  ؼذ  یؼنبظبیسریىومونبض واشینبلیط  فی وشنیىی درخز

 نؽب  2ش  اوشین در ؼى   هبی ؼهرظشب  مبهؽهر ثرمجنبی خبنم

 ثتب  31-19-10 هتبی  ػذایه وه داد نؽب  نشبیغ داد  ؼذ  اظز.

 لجالً از وه همىبرا  و مؤمنی سسمیك KF747375 ؼمبر  ػذایه

 .دارد همخوانی درصذ 100 ثود ؼذ  طجز ایرا 

 
 NCBI ش  اطاللبر ثبنه دبیاب  در ؼذ  طجز سریىومونبض ػذایه 4 سعذاد 1 جدول

 
Isolateشماره جدایه ) ژنوتيپ (Accession numberیابی ) دست  شماره  Number) 

KX452108 E 10 

KX452109 E 19 

KX452110 E 31 

KX452111 E 32 

 

 
 

هبی این مطبلعه ثتب   وه در این ؼى  شنوسیخ Neighbour–Joining وظی ه الاوریشم ؼذ  ثه اظشنجبصسریىومونبض واشینبلیط هبی اوشین  رواثط فی وشنیه زنوسیخ 2شكل 
 هبی مطبلعه مؤمنی و همىبرا  ثب دایر  مؽخص ؼذ  اظز. مرثع و شنوسیخ
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 بحث
 سریىومونتبض  ثته  آلتود   زنتب   ػمعیتز  روی مطبلعه این

 در گرفز. انؼبم مشفبور ظنین در مبهؽهر ؼهرظشب  واشینبلیط

 وته  اظتز  ؼتذ   داد  نؽتب   آمتذ   لمت   ثته  سسمیمتبر  سمبمی

 وػود اظز  زنب  از ومشر مراست ثه مردا  در سریىومونیبزیط

 ثتبیی  ؼیو( گر ثیب  مردا ، و زنب  ثین زیعز ؼنبخشی سفبور

 این زنب  در چو  [10] اظز مردا  ثب ممبیعه در زنب  لفونز

 وه درحبلی اظز واش  در آهن از غنی مسیطی معرض در انا 

 لرار دروظشبر غذد در  Znع روی از غنی مسیط در مردا  در

 طجك[. 11]دارد  ثبییی ضذانا ی خبصیز روی ف س و گیرنذ می

 روی مویر می ی 6/1 از ومشر غ ظز ثب مردا  مسممین گسارغ

 لفونتز  نبؼتی از  مسمن دروظشبر از دروظشبر، سرؼسبر در

 متردا   در لفونز این همچنین. ثرنذ می رنغ سریىومونیبزیط

 رزنب  د وه حبلی در یبثذ می ثهجود خود ثه خود روز10  مذر ثه

[. 11] مبنذ می ثبلی هب مذر ثرای نایرنذ لرار درمب  سسز اگر

 ؼیو( ثه یبئعای از دط زنب  در درمبنی این  اظشروش  ثر لالو 

 اظتشروش   دتبیین  غ ظتز  چو . ونذ می ومه سریىومونیبزیط

 گ یىتوش   یمسشوا وبهػ و واش  ادیش یوم ؼذ  نبزن ثه منؼر

یوشوثبظی   ف ور و pH سغییر ظجت در نهبیز وه ؼود ادیش یبل می

 ثترخالف  سریىومونیتبزیط . گردد می واش   Lactobacillusع

 دیذ  نوػوانب  و ػوانب  میب  در وه ممبرثشی هبی ثیمبری دیار

 در وه طور همب . ؼود دیذ  هم ثبیسر ظنین در سوانذ می ؼود می

  [.12] اظز ؼذ  دیذ  ثیمبری این هم عاییبئ ظن در سسمیك این

و  ایرا  ؼهرهبی ثرخی ثه این انا  در زنب  آلودگی میسا 

 ظتبل  در همىتبرا   و اظتز. رضتبییب    ثعتیبر مشفتبور   ػهب 

 درصذ 8 الی 2 را ثین ایرا  در سریىومونیبزیط ؼیو(  2009ع

 دریه  2015ع درظبل همىبرا  و ضیبیی. [13] وردنذ گسارغ

  موػود از اطاللبر روی   وهMeta analysisمشبآنبلیس ع مطبلعه

گتسارغ   ایرانتی  مشفتبور  هبی ػمعیز در 2012 سب 1992 ظبل

 درصتذ ثترآورد وترد  و    8/0-9/0 را انا  این ؼیو( ؼذ  ثود

 اظتز  گسارغ نمتود   مروسی اظشب  از انا  را ؼیو( ثیؽشرین

 وؽور در  2016ع همىبرا  و  Kimع ػهب ، ویم ظطح در. [8]

 درصذ گسارغ 3/3 را سریىومونیبزیط ؼیو( ػنوثی میسا  ور 

 146 از  2015ع همىتبرا   و  Krieselع وریعت   [.14] وردنتذ 

درصذ  3 را سریىومونیبزیط ؼیو( میسا  آمریىب وؽور در نمونه

 همىبرا  و  Mirandaع ثرزی  میرانذا در[. 15] وردنذ گسارغ

[. 16] وردنتذ  غدرصذ گسار 7/7 را ثیمبری این ؼیو(  2014ع

 همىتبرا   و  Johnstonػبنعتشو  ع  سوظتط  وه ای مطبلعه در

 سریىومونتتبض ؼتتیو( ثتتود ؼتتذ  انؼتتبم آمریىتتب در  2008ع

 در و درصتذ  2/2 حتذود  ظتبل  20 از ومشر ظن واشینبلیط در

در [. 17]ؼتذ   گسارغ درصذ 6/6 حذود ظبل25 از ثیػ ظنین

 هثت  مبهؽتهر  ؼهرظتشب   زنتب   آلتودگی  حبضتر میتسا    سسمیك

 .ؼذ گسارغ درصذ 54/1 واشینبلیط سریىومونبض

 دهته  از واشینبلیط سریىومونبض مولىولی مطبلعبر لذمز

و  رظتذ  متی  ظبل 8 از ومشر ثه ایرا  در و ثعذ ثه میالدی 1990

 گرفشه انؼبم ITS1 ،Actin ،s RNA18 یهب ش  روی ثر سبونو 

 بثت  و همىتبرا   دلیمی 1387 ایرا ، در ظبل در ثبر اظز. اولین

 سریىومونتتتتبض روی PCR روغ و RNA s18 سىظیتتتتر ش 

 انا  واش ، سرؼسبرهبی  از نمونه ؼذ  داد  وؽز واشینبلیط

  2010ع در ظتبل  و همىتبرا   وبممی. [6] نمودنذ ؼنبظبیی را

 دادنذ انؼبم ایرا  در سریىومونبض از هبیی گونه ای روی مطبلعه

 ریبفزد مظجز ػواة نمونه 45 نمونه 52 از PCRروغ  ثب وه

 روغ از اظشفبد  ثب و همىبرا  مشینی 2012 ظبل در. [4] وردنذ

PCR-SSCP عPCR-Single-Strand Conformation 

Polymorphismش    روی ITS شنوسیتتتخ ثررظتتتی ثتتته 

 رامؽخص II و Iسیخ  دو وه درداخز واشینبلیط سریىومونبض

 Nestedاز روغ  و همىبرا  ضیبیی 2015ظبل  . در[5]نمود 

PCR دبحهبی  از نمونه واشینبلیط سریىومونبض سؽخیص یثرا  

ثتر    2011ع و همىتبرا   خبنی ولذ. [13] نمودنذ اظمیراظشفبد 

 زنذانی زنب  از ػذاؼذ  واشینبلیط سریىومونبض نمونه 40 روی

 PCR-Restrictionع PCR-RFLPآزمتتبیػ  سهتترا  اظتتشب 

Fragment Length Polymorphismاین در وه دادنذ   انؼبم 

، OPD8 ،OPD3 ،OPD2آغتتبزگر  6 از ثتتب اظتتشفبد   بلعتتهمط

OPD1 ،TV6 ،TV2 )ؼتذ  مؽتبهذ   هتب  ػذایه ثین شنشیىی سنو 
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 8 ػفتز ثتبزی در   1300 اخشصبصتی  لطعه یه، OPD1ثب وه

 روی 2003 ظبل در و همىبرا  رثبنی [18]. آمذ دظز ثه ػذایه

 و مولىتولی  سؽخیصتی  روغ از ثب اظشفبد  واشینبلهبی  نمونه

 PCRآزمتو    وته  دادنذ نؽب  مرطوة یم روغ ثب آ  ممبیعه

 یم و روغ اظتتز ثتتبییی و اخشصبصتتیز حعبظتتیز دارای

 وتبفی  سؼرثته  از آزمبیؽاب  وبرؼنبض صورسی وه در مرطوة

 داؼشه خوثی و اخشصبصیز حعبظیز سوانذ ثبؼذ، می ثرخوردار

روغ  از ثب اظشفبد  1392 مؤمنی و همىبرا  درظبل. [19]ثبؼذ 

PCR-RFLP ثتتبر در ایتترا   اولتتین ثتترای اوشتتین ش  روی ،

 در ایتن . گتسارغ نمودنتذ   ورع ؼهر از مشفبوسیهبی  شنوسیخ

، E ،Hهبی  ثه نبم واشینبلیط سریىومونبض شنوسیخ چهبر سسمیك

I ،G و  . سوو ی[8] ؼذ داد  سؽخیص مورفیه د ی ػبیاب  13 و

 و اظمیر دبح نمونه 85 روی ثب مطبلعه 2013 ظبل در همىبرا 

 ثه مراػعه در واشینبلیط سریىومونبض ثه مؽىون ادرار نمونه

 وؽتز  از ورمب  دتط  مروسی و زنذا  درمبنی-ثهذاؼشی مروس

 ش  آغتبزگر  ػفز از ثب اظشفبد  Nested-PCRآزمبیػ ، داد 

شنوسیخ  ؼػ MseI ،RsaI ،HindIIثرؼار  آنسیم و ظه اوشین

H ،G ،I ،M ،N درورمتب  غبلتت  شنوسیتخ  وه را ؼنبظبیی  H 

  و Crucittiسوظط وروظیشی ع وه . در مطبلعه[20]ؼذ  مؽبهذ 

 ػبیاتب   15و  شنوسیخ نو( هؽز ؼذ انؼبم  2008ع همىبرا 

 سغییتر  ثبلتض  ػبیاتب   و ظه اظز ؼذ  داد  نؽب  مورفیه د ی

ثتود    چنتذریخشی  ثنتبثراین . ثتود  ؼتذ   آمینته  اظیذهبی سوالی

 ش  یتن ا وته  ؼتذ   ظتجت  اوشتین  ش  ثبیی  Polymorphismع

 ادیذمیولوشی ثررظی ثرای ثبلمو  شنشیىی گر نمبیػ یه لنوا  ثه

  و Kaul. وتتبل ع[21]ثبؼتتذ  اناتت  و شنوسیذینتت  مولىتتولی

 Relativeع RAPDروغ  از ثتتب اظتتشفبد   2004ع همىتتبرا 

afferent pupillary defect آغبزگر  5  وOPD1   ستبOPD5 

 درداخز هنذ در واشینبلیط سریىومونبضهبی  ػذایه ارزیبثی ثه

 ػذایته  15و  ثتبلینی  لالیم دارای ػذایه 15 مطبلعه این در وه

هبی  در ؼبخه وه داد نؽب  فی وشنیه سس ی . ثودنذ لالیم ثذو 

هتبی   ؼتبخه  و در ثتبلینی  ثب لالیتم  ػذایه 7 درخز این ثبیی

 . در ظتبل [22]لترار دارنتذ    لالیم ثذو  ػذایه 15 همه دبیینی

در ثریعتشول     و همىبرا Hawksworthهبووعورص ع 2015

 سریىومونبض ػذایه 23از  PCRروغ  از اظشفبد  ثب  Bristolع

 آلتت  25-نوو ئوسیتذی  مورفیعتم  د تتی ػبیاتب   23 واشینتبلیط 

 هب ػذایه ثیؽشرین وه وردنذ مؽبهذ  شنی سوالی نو( 19-مشفبور

 ثتود   ثومی ل ز ثه  سسمیك در این . امب[23] ثودنذ غیر یىعب 

 نتو(  یته  فمتط ، ؼهرظشب  این افراد ثه ومشر ررو مهبػ افراد

 . ؼذ مؽبهذ  مطبلعه مورد زنب  ػمعیز در شنوسیخ

در این مطبلعه میسا  آلودگی ثه این انا  در ثین زنب  این 

هتتبی  درصتتذ ثتتود  اظتتز. شنوسیتتخ نمونتته  54/1ؼهرظتتشب  

هبی  و در همه نمونه Eؼذ  از این ؼهرظشب  از نو(  آوری ػمع

   یىعب  ثود  و هیچ سنو( شنوسیذی مؽبهذ  نؽذ. ؼذ سعیین سوالی

 

 تشكر و قدردانی
این مطبلعه ثخؽی از دبیب  نبمته وبرؼنبظتی ارؼتذ انات      

ؼنبظی اظز وه الشجبر مبلی آ  سوظط دانؽاب  سرثیز متذرض  

داننذ از زحمبر همىبرا   ؼذ  اظز. نویعنذگب  یزم می سیمین

دوشتر مؼیتذ    مسشرم ظروبر خبنم دوشر فبطمته غفتبری فتر و   

هب لبظمی و ثبغخبنی ومبل سؽىر و  دیرظشبنی و همچنین خبنم

 لذر دانی را دارنذ.
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