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رمسـیر گي گرمسـیر و نیمـه اکشورهدر  یمهم بهداشت لیاز مسا یکیاست که به عنوان  یانگل يها يماریب نیاز جمله مهمتر ایماالر مقدمه:
 Multiplex یروش مولکـول با استفاده از ایآنوفل ماده به انگل ماالر يپشه ها یو نوع آلودگ زانیم یمطالعه با هدف بررس نیباشد. ا یمطرح م

Nested-PCR  دیو بلوچستان انجام گرد ستانیسدر جنوب استان. 

زاهـدان از  یعلـوم پزشـک یچـک حشـره شناسـ يهاستگاهیپشه آنوفل ماده توسط ا 400 تعداد 1396دوم سال  مهیدر نها: مواد و روش
 و) یوانیـو ح یانسـان( یاز امـاکن داخلـ یدست دیص ياز روش هاپشه ها با استفاده  دی. صدیگرد يشهر جمع آور کیشهرستان ن يروستاها

  Multiplex Nested-PCR بـا روش یمولکـول ی، بررسـDNA. پـس از اسـتخراج د) انجام شتی(شلترپ یو مصنوع یعیطب یاماکن خارج
 .دیانجام گرد

 ومیه پالسـمودبآلوده %)  5/1(نمونه   6شهر تعداد  کیشهرستان ن ياهوران و مرکز ،الشار يهاشده از بخش ينمونه جمع آور 310از ها: یافته
 یرسـبر نیـ. در ادیـگزارش نگرد ینمونه مثبت چیفنوج و بنت شهرستان مذکور ه يشده  مربوط به بخش ها ينمونه جمع آور 90و از  واکسیو

 اهده نشد.پاروم) مش یفالس ومیو پالسمود واکسیو ومی(پالسمود کسیو م پارومیفالس ومیبه پالسمود یآلودگ

پـاروم  یلسـفا ومیو پالسمود واکسیو ومیکه در آن انتقال هر دو گونه پالسمود يدهد که در مکان ها ینشان م جینتا : گیريبحث و نتیجه
 باشد. یکروسکوپیم صیتشخ دییتا يبرا دیمف اریمکمل بس کیتواند  یم PCR لهیبه وس ایماالر يهاانگل صیدهد، تشخ یرخ م

 .لآنوف يپشه ها ، Multiplex Nested-PCRو بلوچستان،  ستانی، استان سایماالر: يهاي کلیدواژه
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 مقدمه

ماالریــا یــک بیمــاري عفــونی در کشــورهاي در حــال 

 توسعه  است که با لرز، تب و گاهی اوقات عوارض شـدید و

کشنده مشخص می گردد. این بیماري از نظر بهداشـتی از 

ر بوده و یکی از شش بیماري مهـم اهمیت جهانی برخوردا

مطرح در برنامه هاي سازمان بهداشت جهـانی در منـاطق 

ــر اســاس 1،2گرمســیري و نیمــه گرمســیري اســت ( ).  ب

آخرین گزارش منتشر شده از سازمان بهداشت جهـانی در 

میالدي، با وجود برنامه هاي مختلف کنتـرل و  2016سال 

 91ریـا از بتال به  ماالمیلیون مورد ا 216مبارزه با ماالریا،  

میلیون مورد بیشـتر  5کشور گزارش شده است که حدود 

مــیالدي مــی باشــد. میــزان مــرگ و میــر  2015از ســال 

نفر در جهان بوده و در بین سـال  445000بیماري حدود 

میالدي  مرگ و میر بیمـاري ماالریـا   2016و  2015هاي 

اطق در مناطق جنوب شرق آسیا کاهش یافته ولـی در منـ

 آفریقا، حوزه ي مدیترانـه شـرقی و اقیـانوس آرام افـزایش

م ). از سوي دیگر، ماالریا بـه علـت ایجـاد کـ2یافته است (

خونی و عود هاي مکرر باعـث اتـالف نیـروي کـار شـده و 

ضررهاي جبـران ناپـذیر اقتصـادي و اجتمـاعی در سـطح 

). ایـران یکـی از کـانون هــاي 3جهـان بـه بـار مـی آورد (

ه ماالریا در منطقـه مدیترانـه شـرقی اسـت و شناخته شد

ــه ســه اســتان  ــوط ب ــا در آن مرب ــدمیک ماالری ــاطق ان من

سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان (شهرستان هـاي 

). هـدف نهـایی برنامـه 4،5جیرفت و کهنوج) مـی باشـد (

در ایران، قطـع انتقـال محلـی  1404حذف ماالریا در افق 

 ک منطقه بدون ماالریا مـیاین بیماري و تبدیل شدن به ی

 ).6،7باشد (

یکی از استراتژي هاي مهم در برنامـه کنتـرل جهـانی 

ماالریا ، کنترل پشه هاي آنوفل است که به عنوان یکـی از 

بهترین و مؤثرترین روش ها بـراي ریشـه کنـی و کـاهش 

انتقال ماالریا در نقاط مختلف جهـان مـورد بررسـی قـرار 

ه هـاي آنوفـل و آلـودگی بـه میگیرد. آگاهی از تنـوع گونـ

اسپروزواییت در غدد بزاقی آن هـا یکـی از شـاخص هـاي 

مهم اپیدمیولوژیک است که براي برنامه ریزي روش هـاي 

کنترلی و پیشـگیري ماالریـا متناسـب بـا شـرایط محلـی 

 ).8،9ضروري است (

روش هـــاي مختلـــف بیوشـــیمیایی، مولکـــولی و 

ایزوآنزیم، واکنش ) مانند؛ الکتروفورز 12-10ایمنولوژیک (

) و آنتی بـادي مونوکلونـال بـراي PCRزنجیره ي پلیمراز (

تشــخیص پالســمودیوم در پشــه هــا مــورد اســتفاده قــرار      

). یکی از روش هاي مرسـوم و متـداول 13،14می گیرند (

ح تعیین آلودگی در پشه هاي آنوفل به انگل ماالریـا تشـری

تفاده از غدد بزاقـی آنوفـل هـاي مـاده صـید شـده بـا اسـ

استریومیکروسکوپ و میکروسکوپ نوري مـی باشـد. روش 

مذکور بسیار پرزحمت و وقـت گیـر بـوده و از حساسـیت 

داراي  PCR). روش هـاي 13،15پایینی برخـوردار اسـت (

حساسیت بسیار بـاال و کـامالً اختصاصـی بـوده و توانـایی 

میکرولیتر خـون را دارنـد کـه  انگل در هر 1-10تشخیص

درت تشـخیص میکروسـکوپی گسـترش هـاي پنج برابر قـ

ضخیم رنگ آمیزي شده با گیمسا است. ایـن روش عـالوه 

بر تشخیص گونه انگل، توانایی تشخیص عفونت هاي تـوام 

جهت تشخیص ماالریا در منـاطق  PCRرا نیز دارد. روش  

 ین روشبا انتقال پایین بسیار مناسب بوده و با استفاده از ا

ا نیـز مـورد پـایش قـرار داد می تـوان مقاومـت دارویـی ر

توان بطور همزمان تعداد زیادي نمونه را مورد همچنین می

 ). 13آزمایش قرارداد (

در ایران به دلیل داشتن شـرایط نسـبتأ مسـاعد آب و 

هوایی و جغرافیایی در منـاطق جنـوب و جنـوب شـرقی و 

مجاورت با کشـورهاي افغانسـتان و پاکسـتان و همچنـین 

از این کشورها، ماالریا به عنوان یک  مهاجرت بدون کنترل

مشکل بهداشتی عمومی حائز اهمیـت مـی باشـد. اسـتان 

سیستان و بلوچستان داراي مرز طوالنی با کشور پاکسـتان 

). ایـن 16ماالریا را در کشـور دارد ( بوده و بیشترین موارد

مطالعه با هدف اصلی بررسی میـزان و نـوع آلـودگی پشـه 
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روزویت انگل ماالریـا بـا اسـتفاده از هاي آنوفل ماده به اسپ

ــولی  ــتان  Nested-PCR Multiplexروش مولک در شهرس

 نیک شهر استان سیستان و بلوچستان انجام شده است. 

 هامواد و روش
مطالعه حاضر به صورت توصیفی مقطعی و در منـاطق 

پرخطر انتقال بیمـاري ماالریـا در شهرسـتان نیـک شـهر 

 1396در نیمـه دوم سـال استان سیسـتان و بلوچسـتان، 

انجام گردید. آبادي هاي مورد بررسی در شهرستان عبارت 

بودنــد از بنــت ، فنــوج، الشــار ،اهــوران و مرکــزي کــه  از 

روز یک بار نمونـه گیـري بعمـل 15روستاهاي منتخب هر 

آمده و پشه هاي آنوفل خون خورده صید گردیدنـد. بـراي 

 Hand(صید پشه هاي آنوفل از روش هـاي صـید دسـتی 

catch در اماکن داخلی (انسانی و حیوانی) و از لوله هـاي (

مکنده یا آسپیراتور در اماکن خارجی طبیعـی و مصـنوعی 

)Pit-shelter استفاده شد. تمامی نمونه هاي صید شده بـا (

آسپیراتور با استفاده از یک پنبه کوچک آغشته به کلروفرم 

کشـته  که روي لیوان هاي پالسـتیکی قـرار   مـی گرفـت

شدند. بالفاصله بعد از اتمـام عملیـات جمـع آوري، نمونـه 

درصد قرار  70هاي صید شده داخل لوله هاي حاوي الکل 

داده شده و به مرکز بهداشـت مربوطـه انتقـال یافتنـد. بـا 

استفاده از لوپ حشره شناسی با بزرگ نمـایی بـاال آنوفـل 

 5/1هاي خون خورده جداشـده و بـه داخـل تیـوب هـاي 

لیتري انتقال و مشخصات نمونه روي تیوب درج شد.  میلی

به هر نمونه یک کد سه حرفی اختصاص داده شـد. نمونـه 

هاي داخل تیوب که عاري از هر گونـه آلـودگی بودنـد تـا 

 .گرفتند قرار -C° 20در فریزر  DNAزمان استخراج 

 PCRتکنیک 

از  DNAبا استفاده از کیت استخراج   DNAاستخراج 

روش ســتونی تولیــد شــرکت تکاپوزیســت خــون و بافــت 

)DynaBio Blood/Tissue Genomic DNA Extraction 

Kit انجام گرفت. تکنیک (Multiplex Nested PCR  بـراي

تعیین گونه هـاي پالسـمودیوم بـا اسـتفاده از پرایمرهـاي 

) انجام شد. در ایـن مطالعـه جهـت 1طراحی شده (جدول

وکلئوتیــدي از یــک جفــت پرایمــر الیگون PCR-1واکــنش 

rPLU6  وrPLU5  استفاده شـد. و در واکـنشPCR-2  از

جهــت  rFAL.1 ،rFAL.2 ،rVIV.1 ،rVIV.2پرایمرهــاي 

تعیین گونه پالسـمودیوم بـه صـورت تـوام اسـتفاده شـد. 

 100بـه  1اول توسط آب مقطر به نسبت   PCRمحصول  

 دوم استفاده گردید.  PCRرقیق شده  و به عنوان الگو در 

به شرح زیر می باشد: جداسازي مولکول  PCRمراحل 

DNA  94، حـرارت دقیقه 5درجه به مدت  95در حرارت 

 30سیکل براي مرحله اول و  25ثانیه ( 30درجه به مدت 

)، شـروع سـاخت مولکولهـاي جدیـد Nestedسیکل براي 

DNA  درجه به مـدت  72دقیقه،  1درجه به مدت  58در

م  ، اتمـاNestedیه بـراي ثان 30ثانیه براي مرحله اول و  60

دقیقه براي  10درجه به مدت  72گسترش کپی سازي در 

. و در نهایــت اتمــام Nestedدقیقــه بــراي  5مرحلــه اول و 

). پـس از اتمـام 14،17درجه ( 20واکنش و کاهش دما به 

، جهت ارزیـابی تکثیـر قطعـه مـورد نظـر از PCRواکنش 

اده گردیـد % اسـتف 5/1روش الکتروفورز بر روي ژل آگارز 

)18،19 .( 

 هایافته
ــوع  ــولی  400در مجم ــه ک ــاده گون ــل م ــه آنوف پش

نمونه جمع آوري شـده از  310سیفاسیس صید گردید. از 

بخش هاي الشار، اهوران و مرکزي شهرسـتان نیـک شـهر 

از  %) آلوده به پالسمودیوم ویـواکس و 5/1نمونه ( 6تعداد 

نـوج و نمونه جمع آوري شده  مربوط به بخش هـاي ف 90

 بنت شهرستان مذکور هیچ نمونه مثبتی گزارش نگردید.

در این بررسی آلودگی بـه پالسـمودیوم فالسـیپاروم و 

میکس (پالسمودیوم ویواکس و پالسمودیوم فالسی پاروم) 

% از آنوفـل هـاي کـولی  66/1مشاهده نشـد. در مجمـوع 

 سیفاسیس بررسی شده آلوده به انگل پالسمودیوم بودند.
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 جهت تعیین گونه پالسمودیوم Multiplex Nested- PCRپرایمرها براي .  1جدول 
 نام پرایمر توالی طول محصول رفرنس

14 1200bp 5'-CTTGTTGTTGCCTTAAACTT-3' 
5'-TTAAAATTGCAGTTAAAACG-3' 

rplu5 
rplu6 

14 205bp 5'-TTAAACTGGTTTGGGAAAACCAAATATATT-3' 
5'-ACACAATGAACTCAATCATGACTACCCGTC-3' 

rFAL.1 
rFAL.2 

14 120bp 5'-CGCTTCTAGCTTAATCCACATAACTGATAC-3' 
5'-ACTTCCAAGCCGAAGCAAAGAAAGTCCTTA-3' 

rVIV.1 
rVIV.2 

 
 تایج پراکنش آلودگی به پالسمودیوم در پشه هاي آنوفل شهرستان نیک شهر. ن2جدول 

 شهرستان نیک شهربخشهاي  Nested-PCRگونه  پالسمودیوم شناسایی شده به روش  تعداد کل
 پالسمودیوم ویواکس پالسمودیوم فالسیپاروم منفی

 بنت تعداد 0 0 30 30
 درصد 0 0 100% 100%
 فنوج تعداد 0 0 42 42

 درصد 0 0 100% 100%
 الشار تعداد 1 0 89 90

 درصد 1/1 0 98/9% 100%
 اهوران تعداد 2 0 94 96

 درصد 08/2 0 02/97 100%
 مرکزي تعداد 3 0 121 124
  درصد 42/2 0 58/97 100%

 
 

 
  . بر روي ژل آگارز  براي حضور انگل پالسمودیوم PCRنمایش محصول . 1شکل 

 bp100مارکر 4)، الین bp) 120پالسمودیوم ویواکس 5-10کنترل مثبت،  الین هاي  3و  2و  1الین 
 

  

 گیرينتیجهبحث و 
مشــکل  نیهنــوز بــه عنــوان مهمتــر ایــماالر يمــاریب

در اسـتان  ژهیـبـه و رانیـا یجنـوب شـرق هیناح یبهداشت

را در  یو نقـش مهمـ بـودهمطـرح و بلوچسـتان  ستانیس

      فــایمنطقــه محــروم ا نیــا یو اجتمــاع ياقتصــاد طیشــرا

 صیو تشخ وعیش نیی. در مطالعه حاضر جهت تعدینما یم

ــه پالســمود ــا ومیگون ــلآن يدر پشــه ه ــل از روش  وف ناق

 نیـ. ادیـاسـتفاده گرد Nested-PCR  Multiplexیمولکول

ــاال اریبســ تیحساســ يروش دارا ــر  ییب ــالوه ب ــوده و ع ب

 يعفونت ها صیتشخ ییجنس و گونه انگل، توانا صیتشخ

نشان داد که  یمطالعه کنون جی). نتا20( دارد زیرا ن کسیم

شـهر اسـتان  کیـغالب پشه آنوفل در شهرستان ن يگونه 
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 )% 33/83( سیفاسـیس یو بلوچستان آنوفل کول ستانیس

 واکسیـو رانیغالب در ا يایگونه ماالر .)2جدول( باشد یم

 کی% پشه ها در شهرستان ن 5/1 ) و آلوده بودن21( است

 جیبـا نتـاایـن یافتـه کند که  یم دییمسئله را تا نیشهر ا

 يدر مطالعـه ا .مطابقـت داردنیز مطالعات  ریحاصل از سا

 يدر شهرسـتان هـا ، ارانو همکـ یمشابه که توسط عشاق

 نیــغالــب در ا يگونــه  دیـانجــام گرد رانشــهریچابهـار و ا

ر و آســما نی). همچنــ22( بــود واکسیــونیــز شهرســتانها 

بـا اسـتفاده  رانیا کیندمادر مناطق  یی، مطالعه اهمکاران

از آن  یمطالعـه حـاک نیا جیانجام دادند. نتا PCRاز روش 

 یطقـه مـانگـل غالـب در من واکسیوم ویبود که پالسمود

و  نیدر مـرز چـ يمطالعه ا، همکاران گوو یو و). 23( باشد

انجام دادنـد کـه  Nested-PCRبا استفاده از روش  انماریم

ــا ــو ومینشــان داد پالســمود جینت ــب در  واکسی انگــل غال

مطالعـه صـورت  در). 24( باشد یمورد مطالعه م يمنطقه

 يو همکــاران در کــره کیــو ســیک چانــگگرفتـه توســط 

آلوده  PCRبا روش  ینیکل آنوفلپشه هاي %  7/5 ،یجنوب

 .)25بودند ( واکسیو ومیبه پالسمود

 ي، کـه در شهرسـتانهاو همکاران  يکالنتر مطالعهدر 

پشـه  512و رستم استان فـارس صـورت گرفـت  یممسن

 جینتــا .گونــه شــدند نیــیتع  PCRآنوفــل مــاده بــه روش 

آنوفـل غالب در مناطق ذکر شده  ينشان داد گونه مطالعه 

 ومیبه انگل پالسمود یآلودگ چیبوده و ه) % 38/71( یدتال

کـه در  ی. در حالدیها گزارش نگرد شهدر پ  PCRبا روش 

آنوفل مورد مطالعـه بـه  ياز پشه ها  %66/1مطالعه حاضر 

و بلوچستان جزء  ستانیآلوده بودند. استان س ومیپالسمود

ــاطق  ــدمامن ــماالر کین ــ ای ــاوت  یمحســوب م شــود و تف

اسـتان بـا اسـتان فـارس باعـث شـده کـه  نیا تهیسیدمنا

منطقه گـزارش  نیا يادر آنوفل ه ومیبه پالسمود یآلودگ

 ).26( شود

و همکاران جهت  ماهاپاترامشابه در هند  ییامطالعه در

پشـه  523 ومیآنوفل به پالسـمود يهاپشه یآلودگ یبررس

ان مطالعـه نشـ نیا جی. نتاآنوفل را مورد مطالعه قرار دادند

باشد، که پـس از  یم سیغالب آنوفل آنوالر يداد که گونه

 چیهـا هـآن یکروسـکوپیم یو بررسـ یغدد بزاقـ يجداساز

،  PCRبـا روش کهی. در حالدیمشاهده نگرد یتییاسپوروزوا

 ومی%) آلـوده بـه پالسـمود 4/3( سیپشه آنوفـل آنـوالر 7

کـه توسـط  يگریمطالعه د جی). نتا27( پاروم بودند یفالس

    ، در ماداگاسکار انجـام شـد نشـان داد و همکاران یچننپوم

 واکسیو ومیبه پالسمود لودهآ یکاستان يها%) آنوفل 5/9(

و  گـونزالس). 28( باشـند یپاروم مـ یفالس ومیو پالسمود

بـا اسـتفاده از روش  ایدر شمال کلمب يهمکاران، مطالعه ا

Nested-PCR يهـاغالـب آنوفـل يانجام دادند کـه گونـه 

 یفالس ومیدو نوع پالسمود و آلوده به هر % 83 مانوسیبآل

و همکـاران در  آشوانی کومار). 29( بودند واکسیپاروم و و

 Nested-PCRدر غرب هند، با استفاده از روش  يمطالعه ا

آنان نشـان داد  جیکردند نتا یها را بررسدر  آنوفل یآلودگ

 ومیآلوده به پالسـمود کتوسیساب پ ي% آنوفل ها 8/2که 

 کسیبه صـورت مـ یبودند وآلودگ واکسیپاروم و و یفالس

 ).30( دیمشاهده گرد زین

 وعیچهار مطالعه فوق با مطالعه حاضر از نظر شـ جینتا

 يگونه هـا وعیباشد. ش یمتفاوت م ومیپالسمود يگونه ها

 ریدر مناطق مختلف جهان تحـت تـأث ومیمختلف پالسمود

 طیو هـوا و شـراقـرار دارد کـه تفـاوت آب  ياریعوامل بس

 مؤثر باشد. اریمسئله بس نیا يتواند بر رویم یکیاکولوژ

 زانیـــآنوفـــل و م يگونـــه هـــا بیـــاز ترک یآگـــاه

 يهــاآنهــا بــه کمــک روش یدر غــدد بزاقــ تیاســپوروزوا

 يمـاریب يریشگیو پ يزیمطمئن و حساس جهت برنامه ر

 نیـ). ا9( باشـد یمـ ریو اجتناب ناپـذ یاتیح يامر ایماالر

را  Nested PCR-Multiplex کـه روش شـان دادمطالعـه ن

نمونه استفاده نمود.  يادیز دتعدا يتوان به سهولت برا یم

و  سـتیآنوفـل ن یغدد بزاقـ حیبه تشر يازیروش ن نیا در

تـوان مـورد  یرا مـ یمیخشک شده و قد ينمونه ها یحت

ها و اعزام شگاهیآزما زیبه تجه ازین نیقرار داد. بنابرا یبررس
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 يهـانبـوده و نمونـه يمـاریب کیمنـاطق آنـدم پرسنل به

 يهـاشـگاهیتـوان در آزمایشده در منطقه را م يآورجمع

 قرار داد.  شیمورد آزما يمرکز

ــه  يایــجو یو پاکســتان یافغــان نیمهــاجر ورود کــار ب

و رفت و  و بلوچستان ستانیاستان سشهر  کیشهرستان ن

کـه  ردیـگ یانجـام مـ یآمدشان بـه کشـور مبـداً در حـال

 يکشـورها نیافغانستان و پاکسـتان بـه عنـوان پرخطرتـر

 ي. در مطالعـه ا)31،21،2( شناخته شده اند ایانتقال ماالر

 یکـانون راتییـدر شهرستان کنـارك، تغ نو همکارا ینجات

را به حضـور  1387در سال  يماریموارد ب شیو افزا ایماالر

و همکـارانش در  یسـی). رئ32( نسـبت دادنـد گانهیاتباع ب

 يرا مربوط به شهرها یرانیا ریموارد غ نیشتریب يلعه امطا

و  سـتانیبلوچستان پاکسـتان در اسـتان س التیهم جوار ا

ــتند ــتان دانس ــاران ن33( بلوچس ــودات و همک ــ). پ ــه  زی ب

در شهر بندرعباس  ایموثر بر کاهش موارد ماالر يفاکتورها

 لیـبـه دل شـهر نیـکـه ا دندیرس جهینت نیبه ا پرداخته و

همـواره در  گانـهیبـودن و رفـت و آمـد اتبـاع ب ریمهاجرپذ

    ). لـذا 34( باشـد یمـ ایـماالر يهـا یدمیـمعرض خطـر اپ

 یبحـران و چالشـ انمهاجرت بـه عنـو تیتوان به اهم یم

 اشاره کرد. ایمهم در امر کنترل ماالر

 يایـنشان داده است کـه ماالر کیولوژیدمیمطالعات اپ

تـابع  گـرید يو کشـورها قـایآفر يایـبـرخالف ماالر رانیا

 مـی باشـد  یکنـ شـهیبـه ر کیـبوده و نزد یمیاقل طیشرا

ممکن است  داریناپا تیوضع نیکه ا یمعن نی). بد35-37(

در منـاطق  یبارندگ شیموثر باشد که افزا ینگران جادیدر ا

). 38( همراه باشـد يماریب شتریب وعیش لپرخطر با احتما

 ،یمـیاقل طیر شـراو بلوچستان عالوه بـ ستانیدر استان س

 تیـفیو ک تیـکم ،یو فرهنگـ ياقتصـاد ،یعوامل اجتماع

 تیـموقع ا،یـکنتـرل ماالر يبرنامه هـا يسال به سال اجرا

افغانسـتان و پاکسـتان و  يبـا کشـورها یگیو همسا يمرز

در بـروز  زین یو پاکستان یانمباحث مربوط به مهاجران افغ

 ).31( دارند ینقش مهم يماریب نیا ي انهیسال

و بلوچسـتان در  سـتانیاسـتان س نکـهیتوجـه بـه ا اب

 نیو مـوثرتر نیبهتراز  یکیقرار دارد،  ایمرحله حذف ماالر

ــاروش ــا شیهــا جهــت پ ــوق، پ ــه ف ــودگ شیبرنام     در  یآل

حاصـل از مطالعـه  جیباشـد. نتـا یمـآنوفل ماده  هايپشه

 ینشـان داد کـه آلـودگ یبا مطالعات قبل سهیحاضر در مقا

 ریســشــهر  کیــدر شهرســتان ن ایــماالرناقــل  يپشــه هــا

در  ایـماالر حـذفبرنامه رسد  یداشته و به نظر م يصعود

 داتیـو تمه یبه مطالعات، بررس ازین 1404تا سال منطقه 

 دارد. يشتریب

کـه در آن  ییدر مکان ها دهد که ینشان م جینتا نیا

دهـد،  یپـاروم رخ مـ یو فالس واکسیانتقال هر دو گونه و

مکمل  کیتواند یم PCRبا روش  ایماالر يانگلها صیتشخ

 نیبنـابراباشـد.  یکروسـکوپیم صیتشـخ يبرا دیمف اریبس

هـر سـال  یطـ یمولکـول کیولوژیدمیتوان مطالعات اپیم

و بلوچستان در  ستانیاستان س نکهی. با توجه به اانجام داد

در  يقـرار دارد هرگونـه سـهل انگـار ایـمرحله حذف ماالر

 يمـاریب نیا یدمیتواند به اپ یم يماریب نیکنترل ا نهیزم

بـه طـور مـداوم و  یالزم است اقدامات کنترلـ منجر شود.

 يمناطق کشور اعمال شده و تمام مباد یگسترده در تمام

 نیمهـاجر هیـرو یکنترل شـده و از ورود بـ کشور يورود

 .دیبعمل آ يریجلوگ

 تشکر و قدردانی
ــا ــه حاصــل اجــرا نی ــاز پا یبخشــ يمطالع ــه  انی نام

 نیبـوده و بـد یانیزدی سیارشد سرکار خانم ان یناسکارش

 یسـخاوتمندانه دانشـگاه علـوم پزشـک يهمکـاراز  لهیوس

خــود در  کیلجســت تیــحما يآن بــراو پرســنل  زاهــدان

ناقـل  يهـادر پشـه ایـماالر صیتشـخ نمونـه و يآورجمع

 .گرددیم یدانقدر
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Abstract 

Background: Malaria is one of the most important parasitic diseases, and  is considered one of the 
important health issues in tropical and subtropical countries. The aim of this study was to determine 
the rate and type of infection of Anopheles mosquitoes by malarial parasites using Multiplex 
Nested-PCR in the South of Sistan and Baluchestan province. 
Materials and Methods: In the second half of 2017, 400 Anopheles mosquitoes were collected 
from Zahedan Medical Insecticide Check Centers located in villages around Nikshahr city. The 
mosquitoes were caught by hand-held methods in domestic (human and animal), natural and 
artificial outdoor places (Shelterpit). After DNA extraction, molecular analysis was performed 
using Multiplex Nested-PCR. 
Results: Of the 310 samples collected from parts of Lashar, Ahuran and the centre of Nik Shahr 
city, 6 samples (1.5%) were found to be infected with Plasmodium vivacs, and 90 samples collected 
from the Fennoj and Bennett sections of the city had no infection. Samples containing plasmodium 
falciparum and a mixture of Plasmodium vivacs and Plasmodium falciparum were not detected in 
this study. 
Conclusion: The results show that in places where the transmission of both species of Plasmodium 
vivax and Plasmodium falciparum occur, the detection of malarial parasites by PCR can be a very 
useful complement to confirm microscopic diagnosis. 
Keywords: Malaria, Sistan and Baluchestan province, Multiplex Nested-PCR, Anopheles mosquitoes  
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