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کارایی روش مولکولی در تشخیص ذخایر انگلی بدون عالمت ماالریا در راستای اجرای

 .1مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری ،پژوهشکده سالمت هرمزگان ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس ،ایران.
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 .3مرکز تحقیقات مراقبت اچآی وی و عفونتهای آمیزشی ،مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت ،پژوهشکده آیندهپژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم
پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران.
 .4گروه بهداشت عمومی ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سالمت ،پژوهشکده سالمت هرمزگان ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس ،ایران.
 .5مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی ،پژوهشکده سالمت هرمزگان ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس ،ایران.
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هدف :برنامه حذف ماالریا با حمایت فنی سازمان بهداشت جهانی از سال  1389در ایران آغازشده است .بهمنظور دستیابی به حذف ماالریا ،بایستی
همه موارد مثبت بهخصوص موارد بدون عالمت و کم انگل تشخیص دادهشده و بهموقع درمان شوند ،هدف اصلی این مطالعه تعیین کارآیی روش
مولکولی در تشخیص ذخایر انگلی بدون عالمت ماالریا در راستای اجرا موفق برنامه حذف ماالریا در ایران است.
روشها :در این مطالعه توصیفی -تحلیلی 210 ،نمونه بهطور تصادفی از ساکنین مناطق پرخطر ماالریا استان هرمزگان جمعآوری شد .میزان عفونت
بدون عالمت پالسمودیوم با استفاده از تکنیکهای میکروسکوپی Rapid Diagnostic Test ،و ( Nested-PCRبا استفاده از  )18ssrRNAتعیین گردید.
نتایج :با توجه به نتایج روشهای میکروسکوپی و  RDTهیچ مورد بدون عالمتی در بین افراد موردمطالعه مشاهده نشد اما با استفاده از روش
مولکولی سه مورد مثبت ( 1/4درصد) تشخیص داده شد.
نتیجهگیری :نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که حساسیت روشهای مولکولی در تشخیص ذخایر انگلی بدون عالمت بیشتر از سایر
روشهای تشخیصی ماالریا است و  Nested-PCRتکنیک مناسبی برای تشخیص موارد بدون عالمت ماالریا است ،لذا استفاده از روش حساس مولکولی
همزمان با روشهای میکروسکوپی و  RDTبه منظور تشخیص ذخایر انگلی بدون عالمت ماالریا الزم و ضروری است.
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آمار ارائهشده سازمان جهانی بهداشت در سال 219 ،2017

ماالریا مهمترین بیماری عفونی خونی و یکی از هشت

میلیون نفر را مبتال و  435هزار مرگ گزارش شده است ( .)5در

بیماری گرمسیری مطرحشده در برنامههای سازمان بهداشت

ایران بیماری ماالریا از دیرباز از مشکالت مهم بهداشتی و

جهانی است ( .)1علیرغم کاهش موارد ماالریا طی چند دهه ،این

درمانی بوده و موجب زیانهای اقتصادی و اجتماعی فراوانی

بیماری معضل مهم بهداشتی در مناطق گرمسیری و نیمه

شده است (.)6-8

گرمسیری دنیا است ( .)2،3بیش از  40درصد جمعیت جهان را

تأثیر ماالریا بر بهداشت عمومی و مؤلفههای ارتقاء سالمت

تهدید میکند 91 ،کشور در دنیا درگیر ماالریا هستند ( ،)4طبق

باعث شده است که این بیماری در کانون توجه سازمانهای
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 .2گروه قارچ و انگلشناسی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس ،ایران.

حبیب اله ترکی وهمکاران

کارآیی روش مولکولی در تشخیص ذخایر انگلی

حذف و ریشهکنی ماالریا را تصویب کنند ( .)4به دنبال اجرای

بیشتری نسبت به روشهای قبلی دارد ،امری ضروری است

دقیق برنامهی کنترل ماالریا و کاهش معنیدار موارد مثبت،

(.)3،16،17

برنامه حذف ماالریا با حمایت فنی سازمان بهداشت جهانی از

هدف اصلی این مطالعه استفاده از روشهای مولکولی

سال  1389در ایران آغازشده است و در حال حاضر برنامه

 ،Nested-PCRمیکروسکوپی و  RDTبه منظور کشف ذخایر

حذف ماالریا در ایران ،در حال اجرا است (.)9

انگلی بدون عالمت ماالریا در شهرستان بندرعباس است .نتایج

بهداشت و نظام سالمت در ایران است ( .)10هدف نهایی برنامه

وضعیت ماالریای بدون عالمت ،کمک زیادی به اجرای موفق

حذف ماالریا قطع انتقال محلی ماالریا است ،یکی از بزرگترین

برنامه حذف ماالریا در استان هرمزگان خواهد کرد.

چالشهای برنامه حذف ماالریا ،موارد کم انگل و بدون عالمت
است که به روشهای روتین تشخیص ماالریا ( میکروسکوپی و

مواد و روشها

 )RDTقابلشناسایی نیستند و بهعنوان ذخایر انگلی بدون

این مطالعه توصیفی -تحلیلی به صورت مقطعی در

عالمت در جامعه عمل میکنند ( .)11،12مطالعات فراوان در

شهرستان بندرعباس به منظور بررسی کارایی روش مولکولی

کشورهای مختلف نشان دادهاند که افراد بدون عالمت ،حامل

در تشخیص موارد بدون عالمت و کم انگل ماالریا انجام گرفت،

گامتوسیت بوده و بهعنوان منابع آلودهکننده مداوم پشه آنوفل و

جامعه آماری شامل ساکنین بومی در بخش هایی از شهرستان

برقراری چرخه انتقال بیماری میباشند ،لذا شناسایی و درمان

بندرعباس که سایقه انتقال ماالریا وجود داشته است همچنین

این افراد در راستای اجرای موفق برنامههای حذف ماالریا بسیار

اتباع بیگانه ساکن درشهرستان بندرعباس است.

مهم و حیاتی هست (.)2،13

در این مطالعه تعداد نمونه مطابق با فرمول کوکران محاسبه

اولین گام در برنامهریزی جهت کنترل و حذف بیماری

گردید و به منظور افزایش دقت حجم نمونه  210نفر تعیین شد که

ماالریا ،شناسایی تمامی موارد مثبت و درمان بهموقع آن

به صورت تصادفی از سطح شهرستان بندرعباس انتخاب شدند.

بهخصوص موارد کم انگل و بدون عالمت است که ضرورت آن
انتخاب یک روش مناسب و کارآمد تشخیصی است (،)3،12
مطالعه میکروسکوپی گسترش رنگآمیزی شده خون
محیطی بهعنوان روش استاندارد برای تشخیص ماالریا است ،اما

حجم نمونه =n

این روش اگرچه ساده ،اختصاصی و کمهزینه میباشد ،اما در

مقدار متغییر نرمال با سطح اطمینان  95درصد =z

تشخیص موارد کم انگل ،عفونت توأم و ذخایر انگلی بدون

احتمال موفقیت =p

عالمت ،بهاندازه کافی حساس و مؤثر نمیباشد ( .)3در سالهای

احتمال شکست =q

اخیر روشهای سریع از جمله  Dipstickدر تشخیص ماالریا
استفادهشده است که تحقیقات نشان داده شناسایی موارد بدون
عالمت و کم انگل با کمک روش  RDTبهسادگی امکانپذیر
نمیباشد ( ،)14،15لذا برای تشخیص ذخایر انگلی بدون عالمت،
استفاده از روشی با حساسیت و ویژگی باال نظیر تکنیکهای
مولکولی که ابزاری قدرتمند و بسیار مفید برای تشخیص عاملین

دقت مطالعه =d

شهرستان بندرعباس در شمال تنگه هرمز قرار دارد .وسعت
آن  27316کیلومترمربع است به استناد سرشماری سال 1395
شهر بندرعباس  680366نفر جمعیت دارد (شکل  .)1برای انجام
طرح با هماهنگی مرکز بهداشت استان هرمزگان ،همچنین بر
اساس اهداف مطالعه و بررسی خصوصیات جمعیتی و

مجله طب پیشگیری ،سال ششم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 1398

http://jpm.hums.ac.ir/

35

Downloaded from jpm.hums.ac.ir at 22:41 +0430 on Tuesday June 2nd 2020

حذف بیماری ماالریا از اهداف مشترک سازمان جهانی

حاصل از این پژوهش ضمن فراهم آوردن اطالعاتپایهای از

] [ DOI: 10.29252/jpm.6.2.4

بینالمللی قرارگرفته و درنهایت برنامهریزی جامع برای کنترل،

بدون عالمت و موارد کم انگل میباشد و همچنین حساسیت

حبیب اله ترکی وهمکاران

کارآیی روش مولکولی در تشخیص ذخایر انگلی

در ابتدا توضیح کامل در مورد طرح و مراحل انجام آن داده شد

سن و جنس ،شغل ،سابقه ابتال و سابقه سفر ،در فرم مخصوص

و به منظورتکمیل پرسش نامه ،رضایت آگاهانه کلیه افراد قبل از

ثبت گردید.

شرکت در مطالعه ،ضمن تشریح روند کامل تحقیق توسط

سپس افراد از لحاظ وجود و یا عدم وجود عالئم کلینیکی

سلولز میباشد .آنتیژنهای هدف برای pLDH RDTs, HRP-2

(اختصاصی یا غیراختصاصی) ارزیابی و نتایج در فرمهای

و آلدوالز پالسمودیوم هستند ( .)19یک قطره کوچک و منفرد از

مربوطه ثبت گردید ،از هر شرکتکننده  2سیسی خون گرفته

خون را با استفاده از پیپت یکبارمصرف برداشته و در حفره

شد و در لولههای استریل حاوی  50میکرولیتر  EDTAنیم

مخصوص نمونه ،روی نوار تست قرار میدهیم .سپس دو قطره

موالر جهت انجام تستهای  PCRجمعآوری شد.

بافر موردنظر را در حفره مخصوص بافر ریخته و نوار را در

گسترش نازک و ضخیم خون ،جهت تشخیص

یک سطح صاف قرار میدهیم .بعد از  20دقیقه نتیجه را گزارش

میکروسکوپی ماالریا تهیه و بهطور همزمان تست تشخیص

میکنیم کیت مورد نظر دارای سه باند بوده که باند اول برای

سریع ) (RDTبا استفاده از کیت (Premier Medical

کنترل و دو باند دیگر در صورتیرنگی شدن نشاندهندهی

 Corporation Ltd. Mumbai, India).انجام شد.

وجود انگل است .تغییر رنگ باند کنترل نشاندهنده اعتبار تست

گسترش تهیه شده خون محیطی به آزمایشگاه دانشکده

میباشد.

بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس منتقل شد و بر مبنای

پس از استخراج  DNAانگل با استفاده از روش مولکولی

دستورالعمل استاندارد سازمان جهانی بهداشت با متانول فیکس

 Nested PCRکه حساسیت باالی در تشخیص موارد کم انگل و

و به روش گیمسا رنگآمیزی شد ( )18و سپس بررسی

بدون عالمت دارد ،در مرحله اول تشخیص جنس و در مرحله

میکروسکوپی انجام گرفت.

دوم تشخیص گونههای پالسمودیومهای ویواکس و فالسیپاروم

در این پژوهش به دلیل مطالعه موارد کم انگل ،حدوداً 45
دقیقه گسترش نازک و  200میدان در گسترش ضخیم

در نمونه های مورد مطالعه صورت گرفت (.)20
استخراج  DNAبهمنظور جدا کردن و حذف چربیها،
پروتئینها و امالح اضافه از نمونه میباشد .در این مطالعه جهت

موردبررسی قرار گرفت.
تمامی افراد شرکتکننده در مطالعه ،همزمان با نمونهگیری با

دستیابی به  DNAبا درجه خلوص باال و عاری از هرگونه

استفاده از کیت  RDTموردبررسی قرار گرفتند .اساس این

ممانعت کننده در واکنش  PCRاز کیت Genomic DNA

روش بر پایه ایمنوکروماتوگرافی و تهیه و ثابت کردن منوکلونال

) )Blood/Culture Cell Mini kitساخت شرکت یکتا تجهیز آزما

آنتیبادی علیه یکی از آنتیژنهای ماالریا بر روی نوارهای نیترو

ایران استفاده گردید.
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شکل  -1نقشه منطقه موردمطالعه ،استان هرمزگان ،شهرستان بندرعباس
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اکولوژی ،شهر بندرعباس به عنوان محل نمونهگیری انتخاب شد.

پرسشگر اطالعات دموگرافیک افراد شامل نام و نام خانوادگی،

حبیب اله ترکی وهمکاران

کارآیی روش مولکولی در تشخیص ذخایر انگلی

مخصوص هر نمونه به سایر اجزای واکنش و همچنین با

ماالریا بود که مثبت بودن آن به روش میکروسکوپی به اثبات

استفاده از پرایمر ویژه تعیین جنس پالسمودیوم ((1200 bp

رسیده بود .کنترل منفی DNA ،های استخراجشده از خون افراد

مخلوط واکنش در حجم نهایی  50میکرولیتر تهیه و در دستگاه
( PCRترموسایکلر) قرار گرفته و با دادن برنامه مناسب به

سالمی بود که قبالً به ماالریا مبتال نشده بودند و سابقه
سفر به مناطق آندمیک ماالریا را نیز نداشتند.

دستگاه PCR ،انجام گرفت.

یافتهها

در  ،Nested PCR-2محصول مرحله اول به عنوان DNA

پالسمودیوم ویواکس ( )120 bpو پالسمودیوم فالسیپاروم (bp

درصد افراد تحت مطالعه مؤنث و  82/4درصد مذکر بودند .دامنه

 )205مورد استفاده قرار گرفت .هر مرحله  30-25سیکل تکرار

سنی افراد بین  4تا  65سال و میانگین سن آنها  24/047بود

شده و دمای  Annealingبرای هر دو مرحله  72درجه سانتیگراد

(جدول .)1
جدول  -1فراوانی افراد بدون عالمت ماالریا به تفکیک سن ،جنس

تعیین شد.
در نهایت محصول مرحله دوم  ،PCRدر ژل آگارز  2درصد

متغیر

و در حضور شاخص مولکولی به اندازه  100جفت باز مورد

گروه

بررسی قرار گرفت و و از ژل نیز توسط سیستم عکسبرداری

تعداد

گروه سنی (سال)

درصد

دیجیتالی برای گزارش نهایی نتایج عکس گرفته شد.

>15

15-30

25

144

11/9

%
کل

68/6

-45
30
33
15/7

جنس
<45

مذکر

مؤنث

8

173

37

3/8

82/4

17/6

(210)%100

پس از بررسی دقیق تمامی نمونهها ،با استفاده از روش

بهمنظور اطمینان از صحت نتایج مولکولی در هر سری

میکروسکوپی و  RDTهیچ مورد مثبتی یافت نشد ،اما به روش

آزمایش همراه با نمونهها از کنترل مثبت و منفی نیز استفاده شد

مولکولی ،سه مورد مثبت تشخیص داده شد؛ که دو مورد

(شکل .)2

پالسمودیوم ویواکس و یک مورد پالسمودیوم فالسیپاروم بود
(جدول  3و .)2
جدول  -2جدول فراوانی موارد مثبت ماالریای بدون عالمت برحسب
روش تشخیص
روش
وضعیت

میکروسکوپی

مولکولی

RDT

مثبت

منفی

مثبت

منفی

مثبت

منفی

تعداد

0

210

0

210

3

207

درصد

0

100

0

100

1/4

98/6

(210)%100

کل

شکل  -2ژل الکتروفورز محصوالت ( NESTED-PCRستون  1و 18

جدول  -3جدول فراوانی موارد مثبت ماالریای بدون عالمت برحسب
گونه
گونه

فالسیپاروم و ویواکس ،ستونهای  10و  13نمونه های مثبت پالسمودیوم

پالسمودیوم ویواکس

پالسمودیوم فالسیپاروم

مثبت

منفی

مثبت

منفی

تعداد

2

208

1

209

درصد

0/95

99/05

0/47

99/53

وضعیت

کل

 ،Ladderستونهای  2و  4به ترتیب کنترل مثبت پالسمودیومهای

(210 )%100

ویواکس ،ستون  15نمونه مثبت پالسمودیوم فالسیپاروم

بحث و نتیجهگیری
بیماریابی ،تشخیص تمامی موارد مثبت و درمان بهموقع از
استراتژیهای مهم برنامه حذف ماالریا است ،در این راستا
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الگو و از پرایمر اختصاصی گونه برای تعیین گونههای

تعداد افراد شرکتکننده در مطالعه  210نفر بودند که 17/6

] [ DOI: 10.29252/jpm.6.2.4

در  ،Nested PCR-1پس از افزودن  2میکرولیتر  DNAالگو

کنترل مثبت DNA ،های استخراجشده از خون افراد مبتالبه

حبیب اله ترکی وهمکاران

کارآیی روش مولکولی در تشخیص ذخایر انگلی

بودن میزان انگل ،با استفاده از روشهای روتین تشخیص

مطالعه مروری باهدف بررسی نظاممند عفونت کم انگل

ماالریا قابلشناسایی نیستند ( )2،21در این مطالعه بهمنظور

پالسمودیوم ویواکس انجام شد عنوان کردند که شیوع عفونت

افزایش دقت و صحت نتایج ،همزمان از سه روش

پالسمودیوم ویواکس اندازهگیری شده بهوسیله  PCRبهطور

میکروسکوپی ،سرولوژی و مولکولی استفاده گردید ،روش

مشخص باالتر از شیوع آن به روش میکروسکوپی میباشد.

میکروسکوپی بهعنوان روش استاندارد تشخیص ماالریا ،روش

میانگین شیوع عفونت تشخیص دادهشده به روش میکروسکوپی

سرولوژی  RDTبهعنوان یک روش تکمیلی و کمککننده و

درصد کمتر از شیوع آن توسط  PCRاست .نتایج حاصل از این

تکنیک مولکولی  Nested-PCRبهعنوان یک روش با حساسیت و

مطالعه بامطالعه ما همخوانی دارد (.)26

اختصاصیت باال که میتواند موارد کم انگل را تشخیص دهد

مطالعات متعددی که در امریکای جنوبی ،افریقا و آسیا

( .)14،16،22نتایج تمامی نمونهها با استفاده از روشهای

بهمنظور کشف ذخایر انگلی بدون عالمت انجامشده تأکید بر

میکروسکوپی و  RDTمنفی بود و هیچ مورد مثبتی با استفاده از

استفاده از روش مولکولی دارند که با نتایج مطالعه اخیر مطابقت

این دو روش گزارش نشد ،اما با استفاده از روش مولکولی سه

کامل دارد ( .)24،27،28در بررسیهای بهعملآمده هیچ مطالعهای

مورد مثبت تشخیص داده شد که نشاندهنده کار آیی و اهمیت

یافت نشد که بیانگر حساسیت کمتر روش مولکولی در تشخیص

استفاده از روش مولکولی در تشخیص ذخایر انگلی بدون

ماالریا نسبت به سایر روشهای روتین تشخیص باشد .نتایج

عالمت است.

مطالعات ذکرشده نشان دادند که حساسیت روشهای مولکولی

حسنپور و همکاران در سال  2017در یک مطالعه مروری

در تشخیص ذخایر انگلی بدون عالمت بیشتر از سایر روشهای

ماالریای بدون عالمت را بهعنوان چالش بزرگ برنامه حذف

تشخیصی ماالریا است و  Nested-PCRتکنیک مناسبی برای

ماالریای موردبررسی قراردادند و استفاده از تکنیک مولکولی در

تشخیص موارد بدون عالمت ماالریا است ( )3،22که در پژوهش

تشخیص آن را ضروری دانستند ،میرشکاری و همکاران در

ما نیز همزمان از روشهای میکروسکوپی RDT ،و مولکولی

سال  2016مطالعهای در مورد وضعیت ماالریای بدون عالمت

 Nested-PCRجهت تشخیص ماالریای بدون عالمت استفاده

در جنوب استان کرمان انجام دادند ،همچنین مطالعه ترکی و

گردید.

همکاران که در سال  2015در میناب انجام شد و استفاده از

نقطه قوت مطالعه استفاده از تکنیک مولکولی در کنار سایر

تکنیک مولکولی در تشخیص موارد بدون عالمت را مورد تأکید

روشهای روتین تشخیص ماالریا است و از محدودیتهای

قراردادند که نتایج این دو مطالعه بامطالعه حاضر همخوانی دارد

مطالعه حجم نمونه نسبتاً کم میباشد .در راستای اجرای موفق

()2،3،10

برنامه حذف ماالریا در ایران ،تشخیص ذخایر انگلی بدون

مطالعه محمد عبدل نعییم و همکاران که در سال  2018در

عالمت در مناطق اندمیک ،ضرورتی حیاتی است و استفاده از

پاکستان انجام شد ( .)23همچنین مطالعهای که توسط بائوم و

روش کارآمد و مؤثر مولکولی  Nested-PCRکه یک روش

همکاران در سال  2016در منطقه مرزی تایلند و میانمار برای

حساس و انتخابی در تشخیص موارد کم انگل و بدون عالمت

بررسی ماالریای بدون عالمت انجام گرفت ( )24و مطالعهای

ماالریا است ،در کنار روشهای روتین تشخیصی

مارادیگا و همکاران که در سال  2016باهدف بررسی عفونت

(میکروسکوپی و  ،)RDTاجتنابناپذیر است .پیشنهاد میشود

بدون عالمت ماالریا در مناطق اندمیک هندوراس انجام شد ()25

پژوهشهای در راستای پایش حضور و فراوانی آلودگیهای

با نتایج پژوهش ما مطابقت دارد ،نتایج مطالعه آنها بیانگر

بدون عالمت ماالریا در ساکنین بومی و اتباع بیگانه در سایر

38
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است ( ،)10،13این افراد به دلیل عدم بروز عالئم کلینیکی و پایین

و بدون عالمت بود .موریرا و همکاران در سال  2015در یک
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مهمترین چالش ،تشخیص موارد بدون عالمت و کم انگل ماالریا

ضرورت استفاده از روش مولکولی در تشخیص موارد کم انگل

حبیب اله ترکی وهمکاران

کارآیی روش مولکولی در تشخیص ذخایر انگلی

هستند ،با تأکید استفاده از روش مولکولی در کنار روشهای

مقاله ،تشخیص نمونه ها ،بررسی و تایید نسخه اصلی مقاله 25

روتین تشخیص ماالریا ،بهصورت دورهای انجام گردد.

درصد .زینب حسینی (نویسنده دوم) گردآوری داده ها ،مطالعه و
تایید نسخه اصلی مقاله  10درصد .مریم سارانی (نویسنده سوم)

تشکر و قدردانی

نمونه گیری و همکاری درگردآوری داده ها ،مطالعه و تایید

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بابت حمایت مالی طرح ،همکاری

همکاری در طراحی مطالعه ،همکاری در گردآوری نمونه ها و

پرسنل و کارشناسهای ماالریای معاونت بهداشتی در انجام

تشخیص ،مطالعه و تایید نسخه اصلی مقاله 1درصد .امین

مراحل پژوهش و افرادی گه در طرح مشارکت کردند ،تشکر و

قنبرنژاد (نویسنده پنجم) تفسیر و تحلیل داده ها ،مطالعه و تایید

قدردانی میکنند.

نسخه اصلی مقاله 10درصد .نازنین پورنصراله سرایی (نویسنده
ششم) همکاری در نمونه گیری و تشخیص ،آماده سازی نمونه

تاییدیه اخالقی
این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد مصوب
جلسه شورای پژوهشی  1396و جلسه کمیته اخالق دانشگاه
علوم پزشکی هرمزگان با کد اخالق HUMS.REC.1396.40

است.

ها ،مطالعه و تایید نسخه اصلی مقاله 10درصد .گلثوم رشید
(نویسنده هفتم و مسئول) همکاری در طراحی مطالعه مشارکت
درتشخیص نمونه ها ،و بازبینی و اصالح نهایی مقاله ،بررسی و
تایید نسخه اصلی مقاله  25درصد.

حمایت مالی

تضاد منافع

این مطالعه با حمایت مالی معاونت تحقیقات دانشگاه علوم

نویسندگان هیچ گونه تضاد منافعی ندارند.

پزشکی هرمزگان انجام شده است.
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Efficacy of molecular method in detecting asymptomatic parasitic reservoirs of
Malaria
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ABSTRACT
Introduction: Malaria Elimination Program Has Launched with the Technical Support from The World Health Organization
Since 2007 in Iran. In Order to Achieve The Elimination of Malaria, All Positive Cases Should Be Diagnosed and Treated
Promptly, Especially Asymptomatic and Low Parasitic cases. This Study Was Conducted to Determine The Effectiveness of
The Molecular Method in The Detection of Asymptomatic Malaria Cases towards the successful Malaria Elimination Program
in Iran.
Methods: In This Descriptive-analytical Study, 210 Samples Were Randomly Collected from Residents of High Risk
malarious Areas of Hormozgan Province. The Rate of Asymptomatic Plasmodium Infection Was Evaluated Using
Microscopic, RDT, and Nested-PCR Techniques (using18 ssrRNA).
Results: According to The Results, No Positive Asymptomatic Cases Were Observed with The Microscopic and RDT
Methods, But by Using The Molecular Method, Three Positive Cases (1.4%) Were Detected.
Conclusion: The Results of This Study Showed That The sensitivity of molecular methods to detect asymptomatic parasitic
reserviors is higher than other diagnostic methods and Nested-PCR is a good technique for detecting asymptomatic cases of
malaria, therefore Use of a Sensitive Molecular Techniques With Wicroscopic and RDT Methods Is Necessary for The
Detection of Asymptomatic Malaria Cases.
Key Words: Malaria, Detection, Parasitic Reservoir.
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