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 یها کک يلوژنیو ف يمولكول اختالف يبررس

و  غرب در ايريتانس پولكسو  سیکن کتنوسفالیدس

 يمولكول نشانگر اساس بر رانيشمال غرب ا

 Ιزدایاکس توکرومیس
 ، فرناز ملكي فرد*شهین صیدی، موسي توسلي

 دانشكده دامپزشكي، دانشگاه ارومیه، ايران ،پاتوبیولوژیگروه 0

 10/12/0411 تاريخ پذيرش:      62/16/0411تاريخ وصول: 

 چكیده

 حشرات اين. هستند جهان در اهلي های دام و انسان خارجي های انگل ترين مهم از يكي پولیسیده خانواده های کک: و هدف زمینه

 ناتاحیو و انسان به هنسله بارتونال و تايفي ريكتزيا ،پستیس يرسینیا مانند زا بیماری عوامل برخي ناقل خواری خون بر عالوه

 بر ايران غرب شمال و غرب در ايريتانس پولكس و کنیس کتنوسفالیدس یها کک فون بررسيتعیین و  مطالعه اين از هدف .باشند مي

 . بود Ιاکسیداز سیتوکروم میتوکندريايي نشانگر اساس

 

 سطح و درصد 01 شیوع گرفتن رنظ در با که ،باشد مي فونستیک و مقطعي ـ توصیفي مطالعه نوع يک حاضر بررسي :بررسي روش

 کردستان، کرمانشاه، استان پنچ در 0151 خرداد تا 0151 ارديبهشت از ماه 01 مدت به ،درصد 9 خطای میزان و درصد 59 اطمینان

از  نوری، طعمه انساني و جداسازی مستقیم نمونه به روش تله ها نمونه مطالعه اين در. شد انجام همدان و لرستان غربي، آذربايجان

های تشخیص  با استفاده از کلید شناسي انگل و در آزمايشگاه نددرصد نگهداری شد 11ها داخل الكل  نمونه. شد آوری جمعمیزبان 

 توالي تعیین برای نمونه 61تعداد (PCR)مراز ای پلي زنجیره واکنش انجام و  DNA استخراج از پس. ندمعتبر مورد شناسايي قرار گرفت

 مورد و شده سازی رديف هم امگا و نیدل ايمباس افزار نرم از استفاده با نظر های مورد توالي .شد ارسال تزيس تكاپو شرکت به

 گرفتند. قرار مقايسه

 پـولكس  کـک  (درصـد  21/96) 0105 و کنـیس  کتنوسـفالیدس  کـک  (درصـد  15/41) 501 آوری شـده شـامل   هـای جمـع   نمونه :ها يافته

 هـای  میزبـان  از شـده  جـدا  هـا  کـک  هـای  گونـه  بین ايي گونه درون اختالف که داد نشان ولوژيکمرف های برسي نتايجبودند.  ايريتانس

 مـورد  جمعیـت  ده بـرای   Ιزاکسـیدا  سـیتوکروم  مولكـولي  نشـانگر  براساس ای گونه درون اختالف اما (،p<19/1)ندارد وجود مختلف

 کتنوسـفالیدس  کـک  جـنس  دو بـین  اخـتالف . بـود  رصـف  کنیس کتنوسفالیدس کک در و درصد 09/1 ايريتانس پولكس کک در مطالعه

 .بوددرصد  Ι، 04اکسیداز سیتوکروم مولكولي نشانگر براساس ايريتانس پولكس و کنیس

 

 تفاوت اما ،نداد نشان را داری معني تفاوت مختلف های میزبان از شده آوری جمع های نمونه بین مرفولوژيک مشخصات :گیری نتیجه

 اساس بر فیلوژني درخت ترسیم از حاصل نتايج. داشت وجود مطالعه مورد های جمعیت در توکندرياييمی  نشانگر اساس بر جزئي

 در مختلف مناطق های نمونه همه ،مختلف های شهرستان و ها میزبان توالي در جزئي تفاوت رغم علي داد نشان میتوکندريايي نشانگر

 ايي، گونه درون شباهت دادن نشان برای قطعات اين که داد نشان وکندرياييمیت ژنوم تحلیل و تجزيه نتايج .گیرند مي قرار شاخه يک

 .هستند مفید جنس و گونه سطح در تمايز

 

 Ιزاکسیدا سیتوکروم ،کنیس کتنوسفالیدس ،ايريتانس پولكس کک،: کلیدی های واژه

 ارومیه، دانشگاه ارومیه، گروه پاتوبیولوژی نويسنده مسئول: موسي توسلي،*
Email: m.tavassoli@urmia.ac.ir  
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 مقدمه

 و فشـرده  پهلـو  از ريـز،  بسیار حشراتي ها کک

 کامل تكاملي سیر دارای حشرات اين ،هستند بال بدون

 هـای  گونـه  همـه . هسـتند  سیفوناپترا راسته به متعلق و

 گونـه از ايـن   برخـي و  هستند انگل بالغ مرحله در کک

ــش ــاوتي نق ــال در متف ــتي و انتق ــا همزيس  عوامــل ب

ــ ــد، زا اریبیم ــر دارن ــن ب ــاس اي ــايي اس ــق شناس  دقی

 کـک  گونـه  6914 تاکنون. است ضروری کک های گونه

 قـرار  جـنس  611 و خانواده 02 در که شده، شناسايي

 و مدفوع زدن، نیش طريق از های بالغ کک (.0)گیرند مي

 ،طـاعون  ؛ماننـد  زا بیماری عوامل برخي انتقال در بزاق

 و تــومرمي، Qتــ موشــي،  تیفــوسانــدمیک،  تیفــوس

 ايـن  نـیش  ايـن  بـر  عـالوه . دارنـد  نقش هنسله بارتونال

 هــای عفونــت و خــارش باعــ  اســت ممكــن حشــرات

هـا در مرحلـه مروی کـه     چـین کـک   هـم . شـود  پوستي

تواننـد میزبـان واسـ      م دهاني جونده دارند مـي يضما

 (.6ـ4)های نواری)سستودها( باشند کرم

قال پیدا ها انت کک به وسیلهترين بیماری که  مهم

يرسینیا کند بیماری طاعون است. عامل اين بیماری  مي

مشترک بـین جونـدگان و    بیماری که يکاست  پستیس

در سراسـر  بیمـاری   شـیوع ايـن   اگر چـه  .انسان است

جهان کم اهمیت است و گـزارش سـامنه ايـن بیمـاری     

ن بیمـاری  اما چرخه انزوتیـک ايـ   ،(9)مورد است 6111

ب آسـیا، آفريقـا و مرکـز و    مناطق مانند غـر در برخي 

شمال آمريكا وجـود دارد. اپیـدمي ايـن بیمـاری ماننـد      

گرمای کـره  افزايش ثیر أزا تحت ت ساير عوامل بیماری

با توجـه  . (2ـ1)زمین، مسافرت و افزايش جمعیت است

تاريخچـه اپیـدمي بیمـاری     در گذشـته  به اين که ايران

ماری ناقل اين بیو طاعون در استان کردستان را دارد 

ــک ــانواده پولیســیده هســتند  ک ــای خ ــابراين (،5)ه  بن

 ها در کشور ضـروری اسـت.   شناسايي دقیق فون کک

 منـاطق  در ها کک فون بررسي جهتهای اخیر  در سال

 در کـه  شده انجام مشابهيهای  پژوهش کشور مختلف

هـای   از میزبـان  جـدا  گونه بیشترين نیزها  پژوهش اين

ــف  ــو مختل ــه مرب ــه  ب ــولكسدو گون ــانس پ  و ايريت

ــیس کتنوســفالیدس ــي کن ــر. (5-06)باشــد م  اســاس ب

 گونه 001 تاکنون اخیر های پژوهش و موجود اطالعات

 .(01)است شده شناسايي ايران در کک گونه زير و

 مشخصـات  اسـاس  بر کک های گونه شناسايي

 نزديک و متنوع به توجه با. شود مي انجام مرفولوژيک

 و ها گونه دقیق شناسايي مرفولوژيک مشخصات بودن

 رفولوژيـک وم مشخصـات  براسـاس  کک های زيرگونه

ــكل ــت مش ــینمحق. اس ــرای ق ــل ب ــن ح ــكل اي  از مش

هـای میتوکنـدريايي و    شـامل ژن  مولكولي نشانگرهای

  .(04ـ01)اند ای استفاده کرده هايي ريبوزومي هسته ژن

 گسـترده  طـور  به که شدني کد غیرقابل منطقه 

 و اولـین  اسـت،  رفتـه گ قـرار  اسـتفاده  مـورد  ها کک در

 به متعلق داخلي شده رونويسي جداکننده دومین منطقه

 خوشـه  ايـن  د.باشـ   مي ای هسته ريبوزم ژنومي خوشه

 اسـت  18S rDNA, 5.8S rDNA, 28S rDNA ژن سه؛ شامل

 ترجمـه  پـروتئین  بـه  امـا  ،شـده  رونويسـي  RNA به که

 رونوشـت  يـک  عنـوان  به rDNA ژن سه اين .شوند نمي

 منطقه دو به وسیله که شوند  مي ونويسير RNA منفرد

 ايـن  کـه  آنجـايي  از ،(ITS1, ITS2)شـده  جـدا  يكديگر از
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 فشـار  تحـت  هـا،  تـوالي  ايـن  د،ندارنـ  عملكـردی  مناطق

 تواننـد  مـي  و داشـته  قـرار  انـدکي  بسـیار  انتخـابي 

 میـان  تمـايز  در مسـأله  اين. کنند کس  را ها جايگزيني

 .(01)است فیدم بسیار هم به نزديک مرتب  های گونه

 در گسـترده  طـور  بـه  میتوکنـدريايي  هـای  ژن

 قـرار  استفاده مورد مولكولي سیستماتیک های بررسي

 کـار  هـا،  ژن ايـن  های نسخه تعداد بودن زياد. اند گرفته

 تـک  ای هسـته  هـای  ژن بـا  مقايسـه  در را آنها با کردن

ه بـ  آنها دقیق مادری و وراثت ساخته تر ساده ای نسخه

 هـای  ژن .است بوده مفید ای  گونه ورند سطح در ويژه

 ؛شــوند بنــدی مــي میتوکنــدريايي بــه دو گــروه تقســیم

 هـا  هـای کـد کننـده پـروتئین     های ريبـوزومي و ژن  ژن

تـرين   بزرگ Ιنشانگر میتوکندريايي سیتوکروم اکسیداز

ن قـی هـا اسـت. محق   ژن کد کننده پروتئین در يوکاريوت

الف درون زيادی از اين تـوالي بـرای نشـان دادن اخـت    

هــا اســتفاده  ايــي، تشــخیص جــنس و گونــه کــک گونــه

  .(05)اند کرده

دامپروری  در مناطق غرب و شمال غرب ايران

با توجه به تماس نزديـک انسـان    ،به شیوه سنتي است

 های خارجي مخصوصـا   بررسي انگل ،و حیوانات اهلي

از  ،اختصاصـي نیسـتند   ها که دارای میزبان کـامال   کک

 ،ايـن مطالعـه  از هـدف   .برخـوردار اسـت  اهمیت باميي 

نشـان دادن اخـتالف   هـا،   بررسـي فـون کـک    تعیین و 

کـک   گونـه  بـین دو اخـتالف فیلـوژني    ای و درون گونه

بـر اسـاس    ايريتـانس  پـولكس و  کنـیس  کتنوسفالیدس

ر پـنج اسـتان غـرب و    د Ιاکسـیداز گر سیتوکروم  نشان

 شمال غرب ايران است.

 روش بررسي

 فونسـتیک  و مقطعـي  ـ  یفيدر اين مطالعه توص

 تـا  0151 ارديبهشـت  از مـاه  01 مـدت  بـه  که باشد مي

در غـرب و شـمال غـرب     اسـتان  پـنچ  در 0151 خرداد

نمونــه کــک بــالغ بــه  0511شــد. تعــداد  انجــام کشــور

هــای تلــه نــوری، طعمــه انســاني و جــدا ســازی  روش

 به ها نمونه آوری شد. مستقیم از بدن دام و انسان جمع

 شناســي انگــل آزمايشــگاه بــه درصــد 11 الكــل همــراه

ا بـ  و شدند ارسال ارومیه دانشگاه دامپزشكي دانشكده

هـای   معتبـر بـرای کـک    صیتشـخ  یدهایکل از استفاده

( و از هـر شهرسـتان يـک    61ايران تعیین هويت شدند)

ــداد   ــوع تع ــه و در مجم ــت ت  61نمون ــه جه ــد أنمون يی

تشخیص و بررسي اخـتالف مولكـولي بـر اسـاس ژن     

در میكروتیوپ استريل نگهـداری   Ιاکسیدازم سیتوکرو

 .شدند

ــران هواشناســيهــای  پــژوهش طبــق  دارای اي

 دريـای  اطراف حاشیه ؛شامل هوايي و آب منطقه چهار

 و فـارس  خلیجحاشیه اطراف  کوهستاني، مناطق خزر،

پـنج   در ايـن مطالعـه   .(60)اسـت  مرکـزی  کويراحي نو

 لرستان ،غربي آذربايجان کردستان، کرمانشاه، استان

 غـرب  شـمال  و غرباز منطقه کوهستاني در  همدان و

ــا ــ شــمالدر . (0)شــكل شدانجــام  راني  ي کشــورغرب

 دما و برف سنگین بارش با همراه سرد خیلي زمستان

 نسـبتا   بهـار  و پـايیز  اين منطقه دارای .است صفر زير

 منـاطق در. باشـد  مـي  خشـک  و گـرم  تابستان و معتدل

 بنــابراين .اســت بمرطــو و ســرد هــوا کشــور يغربــ

 بارش بامی میزان. است گرم تابستان و سرد زمستان
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 شـراي   نواحي اين در مناس  گیاهي پوشش و سامنه

. اسـت  کـرده  مسـاعد  اهلـي  هـای  دام پـرورش  برای را

                  منـــاطق ايـــن در معمـــول طـــور بـــه کـــه هـــايي دام

 اسـ   و بز گوسفند، گاو، شامل ،شود مي داده پرورش

 .است

 بــا k نـاز یپروتئ روش بــه DNA اسـتخراج  ابتـدا 

ــتفاده ــت از اســ ــوژيكي   کیــ ــیتم بیولــ ــال ســ انتقــ

(MBST)مولكولي
 سـازنده  شرکت دستور طبق و رانيا (0)

 از  DNAاستخراج یبرا که است ذکر به مزم. شد انجام

 DNA اسـتخراج  از بعد. شد استفاده بالغ کک نمونه کي

 زريـ فر در DNA یها هنمون ،PCR واکنش انجام زمان تا

 انجـام  یبـرا . شـدند  یدار نگـه  گـراد  سانتي درجه -61

ــنش ــای از PCR واکـــ ــ پرايمرهـــ ــده يطراحـــ                           شـــ

ــیله  ــه وســـ ــولمربـــ ــاران و فـــ ــتفاده همكـــ                   اســـ

  .(0)جدول(66)شد

 9 ؛شـــامل تـــریكرولیم 91 حجـــم در واکـــنش

ــریكرولیم ــریكرولیم DNA، 9 ت  10x PCR buffer ،4 ت

ــر ــا  MgCl2 میكرولیتـ ــتبـ ــومر 91غلظـ ــي مـ  0 ، میلـ

ــر ــت  dNTPمیكرولیتـ ــا غلظـ ــو 011 بـ  0 ،مرمیكرومـ

 0 و رممیكرومـو  61غلظـت  بـا  پرايمر هر از میكرولیتر

انجـام  ( Tag polymerase) آنزيم تگ پلي مرازمیكرولیتر

شـامل    PCRبرای واکـنش  برنامه مورد استفاده گرفت.

گراد به مدت  درجه سانتي 54يک واسرشت ابتدايي در 

چرخـه تكـرار کـه هـر چرخـه       19بعد از آن دقیقه و  9

)مرحلـه  دقیقه 0گـراد بـه مـدت     درجه سانتي 59 شامل

گراد بـه مـدت    درجه سانتي 99، دمای واشرست اولیه(

درجــه  16)مرحلـه اتصــال پرايمـر( و دمـای     ثانیـه  49

و  )مرحلـه طويـل شـدن(    ثانیـه  49گراد به مدت  سانتي

 مدت به گراد سانتي درجه 16 شدن طويل نهايي مرحله

 واکنشمحصول  PCR . پس انجام واکنشبود دقیقه 01

ــارز   9/0ژل  یرو ــد آگ ــورزدرص ــس از  الكتروف و پ

بــرداری شــد و  فرابنفش عكــسنــور يــرزآمیــزی  رنــگ

ايـران تخلـیص    MBSTبا استفاده از کیت PCRمحصول 

نمونـه بـرای تعیـین تــوالي بـرای شـرکت تكــاپو       61و 

 .0 زيست ارسال گرديد.

 بـه  تـوالي  تعـین  برای PCR محصول نمونه 61

 بـا  توالي تعیین نتیجه و شد ارسال تكاپوزيست شرکت

 شـده  آوری جمـع  جغرافیايي مناطق و میزبان به توجه

ــه NCBI در  شــماره دريافــت جهــت آناليــن صــورت ب

 نهايـت  در هـا  داده تحلیل و تجزيه. شد ثبت رسي دست

 ترسـیم  و NCBI سـايت  در هـا  ليتـوا  کـردن  بالسـت  با

 بــر 2ورژن   Mega افــزار بــا نــرم  فیلوژنتیــک درخــت

 0111 اسـترپ  بـوت  بـا  احتمـال  حـداکرر  روش اساس

 و زوريـت  روش به ها بندی خوشه و شد ترسیم تكرار

ــاران ــت در ،(01)شــد انجــام همك  بررســي جهــت نهاي

 در میتوکندريايي ژنوم نوکلئوتیدی توالي تشابه درصد

 هـای  توالي مختلفهای  و میزبان ها استاندر  ،دو گونه

                       ايمبــاس نیــدل افــزار نــرم از اســتفاده بــا نظــر مــورد

ــا و ــم امگ ــف ه ــازی ردي ــده س ــورد و ش ــه م  مقايس

 قرارگرفتند.

                                                           
1- Molecular Biological System Transfer(MBST) 
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 های بررسي اخیر در غرب و شمال غرب ايران : استان0شكل 

 

 شده طراحي پرايمرهای مشخصات و نوکلئوتیدی : توالي0جدول

 

 نام ژن توالي نوکلئوتیدی پرايمر  (C°)دمای اتصال (bp) اندازه منبع

 bp 99C 111      0554فولمر و همكاران

 

Sen: GGT CAA CAA ATC ATA AAGATA TTGG 
Rev: GAA GGG TCA AAG AAT GAT GT 

 Iسیتوکروم اکسیداز

 

 

  ها يافته

 .آوری شد جمع بالغ کک نمونه 0511مجموع در

 هـای  کلید از استفاده با مرفولوژيک های بررسي از سپ

 نمونـه  0511 از ايـران  هـای  کـک  برای معتبر تشخیص

( درصد 20/96)ايريتانس پولكسنمونه به عنوان  0105

 15/41)کنـیس  کتنوسـفالیدس نمونه بـه عنـوان    501 و

 تلـه  هـای  روش ها بـه  شد. نمونه داده تشخیص( درصد

میزبان، از  از مستقیم جداسازی و انساني طعمه نوری،

انسان، امكان انساني و حیوانات اهلي کـه بـه صـورت    

شــود و بــا انســان در ارتبــا   ســنتي پــروش داده مــي

هـا بـر حسـ      تعداد کلي نمونه .آوری شد جمع ،هستند

. مشخص شده اسـت  1و  6استان و میزبان در جدول 

انسـان و امـاکن    پـولكس ايريتـانس  در ارتبا  بـا کـک   

                      را  درصــد آلــودگي  01و  9/61تیــ  انســاني بــه تر 

امـــا در مـــورد کـــک  ،بـــه خـــود اختصـــا  دادنـــد

ها مربـو  بـه    نمونهدرصد  1/00 کتنوسفالیدس کنیس

ول ا)جدجدا شـد  درصد از امكان انساني 6/01انسان و 

 .(6و  1
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ــي   ــای اختصاصــ ــتفاده از پرايمرهــ ژن اســ

ــه نم 61( در Sen, Rev) Iســیتوکروم اکســیداز  DNAون

 ،شـد  bp111و تولید قطعه  تكریرموج   ،استخراج شده

روی ژل  bp111بـه شـكل بانـد     PCRکه نتیجه واکنش 

 .(6 و 1)شكل درصد مشاهده شد 9/0آگارز 

 شـده هـای خـالص    نمونـه  پس از تعیین تـوالي 

 Iمربــو  بــه ژن ســیتوکروم اکســیدازPCR محصــول 

ــرای دو جــنس  ــانسب ــولكس ايريت کتنوســفالیدس و  پ

بـا   Forwardهـای  سازی توالي رشـته  رديف ، با همنیسک

ــرعكس رشــته ــا اســتفاده از  Revers هــای مكمــل و ب ب

انـدازه دقیـق قطعـات تكریـر      2ورژن   Megaافـزار   نرم

نوکلئوتیـد ابتـدای    14. پس از حذف دست آمده شده ب

 .( گرديدGen Bankدر بانک ژن ثبت) bp 212قطعه توالي

ــوالي ژ  ــین ت ــايج تعی ن ســیتوکروم مقايســه نت

           در پـنج اسـتان   پـولكس ايريتـانس  برای کـک   Iاکسیداز

(ID: MN173749-MN173770) داد که  مورد مطالعه نشان

 12/55 ،ای بـا توجـه بـه ايـن تـوالي      تشابه درون گونه

پـولكس   گونـه متعلـق بـه    هـا  نمونهدرصد بوده و همه 

سازی تـوالي   رديف چنین پس از هم هم بودند. ايريتانس

هـا   ايـن تـوالي   Iاکسیدازیدهای آمینه ژن سیتوکروم سا

 درصد تشابه نشان دادند و تنها يک تفاوت در  12/55

وجـود داشـت کـه در     94اسـید آمینـه شـماره    

و در بقیـه   ايزولوسـین  استان همدان اين اسـید آمینـه  

 .(4)شكل بود متیونین ها اسیدآمینه استان

ــوالي ژن ســیتوکروم    ــین ت ــايج تعی مقايســه نت

در پنج اسـتان   کتنوسفالیدس کنیسبرای کک  Iاکسیداز

ای بـا   گونـه  نشـان داد کـه تشـابه درون   مورد مطالعـه  

 هـا  نمونـه درصـد بـوده و همـه    011توجه به اين توالي

 بودند.  کتنوسفالیدس کنیس گونهمتعلق به 

بـا  هـای مـورد نظـر     های نوکلئوتیدی کک توالي

سازی شـده   رديف ايمباس نیدل همافزار  ه از نرماستفاد

و مـــورد مقايســـه قـــرار گرفتنـــد. شـــباهت تـــرادف 

ــدی ــک نوکلئوتی ــین ک ــای ب ــیس ه و  کتنوســفالیدس کن

درصــد  61/11 بــا ايــن نــرم افــزار ايريتــانس پــولكس

نوکلئوتید بـا   12و اين دو توالي در محاسبه شده است

چنـین پـس از    . هـم (9)شـكل  هم ديگـر اخـتالف داشتند  

ینـه ژن سـیتوکروم   های آم سازی توالي اسید  رديف هم

ــوالي Iاکســیداز ــن ت درصــد تشــابه نشــان  6/54هــا  اي

سازی ژن  اين همرديف ،. بر اساس نتايج(2)شكل دادند

ــیتوکروم  ــیدازس ــک دو  Iاکس ــرای تفكی ــه ب ــک  گون ک

و نشـان دادن   پولكس ايريتانسو  سفالیدس کنیس کتنو

    سودمند است.ايي  تشابه درون گونه

هت بـین  رسم درخـت فیلـوژني براسـاس شـبا    

 و توالي ثبت شده در بانـک ژن  مطالعه اخیرهای  توالي

و  کتنوسـفالیدس کنـیس  دهـد. کـک    تشكیل مـي  کالد 6

هـای   کـک  و  Aدر کـالد اخیـر   مطالعه پولكس ايريتانس

گیرنـد.   قـرار مـي   Bدر کـالد   نزوپسیلوسو چتوپسیال 

کــک  A1در شــاخه  شــاخه اســت کــه 4شــامل  Aکــالد 

پـولكس  ر بـه همـراه کـک    مطالعه اخی ايريتانس پولكس

ايزولــه  و گذشــته هــای پــژوهش در کشــور ايريتــانس

ــي و     ــین، کرواسـ ــپانیا، چـ ــه، اسـ ــورهای ترکیـ کشـ

بـه  A3 و A2 گرفتنـد. شـاخه  های جومن قـرار   سرزمین
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ــه   ــامل گونـ ــ  شـ ــوترتیـ ــیس  کتنـ ــفالیدس فلـ و  سـ

هـــای  باشـــد. کـــک مـــي کتنوســـفالیدس اورينتـــالیس

تنوسفالیدس ک کک ومطالعه اخیر  سفالیدس کنیسکتنو

را بـه   A4 گذشـته شـاخه   های پژوهش در کشور کنیس

بـه   گزنوپسـیال و تـوالي گونـه    خود احتصـا  دادنـد  

 .(1) شكل عنوان توالي خارج گروهي در نظر گرفته شد

 

 های مختلف در غرب و شمال غرب ايران میزبان و ايريتانس پولكس کک  I اکسیداز سیتوکروم ژن رسي دست : شماره6جدول 
 

تاناس  

 

شماره  میزبان کک تعداد گونه کک طول و عرض جغرافیايي شهرستان

 خانه سگ انسان بز گوسفند رسي دست

ايريتانس پولكس N, 45.9206° E °34.1397 کرمانشاه کرمانشاه  12(5/1)  05(69)  10(1/41)  2(1/1)  02(60)  4(6/9)  MN173749.1 

يريتانسا پولكس N, 47.0778° E °34.3277 گیالنغرب  54(1/4)  02(01)  11(0/1)  61(0/6)  5(9/5)  05(61)  MN173752.1 

ايريتانس پولكس N, 46.9862° E °35.3219 سنندج کرستان  56(1/4)  09(1/02)  41(1/4)  09(1/02)  09(1/02)  1(2/1)  MN173760.1 

ايريتانس پولكس N, 46.9368° E °34.7956 کامیاران  10(0/4)  01(02)  61(2/64)  61(1/11)  5(0/00)  06(1/04)  MN173754.1 

آذربايجان 

 غربي
 

ايريتانس پولكس N, 45.0786° E °37.5498 ارومیه  019(5)  14(4/05)  41(1/66)  16(6/01)  24(9/12)  9(1/6)  MN173761.1 

ايريتانس پولكس N, 45.7337° E °36.7684 مهاباد  59(5/4)  01(1/01)  61(4/65)  09(1/09)  62(1/61)  5(4/5)  MN173758.1 

 N, 48.4393° E °34.9083 همدان همدان
 

(4)15 پولكس ايريتانس  01(4/02)  01(4/0)  05(64)  66(1/61)  09(5/01)  MN173753.1 

(6/9)010 پولكس ايريتانس N, 48.4393° E °34.9083 بهار  11(1/65)  02(1/09)  61(1/62)  01(1/06)  09(1/04)  MN173751.1 

(9)51 پولكس ايريتانس N, 48.3390° E °33.4647 خرم آباد لرستان  05(1/05)  41(5/41)  01(1/01)  0(0)  01(6/01)  MN173756.1 

(2)061 پولكس ايريتانس N, 47.6111°E °33.5275 کوهدشت  61(1/60)  61(5/01)  11(4/61)  44(1/14)  1(1/6)  MN173757.1 

 
 

 ايران غرب شمال و غرب در مختلف های میزبانو   نیسک کتنوسفالیدس کک  I اکسیداز سیتوکروم ژن رسي دست شماره: 1 جدول
 

 استان
 

شماره  میزبان کک تعداد گونه کک طول و عرض جغرافیايي شهرستان

 خانه سگ انسان بز گوسفند رسي دست

کنیس کتنوسفالیدس N, 45.9206° E °34.1397 کرمانشاه کرمانشاه  006(1/9)  04(9/06)  91(1/41)  1(0/1)  14(1/11)  1(2/6)  MN173767.1 

کنیس کتنوسفالیدس N, 47.0778° E °34.3277 گیالنغرب  010(1/2)  02(6/06)  41(9/11)  1(0/2)  91(9/41)  01(2/1)  MN173764.1 

کنیس کتنوسفالیدس N, 46.9862° E °35.3219 سنندج کرستان  010(6/9)  69(1/64)  61(1/66)  01(5/5)  19(2/14)  1(5/1)  MN173770.1 

کنیس کتنوسفالیدس N, 46.9368° E °34.7956 کامیاران  22(4/1)  5(2/01)  09(1/66)  01(1/69)  04(6/66)  00(2/02)  MN173766.1 

آذربايجان 

 غربي

کنیس کتنوسفالیدس N, 45.0786° E °37.5498 ارومیه  016(6/9)  12(6/19)  04(1/01)  61(9/66)  04(1/01)  09(1/04)  MN173771.1 

(1)95 کتنوسفالیدس کنیس N, 45.7337° E °36.7684 مهاباد  5(6/09)  11(1/91)  2(0/01)  04(1/61)  1(1/00)  MN173769.1 

(6/1)040 کتنوسفالیدس کنیس N, 48.4393° E °34.9083 همدان همدان  09(2/01)  41(4/11)  01(1)  91(4/41)  02(1/00)  MN173765.1 

(6/4)11 کتنوسفالیدس کنیس N, 48.4393° E °34.9083 بهار  01(4/61)  12(1/41)  06(4/04)  01(06)  09(01)  MN173763.1 

(4)15 کتنوسفالیدس کنیس N, 48.3390° E °33.4647 خرم آباد لرستان  01(9/60)  01(9/60)  1(1/1)  11(0/41)  6(9/6)  MN173768.1 

(6/6)44 کتنوسفالیدس کنیس N, 47.6111°E °33.5275 کوهدشت  5(4/61)  1(0/01)  1(5/09)  01(9/65)  1(5/09)  MN173762.1 

 

 
با پرايمر های اختصاصي که تولید  کتنوسفالیدس کنیسدر کک  I: تصوير الكتروفورز ژل آگارز مربو  به تكریر ژن سیتوکروم اکسیداز 6شكل

 باشد. ميbp011ماکر M و  Iهای مربت ژن سیتوکروم اکسیداز  مربو  به نمونه 6مربو  به کنترل منفي، شماره  0شماره کردند.  bp111قطعه 
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با پرايمرهای اختصاصي که تولید قطعه  پولكس ايريتانسدر کک  I: تصوير الكتروفورز ژل آگارز مربو  به تكریر ژن سیتوکروم اکسیداز 1شكل

bp111 .مربو  به نمونه های مربت ژن سیتوکروم اکسیداز  6مربو  به کنترل منفي، شماره  0شماره  کردندI  و M ماکرbp011باشد مي. 

 

 

 

 

 

 

در پنج استان در غرب و شمال غرب ايران با نرم افزار  پولكس ايريتانسدر کک  I: نتايج همرديف سازی اسید آمینه ژن سیتوکروم اکسیداز 4شكل 

( و ID: MN173749, MN173752, MN173754, MN173746, MN173757, MN173758, MN173760, MN173761=1)ايمباس نیدل 

(2=ID: MN173751, MN173753.) 
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با نرم افزار ايمباس  کتنوسفالیدس کنیسبا کک  پولكس ايريتانسدر کک  I: نتايج همرديف سازی توالي نوکلئوتیدی ژن سیتوکروم اکسیداز 9شكل 

کتنوسفالیدس کک در  Iتوالي نوکلئوتیدی ژن سیتوکروم اکسیداز  :6، پولكس ايريتانسدر کک  I: توالي نوکلئوتیدی ژن سیتوکروم اکسیداز 0)نیدل

 (.کنیس

 

 

 

با نرم افزار ايمباس  کتنوسفالیدس کنیسبا کک  پولكس ايريتانسدر کک  Iرديف سازی اسید آمینه ژن سیتوکروم اکسیداز  : نتايج هم2شكل 

  ,ID: MN173746, MN173749, MN173751, MN173752, MN173753, MN173754, MN173757, MN173758,  MN173760=1)نیدل

MN173761( و )2=ID: MN173762-MN173771.) 
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در غرب و شمال  پولكس ايريتانسو  کتنوسفالیدس کنیسهای  در ککI سیتوکروم اکسیداز  ژن توالي اساس بر شده ترسیم فیلوژني : درخت1شكل

مطالعه اخیر پولكس ايريتانس ول کک شاخه ا در باشد. مي مختلف های توالي ژنتیكي بین فاصله تغییر مقدار دهنده نشان ها شاخه طول غرب ايران.

های جومن  قرار دارد.  گذشته و ايزوله کشورهای ترکیه، اسپانیا، چین، کرواسي و سرزمین های پژوهشکشور در  پولكس ايريتانسبه همراه کک 

 سفالیدس کنیسکتنوهای  ه ککمربو  ب 4باشد. شاخه  مي کتنوسفالیدس اورينتالیسو  سفالیدس فلیس کتنوبه ترتی  شامل گونه  1و  6شاخه 

 باشد. گذشته مي های پژوهشکشور در  کتنوسفالیدس کنیسمطالعه اخیر به همراه کک 
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 بح 

 هـای  مشخصه اساس بر ها کک گونه شناسايي

 تـدوين  کلیـدهای  از اسـتفاده  و گونـه  هـر  مرفولوژيک

 ايـن  در امـروز  تـا  ابـزار  ايـن  و گیـرد  مي صورت شده

 امـا ، است داده نشان خود از يقبول قابل کارکرد زمینه

 نشـانگرهای  تعريـف  و فیلـوژني  روابـ   بـا  ارتبا  در

 بــا حشــرات از مهــم گــروه ايــن در مولكــولي مناســ 

 ليمسا و ها سوال همچنان دامپزشكي و پزشكي اهمیت

 بررسـي  مـورد  بايسـتي  که اند مانده باقي توجهي قابل

تعیــین و  مطالعــه ايــن هــدف ازلــذا  .(61)گیرنــد قــرار

 پـولكس  و کنـیس  کتنوسـفالیدس  های کک فون رسيبر

 اســاس بــر ايــران غــرب شــمال و غــرب در ايريتــانس

 . بود Iاکسیداز سیتوکروم میتوکندريايي نشانگر

های غرب و شمال غـرب کشـور بـه     در استان

بـامی جمعیـت روسـتايي و رواج     سب  درصد نسـبتا  

کشـاورزی و دامپـروری بـه شـیوه سـنتي شـراي  را       

هـا   های خـارجي از جملـه کـک    ر انگلتكری برای رشد و

فراهم نموده است. مجـاورت امكـان انسـاني بـا محـل      

هــای  هــا باعــ  آلــودگي انســان بــه انگــل نگهــداری دام

ــک  ــه ک ــارجي از جمل ــي خ ــا م ــود. ه ــک ش ــل  ک ــا ناق ه

تیفــوس موشــي، طــاعون،  ؛هــای مهمــي نظیــر بیمــاری

ــي  ــديازيس م ــومرمي و ديپیلی ــه   ت ــا توج ــه باشــند. ب ب

در گذشـته در غـرب   اپیدمي بیماری طـاعون   تاريخچه

در ايــن منــاطق  هــا کــککشــور شناســايي دقیــق فــون 

ها برا اساس  شناسايي ککهنوز هم  .(5)تضروری اس

ــرين روش شناســايي  مهــم مشخصــات مرفولوژيــک ت

اما بـا توجـه بـه متنـوع بـودن       ،باشد های کک مي گونه

ديک بودن مشخصـات مرفولوژيـک   های کک و نز گونه

استفاده از روش مولكـولي در تكمیـل ايـن     ،يگردبه هم

ــت دار ــولي ا .(09)دروش اهمیــ ــان روش مولكــ مكــ

های خارجي با مشخصات مرفولوژيـک   شناسايي انگل

 کند. فراهم مي نزديک به هم را

هـــای فیلوژنیـــک و  در ايـــن مطالعـــه از روش

برای مقايسـه   و مرفولوژيکدر تكمیل روش مولكولي 

نوسـفالیده اسـتفاده شـد.    های جنس پولیسیده و کت کک

های خانواده پولیسـیده در   مشخصات مرفولوژيک کک

ــا   ــه بـ ــن مطالعـ ــژوهشايـ ــای پـ ــت  هـ ــي مطابقـ                  قبلـ

 (. 6، 5و  64)داشت

 تنــوع ســطح بــر اســت ممكــن میزبــان ويژگــي

 هـای  گونـه  زيـرا  ،بگـذارد  تـأثیر  ای گونه درون ژنتیكي

 يژنتیكـــ تنـــوع از بـــامتری ســـطح عمـــومي انگلـــي

 سازد مي قادر را آنها و دهند مي نشان را ای گونه درون

 .(69)کننـد  آلـوده  را هـا  میزبـان  از تـری  گسـترده  طیف

ها میزبـاني   انجام شده نشان دادند که کک های پژوهش

هـای   اگر چـه ممكـن اسـت میزبـان     ،اختصاصي ندارند

بنـابراين تنـوع ژنتیكـي درون     ،مختلفي را ترجیح دهند

ــه ــي را نشــان  گون ــياي ــد م ــن اســاس   .(69)دهن ــر اي ب

ــژوهش ــدريايي و  در بررســي ژن هــای پ هــايي میتوکن

ــه تاکســونمي کــک هســته هــا انجــام شــده  ای در زمین

 .(06، 02و  01)است

ــوالي   ــه ت ــس از مطالع ــاران پ ــوک و همك هورن

ــدريايي  ــا و  میتوکنـ ــیفوناتپرا در اروپـ ــته سـ در راسـ

ه های نزديک ب گونهای در  که تنوع درون گونهمديترانه 

هـــای  تـــوالي ،مـــورد بررســـي قـــرار دادنـــد هـــم را
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ای  میتوکندريايي را برای نشان دادن تنوع درون گونـه 

 .(62)در مناطق آب و هوايي مختلف سودمند دانستند

هـای   يگـ مشخص شد کـه ويژ اخیر در مطالعه 

مروفولوژيــک دو گونــه کــک در منــاطق مختلــف هــیچ 

  هـای  پـژوهش نداشـتند و نتیجـه    رتفاوتي بـا هـم ديگـ   

 مولكولي منطبق بود. های پژوهشمرفولوژيک بر نتايج 

در  پولكس ايريتـانس های اسید نوکلئوتید در کک  توالي

قبلـي کـه در کشـور انجـام      های پژوهشاين مطالعه با 

چــین  هــم(. 61)درصــد تشــابه را نشــان داد011 شــده

 پــولكس ايريتــانسدرصــدی بــا  19/55به دارای تشــاب

چـین   ولكس ايريتـانس پـ درصدی بـا   99/55اسپانیا و 

 بود.

هــــای اســــید نوکلئوتیــــد در کــــک  تــــوالي

 011در اين مطالعه دارای شباهت  کتنوسفالیدس کنیس

 95/59ت ترکیه، شباه کتنوسفالیدس کنیسدرصدی با 

هنـد، شـباهت    کتنوسـفالیدس اورينتـالیس  درصدی بـا  

ايـران،   کتنوسـفالیدس اورينتـالیس  درصدی بـا   16/59

ايـران   تنوسفالیدس فلـیس کدرصدی با  41/51 شباهت

ــود. ــه در بـ ــه  مطالعـ ــید زادای کـ ــاران در  سـ و همكـ

آذربايجان غربـي بـه منظـور نشـان دادن تنـوع درون      

بــر اســاس ژن  کتنوســفالیدس کنــیسکــک ايــي  گونــه

نشان دادند که هـیچ  ند، انجام داد Iز سیتوکروم اکسیدا

ــیسهــای کــک  تفــاوتي بــین جدايــه  کتنوســفالیدس کن

ريت و همكـاران  وز .(61)ود نداردايجان غربي وجبآذر

داری  شناسي تفاوت معني از نظر ريخت نشان دادند که

اسـپانیا و آرژانتــین   پـولكس ايريتــانس هــای  بـین کـک  

شناسي بـر   چنین نتیجه بررسي ريخت هم .وجود ندارد

 Iاکسـیداز بررسي مولكولي بر اسـاس ژن سـیتوکروم   

. (01)منطبق بود ای تشابه درون گونهبرای نشان دادن 

کک جـدا   یها که گونه ندو همكاران نشان دا کاران سو

ــده از م ــف در منــاطق مختلــف    یهــا زبــانیش مختل

هستند کـه   يشناس ختير یها تفاوت یدارا ،ييایجغراف

را  ای درون گونـه  يكیاز تنوع ژنت ييتواند سطح بام يم

 . (61)نشان دهد

ژن سـیتوکروم  کـه   نتايج اين مطالعه نشان داد

 شــباهت نشــان دادن یبــرا یدیــنشــانگر مف Iاکســیداز

و  کتنوسـفالیدس کنـیس  دو گونـه کـک   درون گونه در 

در  جـنس  صیتشـخ  ديیـ تأ کررمـا و  پولكس ايريتانس

يیـد کننـده   أتهـای مرفولوژيـک    يافته نتايج. تاس ها کک

هـای   يتوال ،نیچن هم .باشد ميهای مولكولي  نتايج يافته

ITS1  وITS2 یدیـ مف یهاتوانـد بـه عنـوان نشـانگر     يم 

ــرا ــ یب ــه زياتم ــوع  ســطح گون ــا و تن ــهدرون ه  یا گون

در  Iاکسـیداز ژن سیتوکروم حال،  نياستفاده شود. با ا

هـای درون   و نشان دادن شباهتجنس، گونه  صیتشخ

 کارآمدتر است. ITS2و  ITS1 یها از ژنای  گونه

انتخـاب شـده    هـای  کـه اسـتان   با توجه به ايـن 

 ،دستاني واقع شده بـو برای اين مطالعه در مناطق کوه

ماه دوم سال بـه دلیـل بارنـدگي و     2برداری در  نمونه

هـا  در برخـي منـاطق    طول همه ماهدر  ی شديد،سرما

های مطالعه تلقي  تواند از محدوديت انجام نگرفت که مي

 مختلـف  هـای  قسـمت  در شـود  مـي  پیشـنهاد لـذا   شود.

 ها کک فون تعیین جهت ها کک يگپراکند روی بر کشور

جونـدگان بـه روش    مخصوصـا   مختلف های زبانمی و

 .شود انجام بیشتری های پژوهش مولكولي
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 گیری نتیجه

هـا در امكـان    به طور کلـي وفـور و تنـوع کـک    

ويژه اماکن حیواني بام است. با توجه بـه  ه انساني و ب

شراي  آب و هوايي کشور و اشتغال اکرر روسـتائیان  

رشـد و  شـراي  بـرای    ،به دامپروری به شـكل سـنتي  

باشـد.   ها فراهم مي های خارجي از جمله کک تكریر انگل

های دردناک ناقل بسیاری  اين حشرات عالوه بر گزش

زا به انسان هستند و احتمـال اپیـدمي    از عوامل بیماری

زا منقله به وسیله کـک   شدن بسیاری از عوامل بیماری

گـزارش   به همین دلیل مطالعه در زمینـه  و وجود دارد

تواند  ميها در مناطق مختلف  تعیین فون ککآلودگي و 

مـورد توجـه    های اسـتراتژيک کنتـرل   در تدوين برنامه

 قرار گیرد.

 

 تشكرتقدير و

پايان نامـه دکتـری رشـته    اين مقاله بخشي از  

ــل ــد  انگـ ــا کـ ــه بـ ــگاه ارومیـ ــي دانشـ ــالق شناسـ                          اخـ

IR-UU-AEC-3/1701/ يـن  ابـا حمايـت مـالي    و  باشـد  مي

  دانشگاه انجام شد.
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Abstract: 
 

Background & aim: The fleas of the Pulicidae family are one of the most important external 
parasites of humans and domestic animals in the world. In addition to eating blood, these insects 
are carriers of some pathogens such as Yersinia pestis, Rickettsia typhi and Bartonella hensle to 
humans and animals. The aim of this study was to determine and evaluate the fauna of 
Cetonecefalides canis and Pulex irritants in western and northwestern Iran based on mitochondrial 
marker of cytochrome oxidaseI. 
 

Methods: The present study was a descriptive cross-sectional and phonetic study conducted in a 
period of 13 months from May 2018 to June 2019 in five provinces of Kermanshah, Kurdistan, 
Azerbaijan Western, Lorestan and Hamedan considering the prevalence of 10% and 95% 
confidence level with 5% error rate. In the present study, samples were collected by optical trap, 
human prey and direct isolation from the host. The samples were kept in 70% alcohol and identified 
in the parasitology laboratory using valid diagnostic keys. After DNA extraction and a Polymerase 
chain reaction (PCR), 20 samples were sent to Takapouzist Company for sequencing. The 
sequences were sequenced and compared using Emboos Needle and Omega software. 
 

Results: The collected samples included 918(47/39%) C.canis and 1019 (52/60%) P.irritans. The 
results of morphological studies revealed that there is no intraspecific difference between two 
species of fleas isolated from different hosts (p<0.05). However, the intraspecific difference based 
on the molecular marker of cytochrome oxidaseI for ten studied populations was 0.15% in P.irritans 
and zero in C.canis. The difference between two genus of C.canis and P.irritans based on the 
molecular marker of cytochrome oxidase I was 14%. 
 

Conclusion: No significant difference was observed in morphological characteristics of samples 
collected from different hosts. However, there were slight differences based on mitochondrial 
markers in the study populations. The results from the phylogenetic tree based on mitochondrial 
markers showed that despite the slight differences in this sequence of different hosts and cities, all 
samples from different regions are in the same phylogeny. The results of mitochondrial genome 
analysis indicated that these pieces are useful for demonstrating intraspecific similarity, and 
differentiation at species level and genus. 
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