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לאלופורינולמטרת המחקר הייתה לפתח מבחן מולקולרי לזיהוי עמידות 

,  אמינה Real-Time PCRבעזרת מערכת ויסצראליתלישמניאזיסבכלבים עם 

.בלישמניהמדויקת וכמותית לגנים 

ביסוס השיטה על תרביות -השלב הראשון

 Real-Timeהרצנו ריאקציית 
PCR לגן המטרה אל מולHKG

(GAPDH ) עלDNA  שהופק

מתרביות בהן הושרתה  
ורגישות  ( 14/13)עמידות 

(12.)

-Realכיילנו את מערכת ה
Time PCR  ובחרנו את

המתאימים  הפריימרים
.לריאקציה

3חזרנו על הניסויים 

פעמים ולאחר מכן ניתחנו  

.את התוצאות שקיבלנו

עבור המערכת המבוססת  
:METKעל הגן 

תרביות  בהשוואה בין 

רגישות לעמידות ניתן  

למצוא הבדל מובהק של  

העותקים  במספר 1.5פי 

.של הגן

.  בדיקת ההבדלים במספר העותקים הגן עבור תרביות בהן הושרתה עמידות

DNAלצורך השוואה בין כמויות שונות של HKG-המתחשבת בכמות הCt∆∆–2-פ שיטת ה"ע•

עבור המערכת המבוססת  

על הגן המקודד ל  
LORIEN protein:

תרביות  בהשוואה בין 

רגישות לעמידות לא ניתן  

למצוא הבדל מובהק של פי  

העותקים של  במספר 1.5

.הגן

:METKעבור הגן 

לא קיבלנו זיהוי של הגן

LORIEN-עבור הגן המקודד ל protein:

קיבלנו זיהוי של הגן

קונבנציונלי לגן המטרה והתוצרים נשלחו לריצוףPCRעל מנת לוודא כי קיבלנו זיהוי של הגן נערכה ריאקציית 

מסקנות

METK(LinJ.30.3560 :)ביסוס המערכת על הגן 1

לא  היה זיהוי ספציפי של הגן-דגימות ישירות מכלבים נמצא הבדל מובהק במספר העותקים בין תרביות עמידות לרגישות  -תרביות

LORIEN protein(LinJ.30.3550 :)-ביסוס המערכת של הגן המקודד ל

1.11.2

2

היה זיהוי ספציפי של הגן אך לא הצלחנו-דגימות ישירות מכלבים2.12.2

להעמיד את המערכת

לא נמצא הבדל מובהק במספר העותקים בין תרביות עמידות לרגישות  -תרביות

לסיכום
ניתן להתבסס על השינוי  
במספר העותקים של הגן 

METK בתרביות על מנת
להבחין בין טפילים רגישים  

.לעמידים

לא הצלחנו לבסס  , עם זאת
מערכת עבור דגימות ישירות  

מכלבים

מטרת המחקר

מבוא

שיטת העבודה כללה  : 2איור 

מתרביות רגישות   DNAהפקת 

י  "ותרביות בהן הושרתה עמידות ע

וכן  , אלופורינולמינונים עולים של 

מדגימות ישירות של דם  

ואספירציה מטחול של כלבים  

.חולים

-Realהתוצרים הורצו במערכת 
Time PCR לשני הגנים הנבחרים

פ שיטת"והתוצאות נותחו ע

2–∆∆Ct 

-A-METK ,Bעקומות התכה עבור הגן : 4איור 
LinJ.30.3550  ,דוגמאות שכללושלDNA אשר

הופק מדגימות ישרות בהשוואה לביקורת חיובית  

לישמניהשל מתרבית אשר הופק DNAשכללה 

אינפנטום

. אגרוס1.5%ל של 'קונבנציונלי בגPCRהרצת תוצרי : 5איור 

NCBI BLASTקונבנציונלי ונשלח לריצוף בעזרת PCRי "שהוגבר עDNAאישוש מקטע : 6איור 

כלבים מהווים מאגר .Leishmania infantumהפרוטוזואהי "הנה מחלה זואונוטית מסוכנת לכלבים ובני אדם הנגרמת עויסצראליתלישמניאזיס 

ירידה  , פצעים כיביים בעור, דלקות עור: סימני המחלה העיקריים בכלבים הם. עיקרי להדבקה וזבובי החול הינם המעבירים העיקריים של הטפיל

י אמצעי  "המניעה נעשית ע. מניעה וטיפול-ההתמודדות עם המחלה מתחלקת לשתי קטגוריות. דימומים מהאף ודלקות עיניים, כשל כלייתי, במשקל

הטיפול התרופתי יכול להקל ואף  . דבר שיכול להפחית את סיכויי ההדבקה הן של כלבים והן של בני אדם בטפיל, הדברה שונים כנגד זבובי החול

בשנים  , זאתעם . אלופורינולהתרופה העיקרית היום לטיפול ממושך בכלבים היא . להעלים את תסמיני המחלה אך הכלב יישאר נשא של הטפיל

מה שיכול להוביל להעברה בלתי מבוקרת של המחלה לכלבים אחרים ולבני  , האחרונות התגלתה במספר מקרים עמידות של הטפיל כלפי התרופה

והגן  METK(LinJ.30.3560)של הטפיל המכיל את הגנים DNA-במספר העותקים של מקטע ב1.5במחקרים קודמים נמצאה הפחתה של פי . האדם

.כמותיPCR-בהשוואה בין טפילים רגישים לעמידים בLORIEN protein (LinJ.30.3550)-המקודד ל

* P<0.05

* P>0.05

ההבדל היחסי במספר העותקים של : 3איור 

בין תרביות  A-METK ,B-LinJ.30.3550הגן 

רגישות לעמידות  

בדיקת השיטה על דגימות ישירות-שלב שני 

DNAהפקת 

Real-Time PCRתרביות רגישות

ותרביות בהן הושרתה

עמידות

דגימות ישירות

מכלבים

100-200התקבל תוצר של בין 

בסיסים אשר תואם את התוצר  

119המבוקש שהינו בן 

שכללה  NCבדוגמת . בסיסים

DNA  מכלב בריא שלא נושא

שלא  NTCאת הטפיל ובדוגמת 

.לא התקבל תוצרDNAכללה 

לישמניהאילוסטרציה של טפיל : 1איור 
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שיטת עבודה


