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کشت  یدر فناورمهم  ایمسئلهسلولي توسط مايکوپالسماها  یهاکشتآلودگي زمینه و اهداف: 

 عموماً که هستند مايکوپالسما اورالهسلولي آلوده به  یهاکشت. ميزان بااليي از شودميسلولي محسوب 

منظور جلوگيری از آن به يصو تشخايي . بنابراين شناسگيرديمآزمايشگاه صورت  کارکنان توسط

. هدف اين استبسيار حائز اهميت   (Microorganism)هاريزاندامگانمهم به دنبال آلودگي با اين  هایيانز

سريع، حساس و اختصاصي  يعنوان روشمراز بهروش واکنش زنجيره پلي يریکارگبهو  یاندازراهمطالعه 

 .است شناختيزيست یهافراوردهکشت سلولي و  هایيآلودگ در مايکوپالسما اورالهبرای تشخيص 

با استفاده از جفت  PCRتست  ،مايکوپالسما اورالهسويه استاندارد  يریکارگبهبا مواد و روش کار: 

کشت  نمونه 26گرديد.  یاندازراه 16S rRNAدر ناحيه ژن  مايکوپالسما اورالهپرايمرهای اختصاصي گونه 

مايکوپالسما موسسه رازی پس از  رفرنسودگي مايکوپالسما ارجاعي به آزمايشگاه سلولي مشکوک به آل

 قرار گرفتند. PCRمورد آزمايش  DNAاستخراج 

بود، در صورتي  مثبت دارای واکنش اورالهمايکوپالسما  DNAشده با یاندازراه PCR تست: هايافته

 مايکوپالسما ،هيورينيس مايکوپالسما، سما ساليواريوممايکوپالمايکوپالسما نظير:  یهاگونهکه با ساير 

و  اشريشيا کليو همچنين با  مايکوپالسما پنومونيه، فرمنتانس مايکوپالسما، اليدالوی آکولوپالسما ،آرژنيني

نمونه کشت  26ويژگي باالی اين تست بود. از تعداد  دهندهنشانواکنش نداد که  استرپتوکوکوس پنومونيه

 مثبت بودند. مايکوپالسما اورالهنمونه از نظر گونه  8نه از نظر جنس مايکوپالسما و نمو 26سلولي 

و ويژگي باالی  مايکوپالسما اورالهسلولي به  یهاکشتبا توجه به ميزان باالی آلودگي : گیرییجهنت

ي در سلول یهاکشتاين روش در تشخيص آلودگي  يریکارگبهشده در اين مطالعه، یاندازراه PCRتست 

 .گردديمکشت سلولي توصيه  هایيشگاهآزما

 سلول کشت ، شناسايي،PCR ،مايکوپالسما اورالهکلمات کلیدی

 پزشکي ايران محفوظ است.  شناسييکروبمبرای مجله اين مقاله  و استفاده علمي از نشر حق چاپ، :© رايتيکپ
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 مقدمه 

آلودگی  یراتتأث و مایکوپالسماها مطالعه اخیر سال چند در

 شایان اهمیت کشت سلولی و بافت فناوریمایکوپالسماها در 

ة کنندآلودهاز کشف اولین مایکوپالسمای  است. یافته توجهی

آلودگی  نیز  و تا به امروز گذردیمدهه  6سلولی حدود  یهاکشت

 هاییشگاهآزماعنوان یکی از مشکالت مهم مایکوپالسمایی به
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غشایی و ترانسفورماسیون سلولی، ایجاد تغییرات در 

مانعت از یا م القاء ،(1) هاسلول  (Morphology)شناسیریخت

 هاییشآزما، تداخل با انواع (7،7) هایتلنفوسفعالیت 

های انتقالی، بر سیگنال یرتأثشیمیایی، زیستو  شناختیزیست

مواد غذایی  مصرف ةیجنتکه در  هاسلولتغییر در صفات تکثیر 

محیط کشت و همچنین ترشح محصوالت کاتابولیکی مضر و 

 ممانعت گوناگون و یهانژ، تغییر در بیان (0-11) است خطرناک

 در مایکوپالسمایی هاییآلودگ همچنین. (2،3) از سنتز پروتئین

 از که دارد دنبال به را هایییانز اقتصادی نظر از سلولی یهاکشت

 هزینه ،زمان دادن دست از :کرد اشاره موارداین  به توانیم جمله

 نتایج ،ارزشمند یهاسلول دادن دست از ،شدهانجام یهاتالش و

 از حاصل اطالعات اهمیت و اعتبار یبر رو یرتأث، کنندهگمراه

 یهاسلول یتو کم کیفیت یبر رو منفی اثرات ،شدهانجام تحقیق

 هاییبادآنتی ،اینترفرون ،واکسن در ساخت استفاده مورد

. (11،12) تبطمر داروهای سایر و نوترکیب هایینپروتئ، منوکلونال

 هاییآلودگتشخیص روتین برای  روشبنابراین، ایجاد یک 

امری  ،اعتمادقابلنتایج تحقیقاتی  منظور کسببهمایکوپالسمایی 

 مایکوپالسما گونه 21 از بیش کنونات. ضروری و انکارناپذیر است

 توانندیمشده است که  جداسازی ،سلولی یهاکشت از متفاوت

 میان این در .(13،14)انسانی یا حیوانی داشته باشند  منشأ

 ،اوراله مایکوپالسما، آرژنینی مایکوپالسما ،هیورینیس مایکوپالسما

 آکولوپالسما و فرمنتانس مایکوپالسما ،سالیواریوم مایکوپالسما

دارند  اصلی نقش سلولی یهاکشت کردن آلوده در یالیدالو

جزو مولیکوتس و  از خانوادةمایکوپالسماها  .(1،4،11)

هستند که فاقد   (Prokaryote)هاایهستهپیش ینترکوچک

 هوازییب ،زیاد شکلی تنوع با هایییباکتر آنها .انددیواره سلولی

ی یتواناو  هستند رشدکند عموماً و آزاد زندگیدارای  ،اختیاری

 حدودعبور از فیلتر غشایی با منافذی در 

 mμ 91-22/1 دستگاه تنفسی فوقانی انسان . (17) را دارند

مایکوپالسمای انسانی  یهاگونهتعدادی از  میزبان تواندیمگاهی 

باشد. از جمله این  همسفرگیصورت به

، مایکوپالسما اوراله توانیم  (Microorganism)هاریزاندامگان

مایکوپالسما ، مایکوپالسما لیپوفیلوم، مایکوپالسما سالیواریوم

. این (17،10)را نام برد  مایکوپالسما بوساله، فاسیوم

گی دبدون ایجاد بیماری در میزبان سالم خود زن اهریزاندامگان

صورت عامل به توانندیماما با تغییر شرایط طبیعی  ،کنندیم

به  هاریزاندامگان. این (13)ثانویه به میزبان خود صدمه بزنند 

های ریزقطرهراحتی در نتیجه پخش دلیل ساکن بودن در دهان به

این  هایییژگیونین چ بر اساس. هستندقابل انتقال  یجادشدها

کشت  کنندهآلودهیکی از عوامل مهم  توانندیم هاریزاندامگان

سواپی  یهانمونهاز  %91-61 در حدود گردند.سلولی محسوب 

در . این باکتری است مایکوپالسما اورالهگلو افراد سالم حاوی 

قابل  ،سلولی آلوده به مایکوپالسماها یهاکشت 91-21%

از طریق ذرات تولیدی در سرفه ، و   (1،11) استجداسازی 

کشت سلولی  هاییشگاهآزما کارکنانعطسه یا صحبت کردن 

با توجه به این مطلب که حتی در بهترین  .یابدمیانتشار 

هم احتمال ایجاد آلودگی وجود دارد و با علم به  هایشگاهآزما

سلولی با مایکوپالسما ها از جمله  یهاکشتاینکه آلوده شدن 

 ،زمانرا از نظر  یریناپذجبران یامدهایپ پالسما اورالهمایکو

 ینهمچن و ارزشمند و محصوالت هاسلولاز دست دادن  ،هزینه

به  هایباکترتشخیص این  ،تحقیقات مهم به دنبال خواهد داشت

کشت سلولی حائز اهمیت  هاییشگاهآزماصورت روتین در تمام 

نه شناسایی آلودگی . در ایران مطالعات معدودی در زمیباشدیم

بیولوژیکی به  یهافراوردهسلولی و  یهاکشتمایکوپالسمایی در 

صورت گرفته که در حد شناسایی جنس مایکوپالسما  PCRروش 

توسط شاه  یامطالعه 2907بوده است. به طوری که در سال 

اما ؛ (21)حسینی و همکارانش در این زمینه صورت گرفت 

یی در حد گونه به خصوص شناسایی آلودگی مایکوپالسما

برای اولین بار در ایران توسط مطالعه  مایکوپالسما اورالهشناسایی 

متعددی در کشورهای گوناگون در  مطالعاتحاضر انجام شد. 

انجام گرفته است  مایکوپالسما اورالهخصوص شناسایی آلودگی 

سلولی  یهاکشتمیزان باالیی از  .(1 ،13،17، 21، 23، 22، 24)

آزمایشگاه  کارکنان توسطکه  هستند مایکوپالسما اورالهبه آلوده 

منظور آن به یصو تشخ. بنابراین شناسایی گیردیمصورت 

 هاریزاندامگانآلودگی با این  ناشی ازمهم  هاییانزجلوگیری از 

روشی  یریکارگبه. هدف این مطالعه استبسیار حائز اهمیت 

 جیرهسریع، حساس و اختصاصی بر اساس واکنش زن

برای تشخیص  16S rRNAاز ژن  یاقطعهمراز و تکثیر پلی 

 .سلولی بوده است یهاکشتدر  مایکوپالسما اورالهآلودگی 

 :هاروشمواد و 

 NC10112-06 مایکوپالسما اوراله ییهسومطالعه از  یندر ا

 مایکوپالسما ،مایکوپالسما سالیواریومعنوان کنترل مثبت و به
، الیدالوی آکولوپالسما ،آرژنینی مامایکوپالس هیورینیس،

از بانک میکربی  مایکوپالسما پنومونیه ،فرمنتانس مایکوپالسما



  سما اورالهشناسایی آلودگی مایکوپال/ و همکاران فضلی           
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استرپتوکوکوس و  اشریشیا کلیموسسه رازی و  رفرنسآزمایشگاه 
موسسه رازی  شناسییکربماز کلکسیون باکتری بخش  پنومونیه

 عیارجا سلولی تنمونه کش 62و استفاده در آزمایش ویژگی  برای

 رفرنسبه آزمایشگاه از مراکز آموزشی و پژوهشی کشور 

 DNAاستخراج  استفاده شد. مایکوپالسما موسسه رازی

عنوان به کشت سلولی یهانمونهمایکوپالسماهای موجود در 

DNA  الگو برای واکنشPCR صورت  کلروفرم-روش فنله ب

 . (24)گرفت 

 پرایمرها

منظور رو و معکوس بهدر این مطالعه، پرایمرهای پیش

وان کاپویلد در  توسط شدهیطراح مایکوپالسماشناسایی جنس 

 .(21) قرار گرفت استفاده مورد 2332سال 

منظور شناسایی همچنین از پرایمرهای پیشرو و معکوس به

 توسط شدهیطراح 16S rRNA گونه مایکوپالسما اوراله از ژن

 .(23) گرفتقرار  مورد استفاده 2116تایمتسکی در سال 

 PCR ياندازراه

 مایکوپالسما اورالهگونه  اختصاصی PCR یاندازراه

NC10112-06  و ایجاد  یراختصاصیغ یباندهامنظور حذف به

با ایجاد تغییراتی در مخلوط  bp 583 باند اختصاصی در ناحیهتک

چندین مرحله آزمایش گرادیانت انجام گرفت. پس  و انجاماصلی 

 ییدتأ منظورو به د اختصاصی در ناحیه مورد نظرباناز مشاهده تک

استاندارد  مایکوپالسما اوراله PCRمحصول  قطعی یک نمونه

مایکوپالسما  شدهثبتجهت تعیین توالی فرستاده شد و با موارد 

 .گردید ییدتأو  اوراله در بانک ژن مقایسه

 PCR انجام

 1/2 شامل مایکوپالسما مخلوط اصلی جنسشناسایی  برای

 2MgCl(11 از موالرمیلی PCR (10x)، 111بافر  یکرولیترم

 21( مخلوط، موالرمیلی 21) dNTPsر از موالمیلی 1 ،(موالرمیلی

 واحد 2 پیکومول از هر کدام از پرایمرهای پیشرو و معکوس،

 و آبالگو  DNA یکرولیترم 2 ،(5u/1µL)مراز پلی Taqآنزیم 

برسد.  یکرولیترم 21ه تا حجم نهایی هر نمونه ب سترونمقطر 

 9به مدت  C 39°برنامه حرارتی در دستگاه ترموسایکلر شامل

 61مدت به C 10°ثانیه، 91به مدت  C 39°، دوردقیقه برای یک 

و پلیمرازسیون  PCR دور 91ثانیه طی  11مدت به C71°ثانیه، 

 دقیقه بود. 7مدت به C72°نهایی در 

 اله مخلوط اصلیشناسایی گونه مایکوپالسما اور برای 

 از موالرمیلی PCR (10x)،11 بافراز  یکرولیترم 1/2شامل

2MgCl(11 موالرمیلی ،)از ر موالمیلی 9dNTPs (21 موالرمیلی )

از هر کدام از پرایمرهای پیشرو و معکوس،  پیکومول 21مخلوط، 

 و الگو DNA یکرولیترم 2، (5u/1µl) مرازپلی Taqآنزیم  واحد 2

 .برسد یکرولیترم 21تا حجم نهایی هر نمونه به  نسترومقطر  آب

 7مدت به C 31°برنامه حرارتی در دستگاه ترموسایکلر شامل: 

 91مدت به C61°ثانیه،  91مدت به C 31°، دوردقیقه برای یک 

و پلیمرازسیون  PCR دور 91ثانیه طی  61مدت به C72°ثانیه، 

، محصوالت در این مطالعه .بود دقیقه 21مدت به C72°نهایی در 

PCR  در کنار سایز مارکر، کنترل مثبت و منفی با استفاده از

با اتیدیوم  یزیآمرنگدرصد و  2ژل آگارز  یروه الکتروفورز ب

 مورد بررسی قرار گرفتند. فرابنفشبروماید و در زیر نور 

  PCR ژگی آزمونحساسيت و وی

 جفت حساسیت ررسیب منظوربه  PCR برای انجام واکنش

استاندارد  مایکوپالسما اوراله DNAاز ، استفاده پرایمرها مورد

NC10112-06 تایی در  21سریالی  سازیاستفاده شد. از آن رقت

انجام گرفت،  ng/µl110/1 تا ng/µl0ده تیوپ مجزا از رقت 

انجام گرفت.  ذکرشده واکنشطبق برنامه و  PCRسپس واکنش 

دن شرایط آزمایشگاه و کربرای یکنواخت  شروع کار درهمچنین 

. شودیمابتدا مخلوط اصلی تهیه  ،دلیل کاهش میزان آلودگیبه

مایکوپالسما حاوی  جنس  PCRواکنش مخلوط اصلی جهت 

 مایکوپالسما اورالهاز ، PCRپرایمرها  جفت ویژگی بررسی

 ،مایکوپالسما سالیواریومعنوان کنترل مثبت و استاندارد به

 آکولوپالسما، آرژنینی مایکوپالسما ،هیورینیس سمامایکوپال

، مایکوپالسما پنومونیه ،فرمنتانس مایکوپالسما، الیدالوی

سپس  و استفاده شد استرپتوکوکوس پنومونیهو  اشریشیاکلی

  انجام گرفت. مایکوپالسما اوراله گونه PCRواکنش 
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 در این مطالعه شدهاستفادهی هاژن هدف و پرایمر :2جدول 

 اندازه باند پرایمر یتوال (′3-′5) نام پرایمر

GPO3 5´-GGGAGCAAACACGATAGATACCCT -3´ 
270 bp 

MGSO 5´-TGCACCATCTGTCACTCTGTTAACCTC -3´ 

UNI 5'- TAATCCTGTTTGCTCCCCAC- 3' 
583 bp 

ORA 5'- GGAGCGTTTCGTCCGCTAAG- 3' 

 

 :هاافتهی

اوراله  یکوپالسماماده از پرایمرهای اختصاصی گونه با استفا

باند و تک یاندازراه شدهاعمالبا تغییرات  PCR آزمایش

 ،قطعی ییدتأ منظوربه .شدمشاهده  bp109اختصاصی در ناحیه 

تعیین  برایاستاندارد  مایکوپالسما اوراله PCRیک نمونه محصول 

در بانک  پالسما اورالهمایکو شدهثبتتوالی فرستاده شد و با موارد 

 PCRگردید. برای تعیین ویژگی  ییدتأژن مقایسه و 

 مایکوپالسما، مایکوپالسما سالیواریوم DNA شده ازیاندازراه
، الیدالوی آکولوپالسما ،آرژنینی مایکوپالسما ،هیورینیس

و  اشریشیا کلی ،مایکوپالسما پنومونیه ،فرمنتانس مایکوپالسما

استفاده شد که جفت پرایمرهای  نیهاسترپتوکوکوس پنومو

واکنش مثبت نداد  هایباکتراین  DNAاختصاصی با هیچ یک از 

  (. 2)تصویر بود  آزمایشویژگی باالی این  دهندهنشانکه 

: M : ردیفویژگیدر آزمایش  PCRبررسی محصول : 1 شکل

مثبت )نمونه استاندارد  : کنترل2ردیف ( Gene Ruler 100pbمارکر )

مورد  یهانمونه 9-0منفی، ردیف  : کنترل2ردیف  (،وپالسما اورالهمایک

 استفاده در این مطالعه.

 

 

جهت تعیین حساسیت انجام گرفت و حساسیت  PCRست 

 (.2تصویر نشان داده شد ) pg/µl0این آزمون برابر 

 

 :حساسیت تعیین آزمایش در PCR محصول بررسی: 2 شکل

 منفی، کنترل: 2 ردیف ،(Gene Ruler 100pbمارکر ) :M ردیف

 اوراله مایکوپالسما DNA از( 21X) متفاوت یهارقت 2-22 هاییفرد

 2-1 هاییفرد در  l8ng/µl ،l80ng/µl، l80pg/µl، l8pg/µl یببه ترت

 

مورد مطالعه از نظر آلودگی به  سلولینمونه کشت  62از  

ا از نظر جنس مایکوپالسم )نمونه( %71/67(92)مایکوپالسما، 

( نمونه از نظر %23)0که از این میان  (9تصویر مثبت شدند )

 (. 9)تصویر  مثبت بودند مایکوپالسما اوراله
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 مورد یهانمونه در مایکوپالسما جنس PCR محصول یبررس :3 شکل
 : کنترل2ردیف ( Gene Ruler 100pbمارکر ): 2 ردیف: آزمایش
 استفاده مورد یهانمونه 9-0 هاییفرد منفی، کنترل: 9 ردیف مثبت،

 .مطالعه این در

 

 یهانمونه در اوراله مایکوپالسما گونه PCR محصول بررسی: 4 شکل

: 2 ردیف( Gene Ruler 100pbمارکر ): M ردیف: آزمایش مورد

 یهانمونه 9-0 هاییفرد منفی، : کنترل2ردیف  ،اوراله مثبت کنترل

 .مطالعه این در استفاده مورد

 :بحث

در  مایکوپالسما اورالهبررسی آلودگی  منظوربهمطالعه  در این 

مایکوپالسمای  رفرنسسلولی ارجاعی به آزمایشگاه  یهاکشت

 یاندازراهبا حساسیت و ویژگی مناسب  PCR روشموسسه رازی، 

سلولی ارجاعی با درصد  یهاکشتگردید و نشان داده شد که 

 هایکوپالسماامبودند.  مایکوپالسما اورالهباالیی آلوده به 

ی یهستند که توانا  (Prokaryote)هاییایهستهپیش ینترکوچک

زه کوچک و فقدان اندا دلیلدارند. مایکوپالسماها به یهمانندساز

آلودگی  (.2)شوندیمدیگر متمایز  هاییباکتراز  سلولی ةدیوار

سلولی توسط مایکوپالسماها یک مشکل بزرگ در  یهاکشت

 توانندیمکه  ، چراشودیملولی محسوب کشت س هاییشگاهآزما

برسند بدون اینکه آثار  هاکشتبه غلظت باالیی در 

تغییر رنگ ایجاد  یا pHاز جمله کدورت، تغییر  یامشاهدهقابل

 توسطسلولی  یهاکشت. انتقال آلودگی به (27،27،1)کنند 

 یهاردهآزمایشگاه، سرم یا مواد موجود در کشت و یا از  کارکنان

. (20) گیردیم ارسالی به آزمایشگاه صورت ةآلودسلولی 

 ةکنندآلوده یک گونه متداولعنوان ، بهلهمایکوپالسما اورا

ساکن  همسفرهصورت به ،رودشمار میبه سلولی یهاکشت

ممکن است از طریق ذرات و  استسالم  یهاانساناوروفارنکس 

آزمایشگاه  کارکنانکردن صحبت کردن یا عطسه در  شدهتولید

سلولی  یهاکشتسبب آلوده شدن  و در محیط پراکنده شوند

سلولی  یهاکشتدر نتیجه آلودگی  یرناپذجبران هاییانز. گردند

 آیدیم به وجود مایکوپالسما اورالهتوسط مایکوپالسماها از جمله 

 وقوع 2316اولین بار در سال . هستنداهمیت  حائزکه بسیار 

سلولی توسط رابینسون و  ةرددر یک آلودگی مایکوپالسمایی 

زیادی در  مقاالت 2361سال تا  (.1شد ) مشاهده همکارانش

سلولی منتشر  یهاکشت در ییمایکوپالسماآلودگی مورد اثرات 

 شیوع آلودگی مایکوپالسمایی را در بیش از وقوع وشد و میزان 

مطالعات اولیه  .(1،0گردید ) گزارش سلولی یهااز کشت 61%

وسیله کشت ابتدا به مایکوپالسمایی هاییآلودگشناسایی برای 

 هاییآلودگکه روش استاندارد برای تشخیص  میکربی آغاز شد

با بررسی  سپس .(23) شودیممایکوپالسمایی محسوب 

با رنگ فلورسنس  DNA مستقیم یزیآمرنگ میکروسکوپی،

DAPI, Hoechst 33258 (4،31) بررسی خواص متابولیکی و ،

برای  هاروشاین  بیشتر. (1،31)گسترش یافت  شیمیاییزیست

در  کنندهآلودهشایع  یهاگونهویژه و دقیق  تشخیص سریع،

و  یرگوقتبسیار و از طرفی  سلولی مناسب نیستند یهاکشت

از این میان  .هستند باتجربه مفسرهایپرهزینه و نیازمند 

برای  ندهست مرازپلی اییرهزنجبر پایه واکنش که  ییهاروش

در تمامی  مایکوپالسما ومیژن DNA از ییهابخششناسایی 

 16S های ثابت و مشترکسکانس خصوصاً جنس آن، هایگونه

rRNA ،(32) اندیافته گسترشروشی سریع و ویژه  عنوانبه. 

 تواندیمو  و ویژگی باالتری است حساسیت دارای  PCRروش

نسبت به کشت  میزان بیشتریرا بهیی مایکوپالسما آلودگی

و  تریعسر یاربس و از طرف دیگر نسبت به کشت، ندردیابی ک
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کرد که  گیرییجهنت توانیم بنابراین، (33،34) است ترارزان

عنوان روش جایگزین برای کشت، با به تواندیم PCR آزمایش

سلولی به  یهاکشتتوانایی بسیار باال در ارائه آمار واقعی آلودگی 

بر  شناسایی آلودگی مایکوپالسمایییه گردد. مایکوپالسما توص

و در ( 1)آغاز شد  2303بار در سال اولین PCRروش  اساس

و همکارانش در  یوفوف طور مثالبه بعد توسعه یافت. یهاسال

، (3)2116در سال  و همکارانش Sung  H، (7) 2112سال 

Dvorakova  (31) 2111و همکارانش در سال ،Timenetsky  و

و همکارانش در سال  Youngو  (23) 2116در سال  همکارانش

 یجداساز جهت PCR، تحقیقاتی را به روش (37) 2121

در  سلولی انجام دادند. یهاکشت ةکنندآلودهمایکوپالسماهای 

 تحقیقی برای تشخیص آلودگی 2907ایران در سال 

 توسط PCR روشسلولی به  یهاکشتمایکوپالسمایی در  

 Shahosseini اهآننش صورت گرفته است. در مطالعه و همکارا 

 PCRوسیله نمونه کشت سلولی به 97آلودگی مایکوپالسمایی در 

 ( رده%19)21که از این تعداد  مخصوص جنس جستجو شد

 مایکوپالسما اوراله. (21) سلولی به مایکوپالسما آلوده بودند

 کنندهآلودهعنوان یکی از مایکوپالسماهای انسانی اصلی به

طوری که میزان شیوع آن در به ،درومیشمار سلولی به یهاکشت

و  31) گزارش شده است %21-91طور کلی سلولی به یهاکشت

اخیر مطالعات زیادی در کشورهای  یهاسالاگر چه در . (1

مایکوپالسمایی از جمله  هاییآلودگمختلف جهت شناسایی 

مینه انجام شده است، ولی تاکنون در ز مایکوپالسما اوراله

 یهاکشتدر  مایکوپالسما اورالهشناسایی و تشخیص ملکولی 

بر این اساس و  وجود ندارد. یامنتشرشدهسلولی در ایران مطالعه 

با توجه به شیوع باالی این مایکوپالسما نسبت به سایر 

 یامطالعه ،کشت سلولی کنندهآلودهمایکوپالسماهای انسانی 

سلولی  یهاکشتدر  الهمایکوپالسما اورمنظور شناسایی به

مایکوپالسمای موسسه رازی انجام  رفرنس آزمایشگاهارجاعی به 

از  مایکوپالسما اورالهمنظور شناسایی در این مطالعه بهشد. 

 (23)د ش استفاده Timenetskyتوسط  شدهیطراحپرایمرهای 

گردید. سپس  یاندازراه  PCR آزمایشتغییراتی  یجادبا اکه 

مورد بررسی قرار گرفت.  آزمایشن حساسیت و ویژگی ای

و از ویژگی باالیی  بود pg/µL0 برابر آزمایشحساسیت این 

 2116 و همکارانش در سال Timenetskyبرخوردار بود. 

چندتایی مایکوپاسمایی در  هاییآلودگ بررسی جهت یامطالعه

میزان حساسیت  دادند. انجام  PCRروش سلولی به  یهاکشت

کشت  912بود.  pg/µL2 طالعه برابردر آن م PCR آزمایش

دو روش کشت  یلهوسبهآزمایشگاه تهیه شد و  21سلولی از 

آزمایشگاه، آلودگی  22گردید. در مقایسه  PCRمیکربی و 

پرایمر  با  PCR( توسط %92)39مایکوپالسمایی به میزان 

 ییدتأتوسط کشت ( %29) 63و  مایکوپالسما اختصاصی جنس

 نس مثبت با پرایمر اختصاصی گونهبرای این تعداد جشد. 

آلودگی  میزان و انجام شد PCRواکنش  مایکوپالسما اوراله

مطالعاتی . گزارش شد هانمونه از %22در  مایکوپالسما اوراله

و  Gardella، (13) 2379همکارانش در سال  و Barileتوسط 

، (17)2300در سال  Bolske، (21)2309سال همکارانش در 

Uphoff میزان شیوع (22) انجام شد 2112 در سال ،

 ،%91 ،%93سلولی به ترتیب  یهاکشترا در  مایکوپالسما اوراله

و همکارانش در  Uphoff. گزارش کردند 91-21% ،99%، 92%

کشت سلولی را از نظر  931در یک تحقیق دیگر،  (1) 2112سال 

 .قراردادندمورد بررسی  PCRآلودگی به مایکوپالسما ها به روش 

به  مایکوپالسما اورالهاین مطالعه، مشخص شد که در نتیجه 

، در این کنندهآلودهاز میان سایر مایکوپالسماهای  %21میزان 

دست آمده در با توجه به نتایج به .سلولی حضور دارد یهاکشت

دست آمده از این گوناگون و میانگین آماری به یکشورها

 یهاکشتر را د مایکوپالسما اورالهمطالعات که میزان شیوع 

نتایج مطالعه  .دهدیمدرصد نشان  91تا  21سلولی در حدود 

نشان داد که با  23را به میزان  مایکوپالسما اورالهآلودگی حاضر، 

 که گفت توانیمطور کلی به نتایج مطالعات مذکور مطابقت دارد.

این میزان آلودگی نشانگر شیوع باالی این مایکوپالسما در 

رعایت نکردن  ةکه در نتیج است سلولی کشت هاییشگاهآزما

 استاحتمالی  هاییآلودگاصول اولیه برای ممانعت از بروز 

توسط محققان مختلف در کشورهای  شدهارائهبنا بر آمار . (37)

گرفت  یجهنت توانیم ،مطالعهدر این  شدهکسبمختلف و نتایج 

 درکاربردی  هایروشکار بستن بسیاری از که با وجود به

 هایشگاهآزماسلولی، در بسیاری از  یهاکشتوگیری از آلودگی جل

مایکوپالسما  یژهبه وسلولی با مایکوپالسما ها  یهاکشتآلودگی 
 .دهدیم رخ اوراله

برای شناسایی  PCR آزمایشدر این مطالعه  کلی طوربه

 تواندیمگردید که  یاندازراهبرای اولین بار  مایکوپالسما اوراله

کشت  هاییشگاهآزمادر  مایکوپالسما اورالهآلودگی جهت بررسی 

با  PCR یاندازراهسلولی مورد استفاده قرار گیرد. ضمن 

ای توجهقابلحساسیت و ویژگی مناسب نشان داده شد که میزان 
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مایکوپالسما در  رفرنسسلولی ارجاعی به آزمایشگاه  یهاکشتاز 

د و با توجه به این بودن مایکوپالسما اورالهموسسه رازی آلوده به 

و در فاصله زمانی خاص از لحاظ  هانمونهکه تعداد معدودی از 

بودند،  قرارگرفتهبررسی  مورد مایکوپالسما اورالهآلودگی به 

بیشتر درصد  یهانمونهبا تعداد  ترگسترده ةدر مطالع توانیم

سلولی به مایکوپالسما اوراله را  یهاکشتتری از آلودگی واقعی

شده با یاندازراه آزمایشآورد و حساسیت و ویژگی  دستبه

همچنین با توجه به این  اطمینان بیشتری مورد ارزیابی قرار گیرد.

و  مثبت از نظر جنس مایکوپالسما هانمونهکه تعداد زیادی از 

بودند،  مایکوپالسما اورالهآلوده به  هاآنتنها تعداد معدودی از 

نسبت به  اختصاصی و مناسب مرهایپرای از یریگبهره با توانیم

 اقدام کرد. کنندهآلودهمایکوپالسمای  یهاگونه یرساشناسایی 

 تشکر و قدردانی 

-07101های این مطالعه از محل اعتبارات طرح شماره هزینه

سازی رازی تأمین و مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم 20-20-2

قیقات پرداخت شده است. بدین وسیله از معاونت آموزش و تح

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، 

سازی رازی تشکر و قدردانی مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم

عباس های صمیمانه آقای دکتر شود. همچنین از همکاریمی

سرکار خانم سلیمه و مهدی حمزه  ،دکتر علیرضا آبتین ،اشتری

سسه ؤمایکوپالسما م رفرنسآزمایشگاه کارکنان  تمامی وآهنگران

  . گرددسازی رازی کرج سپاسگزاری میتحقیقات واکسن و سرم
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