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Background and Aim: The role of Mycoplasma super antigens in inflammatory
diseases such as rheumatoid arthritis (RA) is taken into consideration. Therefore, the
aim of this study was to diagnosis of Mycoplasma pneumoniae in synovial fluid (SF)
of patients with RA.
Materials and Methods: In this study, 131 synovial fluid samples of patients with
RA were collected during 3 years (2011- 2013). Mycoplasma pneumoniae
ATCC: 29342 strain was used as control. The genome of samples is extracted
separately and PCR protocol by M. pneumoniae species and mycoplasma genus
identifier primers was carried out. The PCR product was confirmed by sequencing.
Results: The results of this study showed that this molecular diagnosis method is
able to detect M. pneumoniae in the synovial fluid of patients with RA. So that M.
pneumoniae species was confirmed in 30 samples (22.9%) and Mycoplasma genus
detected in the 70 sample (53.4%).
Conclusions: based on the results of this study, the PCR molecular method was
able to detect of the Mycoplasma genus and also M. pneumoniae species in the
synovial fluid of patients with RA. The results indicated that M. pneumoniae can be a
probable cause of rheumatoid arthritis disease. This finding may help the specific
treatment of RA.
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زمينه و اهداف :در سالهای اخیر نقش مایکوپالسماها به عنوان یکی از تولید كنندههای سوپرآنتیژن

دریافت1313/21/02 :

در ایجاد بیماریهای التهابی از جمله آرتریت روماتوئید مورد توجه قرار گرفته است؛ لذا ،هدف این مطالعه

پذیرش1313/23/12 :

تشخیص مایکوپالسما پنومونیه در مایع مفصل بیماران مبتالء به آرتریت روماتوئید به روش  PCRبود.

انتشار آنالین1313/23/02 :

مواد و روش کار:

در این تحقیق  131نمونه مایع مفصل بیماران مبتالء به آرتریت روماتوئید طی 3

سال (از  1331تا  )1331جمعآوری گردیدند .پس از استخراج ژنوم با استفاده از پرایمرهای اختصاصی

موضوع:
باكتري شناسی پزشکی
IJMM 1392; 7(4): P 1-8

جنس و گونه مایکوپالسما پنومونیه PCR ،اجرا گردید .در نهایت محصول  PCRبا تعیین توالی تأیید شد.
نتایج به صورت توصیفی آنالیز و تحلیل شدند .از مایکوپالسما پنومونیه سویه  ATCC: 29342به عنوان
كنترل استفاده شد.

يافتهها:

نویسنده مسئول:

در این مطالعه با استفاده از پرایمر اختصاصی جنس  01نمونه ( )%33/4از نظر جنس

دکتر رمضانعلی عطایی

مایکوپالسما و با استفاده از پرایمر اختصاصی گونه  31نمونه ( )%11/3از نظر وجود گونه مایکوپالسما

مرکز تحقیقات بهداشت و تغذیه

پنومونیه مثبت گزارش گردید.

شناسی،

نتيجهگيری :نتایج این تحقیق نشان داد ،مایکوپالسما پنومونیه میتواند یکی از عوامل احتمالی ایجاد

دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم

آرتریت روماتوئید باشد .همچنین روش مولکولی  PCRبا استفاده از پرایمرهای اختصاصی جنس و گونه

پزشکی بقیها(...عج) ،تهران ،ایران.

قادر است مایکوپالسما پنومونیه را در مایع مفصل شناسایی نماید .این نتایج ممکن است درمان اختصاصی

و

گروه

میکروب

بخشی از بیماران با عالیم آرتریت روماتوئید را تسهیل نماید.

تلفن22111122،10 :
پست الکترونيک:
ataee@bmsu.ac.ir

کلمات کليدی :مایکوپالسما پنومونیه ،PCR ،آرتریت روماتوئید و مایع مفصل
كپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفاده علمی از این مقاله برای مجله میکروبشناسی پزشکی ایران محفوظ است.

مقدمه
بيماري آرتریت روماتوئيد یک بيماري ناتوانكننده و همراه با

بزرگسال را تحت تأثير قرار میدهد ( .(0بيماري در زنان و افراد

سينوویت مزمن و اختالل التهابی سيستميک میباشد (.)1

مسن شایعتر است .بيماري آرتریت روماتوئيد سپتيک توسط
عوامل مختلف عفونی از جمله :برخی از باكتريهاي بیهوازي

تاكنون هيچ روش قطعی جهت پيشگيري از بيماري وجود نداشته
و درمانهاي موجود باعث ریشهكنی كامل بيماري نشده است لذا4
بيماران میبایست به مدت طوالنی تحت درمان دارویی قرار
گيرند .در كشورهاي صنعتی این بيماري  2/5تا  %1افراد

دهان مثل پورفيروموناس ژینژیواليس ( 4)3برخی از باكتريهاي
رودهاي مثل اشریشيا كلی و سالمونال تيفی ( )4گزارششده
است .در موارد غير سپتيک انواع مختلف سوپرآنتی ژنها از جمله
1
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رضا گلمحمدي 414،رمضانعلی عطایی 4141غالمحسين عليشيري 43رضا ميرنژاد 4،علی نجفی 4،مهدي تات 45داود اسماعيلی41
نعمت اهلل جنيدي جعفري1
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عوامل مسبب آرتریت روماتوئيد مطرح باشند 4اما شواهد قوي در

( .)02طی یک مطالعه  Case-Controlبا استفاده از روش هاي

این زمينه وجود ندارد ( .)7باكتريهاي جنسهاي مایکوپالسما

ایمونولوژیک نشان داده اند كه مایکوپالسما پنومونيه به عنوان
یک كوفاكتور در بيماریزایی روماتوئيد آرتریت نقش دارد 4هر چند

ازجمله پنومونی 4واژنيت 4سرویسيت و سایر عفونتهاي ژنيتال را

تأیيد قطعی با انجام مطالعات بيشتر الزم است ( .)01با وجود

ایجاد میكنند ( .)12 ،1در بين مایکوپالسماها 4گونه مایکوپالسما
پنومونيه رایجترین گونه مایکوپالسماي مسبب بيماريهاي

مطالعات محدود روي سرم بيماران و كشت مایع مفصلی بيماران

زمينههاي ژنتيکی و فاكتورهاي محيطی در ایجاد این عارضه
دخالت دارند ( .)6تصور میشود كه مایکوپالسماها بعنوان یکی از

فاقد دیوارة سلولی میباشند ( )8و در انسان بيماريهاي مختلفی

مبتال به آرتریت روماتوئيد در ایران ( 4)00مطالعه مشابهی صورت

انسانی 4ازجمله :عفونت آتيپيک ریوي در بچهها ( 4)11اریترما

نگرفته است .در هر حال با توجه به نتایج تحقيقات فوق و نيز
نقش این باكتري در ایجاد بيماریهاي التهابی 4توجه بيش از پيش
به طراحی روش تشخيص سریع این باكتري را حائز اهميت نموده
است.

ایمونوژیک عفونت ناشی از مایکوپالسما پنومونيه و ابتال به

نظر به اینکه توجه بيشتر به این باكتري اجتناب ناپذیر شده
است و از طرفی بيشتر مطالعات انجام شده مبتنی بر روش هاي
سرولوژیک با اندازه گيري آنتی بادي بوده است 4از این رو 4انجام
تحقيقات بيشتر و راه اندازي روش هاي مولکولی دقيق و حساس
میتواند بسيار سودمند باشد .مطالعات مختلفی بر پایه روشهاي
تشخيص مولکولی بر مبناي  PCRبراي تشخيص مایکوپالسماهاي

است انواع مختلفی از واكنشها را ایجاد نماید شده است (.)16

انسانی ( )04 ،03صورت گرفته است كه سریع بودن زمان

این شواهد فرضيه منشأ التهابی بودن این بيماريها را قوت
بخشيده است .در حقيقت این تصور كه مایکوپالسما پنومونيه
ممکن است تركيبی با خاصيت سوپرآنتیژن داشته باشد قوت
گرفته و باعث شده است كه برخی از محققين 4در بيماريهاي
التهابی مشخص ازجمله بيماران مبتال به آرتریت روماتوئيد بدنبال
تشخيص و ردیابی مایکوپالسما پنومونيه باشد .چنانکه 4در سال
 1220ميالدي  ،بيمار نوجوان مبتال به آرتریت داراي عفونت
مایکوپالسما پنومونيه با استفاده از روش ایمونولوژیک تشخيص

تشخيص و عدم نياز به كشت باكتري با توجه به نيازهاي غذایی
پيچيده و كند رشد بودن باكتري از مزایاي این روشها میباشد.
بنابراین 4هدف این مطالعه تشخيص مایکوپالسما پنومونيه در
مایع مفصل بيماران مبتال به آرتریت روماتوئيد به روش مولکولی
 PCRمی باشد.

ندوزوم ( 4)10ميوليز و ضایعات عصبی عضالنی می باشد (.)13
پروتئين  P1این باكتري بعنوان ادهسين اصلی ارگانيسم در اتصال
به سلول ميزبان نقش دارد ) .)14در یک تحقيق عوارض
سندروم هموفاگوسيتيک گزارش شده است ( .)15به نظر میرسد4
ایجاد این بيمارها با دخالت سوپرآنتیژن هاي مایکوپالسما مرتبط
باشد .لذا 4اخيراً آناليزهاي كمی -كيفی متابوليکی و پروتئوميکی
مایکوپالسما پنومونيه منجر به ظهور دیدگاههاي علمی جدیدي
شده است مبنی بر اینكه در این باكتري یک ماده بيولوژیک قادر

مواد و روشها:
جمع آوری نمونهها

داده شدند ( .)17در تحقيق دیگري 4با استفاده از روش مولکولی

طی سالهاي  1322تا  1321در مجموع تعداد  131نمونه
مایع مفصل بيماران مبتال به آرتریت روماتوئيد كه بر اساس
معيارهاي سال  1212انجمن روماتولوژي امریکا
( )2010 ACR: American College of Rheumatologyفاقد
هرگونه بيماري عفونی همراه و تبدار بودند توسط همکار
روماتولوژیست جمعآوري گردید .استخراج ژنوم از مایع مفصل
انجام و نمونه ها تحت بررسیهاي مولکولی قرار گرفتند .در این
تحقيق 4سویه استاندارد مایکوپالسما پنومونيه )(ATCC:29342

 PCRدر مایع مفصل  12نفر از  1،بيمار مبتال به آرتریت
روماتوئيد 4وجود مایکوپالسما پنومونيه تأیيد شده است ( 4)18این
امر احتمال دخالت سایر مایکوپالسماها را نيز مطرح میكند .در
یک مطالعه روي  1152بيمار كه یافتههاي سرولوژي آنها عفونت
با مایکوپالسما پنومونيه را تأیيد كرده بود 11 4نفر ( )%2/2به
آرتریت مبتال بودند ( .)6در مطالعه دیگري كه روي سرم خون

 10بيمار مبتال به آرتریت روماتوئيد انجامشده مایکوپالسما
پنومونيه در  5مورد ( )%10مثبت گزارش شده است (.)11
1
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مایکوپالسماها ( ) 5و نيز عوامل غيرعفونی مثل سن 4جنس4

همچنين 4در بيماران نوجوان اسپوندیلوآرتروپاتی افزایش تيتر
آنتیبادي ضد مایکوپالسما پنومونيه نشان داده شده است كه
نقش احتمالی این باكتري را در ایجاد بيماري نشان می دهد

رضا گل محمدی و همکاران | تشخيص  Mycoplasma pneumoniaeدر مایع مفصل
از آزمایشگاه رفرانس مایکوپالسماي مؤسسه واكسن و سرم سازي
رازي تهيه گردید.

راهاندازی روش مولکولی PCR

در این مطالعه براي شناسایی مایکوپالسما پنومونيه در حد

همچنين 4اجراي این پروژه در جلسه شماره  1،بند  10مورخ
 0آذر  1322كميته اخالق دانشگاه علوم پزشکی بقيها(...عج)
مورد تأیيد قرارگرفته است.

جنس از پرایمر  GPO1و  )06( MGSOاستفاده گردید .جهت

استخراج  DNAاز نمونه ها
استخراج به روش تركيبی جوشاندن و فنل – كلروفرم هم از
مایع رویی و هم از رسوب كشت انجام گردید .همچنين براي
استخراج ژنوم از مایع مفصل از روش مذكور استفاده گردید
(.)05

جدول  :1مشخصات پرایمرهای انتخاب یا طراحی شده برای این مطالعه
منبع
26

این
مطالعه


طول
محصول

غلظت *

16SrRNA

313bp

2/1 Pmol
2/1 Pmol

P1

،52bp

2/1 Pmol
2/1 Pmol

ژن هدف

نام پرایمر

توالی پرایمر
'Forward primer: 5'-ACTCCTACGGGAGGCAGCAGT-3

GPO1

'Reverse primer: 5' TGCACCATCTGTCACTCTGTTAACCTC-3

MGSO

'Forward primer: 5'-AAAGGAAGCTGACTCCGACA-3

MPP1F

'Reverse primer: 5'-TGGCCTTGCGCTACTAAGTT-3

MPP1R

نوع
پرایمر

جنس
گونه

غلظت پرایمر در  15ميکروليتر واكنش

بهمنظور راهاندازي  4PCRژنوم استخراج شده مایکوپالسما
پنومونيه (با حجم  1ميکروليتر)( Master Mix 4ساخت شركت

ميکروليتر) 4در حجم نهایی  15ميکروليتر در داخل ميکروتيوب
 2/1ميلیليتر استریل آماده گردید .ميکروتيوبهاي حاوي
تركيبات مذكور 4به طور مختصر مخلوط و سپس به مدت 12
ثانيه در  11222 rpmچرخانده شدند و سپس در دستگاه
ترموسایکلر با قابليت شيب دمایی قرار داده شدند و پس از انجام
چندین بار  4PCRچرخه حرارتی طبق جدول  1بهينه سازي
گردید.

0.2% Tween 41.5 mM MgCl2

 Ampliqonدانمارک) محتوي
0.05 unite/μl Ampliqon Taq DNA 40.4 mM dNTPs 420
 Polymeraseو 11/5( Inert red dye and a stabilizer
ميکروليتر) 4پرایمرهاي جلویی و عقبی جنس مایکوپالسما و
پرایمرهاي اختصاصی جلویی و عقبی گونه مایکوپالسما پنومونيه
(هركدام  2/15ميکروليتر) و آب مقطر دیونيزه استریل (12

جدول  :1پروتکل دمایی مربوط به سیکلهای دستگاه ترموسایکلر
مرحله 5

مرحله 4

مرحله 3

مرحله 0

مرحله 1

()Final Extention

()Extention

()Annealing

()Denaturation

()Pre Denaturation

0

×35
70 0C

31 0C

( 50 0Cبراي جنس)( 55 C 4براي گونه)

25 C

25 C

 5دقیقه

 ،5ثانيه

 ،2ثانيه

 35ثانيه

 5دقيقه

3

0

0
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شناسایی باكتري مذكور در حد گونه با استفاده از سکانس ژن
رفرانس  P1موجود در بانک ژنی با  GeneID:877268پرایمر
طراحی و آناليز هاي بيوانفورماتيک انجام گردید .مشخصات
پرایمرهاي مورد استفاده در جدول  1ذكر گردیده است.
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شکل  :1نتایج  PCRبا شيب دمایی براي مایکوپالسما پنومونيه با پرایمر
جنس مایکوپالسما؛  :1دماي  :1 45،0Cدماي  :3 4550Cدماي :، 4500C
دماي  :5 4520Cدماي  :5 4510Cدماي .5،0C

جهت بررسی اختصاصيت واكنش 4آزمایش  PCRبا ژنوم تخليص
شده باكتريهاي مایکوپالسما اورال 4مایکوپالسما آرژینينی4

مایکوپالسما هومينيس 4مایکوپالسما گالیسپتيکوم 4مایکوپالسما
ژنيتاليوم 4اورهآپالسما اورهآليتيکوم 4استافيلوكوكوس اورئوس4
استرپتوكوكوس پنومونيه 4اشریشيا كلی 4شيگال سونئی 4سالمونال
تيفیموریوم و كلبسيال پنومونيه انجام گردید و باندي مشاهده
نگردید.
نتایج :
نتایج راه اندازی روش  PCRجهت تشخصی جنس
مایکوپالسما با پرایمر جنس

نتایج راهاندازي  PCRبا شيب دمایی از  5، 0Cتا 5، 0C
جهت شناسایی جنس مایکوپالسما در شکل  1نشان شده است.
با توجه به تصویر و شرایط  4PCRدماي  50 0Cبهعنوان دماي
مطلوب و بهينه براي انجام  PCRانتخاب گردید.

شکل  :1نتيجه حاصل از  PCRشيب غلظت  DNAالگو با پرایمر جنس
مایکوپالسما در دماي  :1 :500Cغلظت اوليه :1 4غلظت  :3 412-1غلظت 412-1
 :،غلظت  :5 412-3غلظت  :5 412-،غلظت 12-5

نتایج راهاندازی  PCRبرای تشخیص مایکوپالسما

براي تعيين حساسيت  PCRجهت شناسایی جنس
مایکوپالسما 4شيب غلظت  DNAالگو در دماي اتصال 50 0C
حاكی از آن بود كه با توجه به غلظت اوليه  DNAالگو
( 4)113/3 ng/μlاین واكنش  PCRتوانایی تشخيص  DNAبا
غلظت  2/2،21 ng/μlرا در حجم كلی  15ميکروليتر (معادل
 5/50×12،كپی از ژنوم مایکوپالسما پنومونيه در هر ميکروليتر)
را دارد.

پنومونیه با پرایمر اختصاصی گونه
نتایج راهاندازي  PCRبا شيب دمایی از  5، ̊Cتا  5، ̊Cجهت
شناسایی مایکوپالسما پنومونيه با پرایمر گونه در شکل  3نشان
داده شده است .با توجه به تصویر و شرایط  4PCRدماي
 55 0Cبهعنوان دماي مطلوب و بهينه براي انجام  PCRانتخاب
گردید .نتایج تعيين حساسيت  PCRجهت شناسایی گونه
مایکوپالسما پنومونيه (شکل 1و 4)،شيب غلظت  DNAالگو در
دماي اتصال  50 0Cحاكی از آن بود كه با توجه به غلظت اوليه
 DNAالگو 4واكنش  PCRتوانایی تشخيص  DNAبا غلظت
،
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پس از انجام  4PCRمحصول آن در كنار 4122 bp DNA Ladder
در ژل آگارز  %1/5با  22ولت بهمدت  ،2دقيقه الکتروفورز شد.
سپس رنگ آميزي با اتيدیوم بروماید و توسط دستگاه ژل داک
)(BioRadتصویربرداري گردید .جهت تعيين حساسيت 4PCR
ابتدا غلظت اوليه  DNAالگو توسط دستگاه نانودراپ مشخص
گردید و سپس واكنش  PCRبا شيب غلظت  DNAالگو از غلظت
0
اوليه 12-، 412-3 412-1 412-1 4و  12-5در دماي بهينه شده C
( 50براي جنس) و ( 55 0Cبراي گونه) انجام شد .پس از انجام
 PCRشيب غلظت 4الکتروفورز و تصویربرداري از ژل 4محصول
 PCRحاصل از  Set upاین روش مولکولی با سویه استاندارد و نيز
نمونه مایع مفصل بيمار تعيين سکانس شدند.

رضا گل محمدی و همکاران | تشخيص  Mycoplasma pneumoniaeدر مایع مفصل
 2/22،21 ng/μlدر حجم كلی  15ميکروليتر (معادل
 50/5×123كپی از ژنوم مایکوپالسما پنومونيه در هر ميکروليتر)
را دارد.

شکل  :3نتایج  PCRشيب دما براي مایکوپالسما پنومونيه با پرایمر
اختصاصی گونه :1 .دماي  5،درجه :1 4دماي  55درجه :3 4دماي  50درجه4
 :،دماي  52درجه  :5 4دماي  51درجه :5 4دماي  5،درجه سلسيوس4

 PCRژن مورد نظر 4مایکوپالسما پنومونيه میباشد .همچنين4
تعيين توالی محصول  PCRبا پرایمر گونه و همترازي توالی
محصول  PCRتعيين توالی شده (شکل  4)5تطابق آن را با ژن P1
مایکوپالسما پنومونيه ( 20درصد شباهت) تأیيد نمود.

نتایج تعیین توالی محصول  PCRمایکوپالسما پنومونیه
محصول  PCRجهت تعيين توالی ارسال گردید و پس از
مشخص شدن توالی 4همترازي توالی ها نشان داد كه محصول

شکل  :5توالی حاصل از تعيين توالی محصول  PCRمایکوپالسما پنومونيه

5
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شکل  :،نتيجه حاصل از  PCRشيب غلظت  DNAالگو در دماي دماي
 55درجه سلسيوس  :1.غلظت اوليه :1 4غلظت  :3 412-1غلظت :، 412-1
غلظت  :5 412-3غلظت  :5 412-،غلظت .12-5
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نتایج  PCRتعداد  131نمونه بالينی مایع مفصل 4از نظر
مایکوپالسما پنومونيه با پرایمرهاي اختصاصی گونه 4در دما 55
درجه سلسيوس نشان داد كه  32نمونه ( )%11/2داراي ژن P1
مایکوپالسما پنومونيه میباشند .نمونه ها با تکثير قطعه مورد نظر
وجود ژن را نشان دادند و نتيجه تعيين سکانس نيز آن را تأیيد
كرد .در این مطالعه با استفاده از پرایمر اختصاصی جنس 32
نمونه ( )%53/،جنس مایکوپالسما مثبت حاصل گردید.

آرتریت آیدیوپاتيک گزارش شده است ( .)08پژوهش دیگري با
بررسی  1،نمونه مایع مفصل بيماران مبتال به آرتریت روماتوئيد
با پرایمر یونيورسال نشان داد  %32موارد از نظر مایکوپالسما

بحث

مثبت میباشد ( )01كه با نتایج این تحقيق 4همخوانی دارد.

نقش مایکوپالسما پنومونيه در ایجاد بيماري هاي متعدد
باعث شده است این باكتري بيش از پيش مورد توجه قرار گيرند.
این در حالی است كه كشت و جداسازي مایکوپالسماها زمانبر4
پرهزینه و طاقت فرساست .در ایران كشت و جداسازي
مایکوپالسما ها از نمونه هاي بالينی با مشکالتی همراه بوده است.
لذا 4اغلب تحقيقات بر اندازه گيري  IgMو  IgGضد
مایکوپالسماها متمركز شده است .چنانکه  Baharو همکاران با
استفاده از كيت اليزا 4نشان دادند در سرم خون  %55بيماران
مبتال به مولتيپل اسکلروزیس آنتیبادي ضد مایکوپالسما قابل

اختالف تحقيق حاضر با تحقيق مذكور آن است در این تحقيق
 %11/2گونه مایکوپالسما پنومونيه و  %53/،جنس مایکوپالسما
گزارش كرده در حالی كه در تحقيق مذكور تنها جنس
مایکوپالسما گزارش شده است .در گزارش موردي دیگري نقش
كوفاكتوري مایکوپالسما پنومونيه را در ایجاد آرتریت روماتوئيد
منتشر كرده است .عالوه براین 4در مطالعه دیگري كه روي سرم
خون  10بيمار مبتال به آرتریت روماتوئيد انجام شد 4مایکوپالسما
پنومونيه تنها در  5مورد ( )%10مثبت گزارش شده است (.)32
در هر حال 4در مقایسه با سایر تحقيقات انجام شده در كشور
روش طراحی شده در این تحقيق نتایج دقيقتري را ارایه داده
است .زیرا 4اوالً محصول  PCRتعيين سکانس شده 4در ثانی درصد
باالتري از آلودگی مایکوپالسمایی را در مایع مفصل بيماران نشان
داده است .در این تحقيق در مجموع  %53/،از نظر مایکوپالسما
مثبت بودهاند 4در حالی كه  Hadiدر سال  1211ميالدي از نتایج

تشخيص است ( 4)07این پژوهشگران اثر واكنش هاي متقاطع و
نيز مایکوپالسماهاي ساپروفيت را مد نظر قرار ندادند.
تحقيق حاضر 4به منظور طراحی روش مولکولی دقيق و سریع
جهت تشخيص مایکوپالسما پنومونيه در مایع مفصل بيماران
مبتال به آرتریت روماتوئيد طراحی و اجرا گردید .نتایج حاصل از
این تحقيق نشان داد 4با پرایمر طراحی شده در آن میتوان وجود
مایکوپالسما پنومونيه را در مایع مفصل برخی از بيماران نشان
داد .چنانچه بررسی مولکولی  131نمونه مایع مفصل بيماران
مبتال به آرتریت روماتوئيد تنها  32مورد ( )%11/2وجود ژن گونه
مایکوپالسما پنومونيه را نشان داد .در حالی كه بررسی نمونهها با
پرایمر جنس نشان داد 4حدود  32مورد از نمونه هاي مایع مفصل
( )%53/،وجود ژن معرف جنس مایکوپالسما را نشان دادند .این
امر حکایت از دو نکته اساسی دارد .اول اینکه به دليل فراوانی
گونههاي مایکوپالسما ها روشی كه از كارآیی مناسب برخوردار
باشد و بتواند در واحد زمان همه گونه ها را رد یابی نماید 4الزامی
است .دوم آنکه ممکن است گونه هاي مایکوپالسما در ایجاد
التهاب مفاصل نقش داشته باشند .به عبارت دیگر مایکوپالسماها
نيز تركيباتی توليد می نمایند كه قادر است با تحریک
لنفوست هاي  Tترشح سيتوكينها و در نتيجه مکانيسم هاي

 12درصدي نام برده ( )31و تنها در  %1عفونت هاي تنفسی
مایکوپالسما پنومونيه را گزارش كرده است (.)30

Nourbakhsh

و همکاران با بررسی  ،2نمونه از بيماران مبتال به آدنو تونسيليت
به روش  PCRو سرولوژي نشان دادند به ترتيب با  PCRحدود
%35و با اليزا  %12موارد مثبت براي مایکوپالسما پنومونيه
گزارش كردند ( .)33نتایج گزارش منتشر شدهي دیگري حاكی
از آن است كه در خون محيطی  %53/5بيماران مبتال به آرتریت
روماتوئيد جنس مایکوپالسما ردیابی شده است كه با این تحقيق
همخوانی دارد ( 4)34تنها اختالف در آن است كه در آن تحقيق
نمونه هاي خون بيماران مورد بررسی قرار گرفته است و تحقيق
حاضر نمونه هاي مایع مفصل را مطالعه كرده است.
بر اساس نتایج این تحقيق 4روش مولکولی  PCRژن هاي
معرف جنس مایکوپالسما ( )%53/،و گونه مایکوپالسما پنومونيه
5
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التهابی را بدنبال داشته باشد .زیرا 4نمونه هاي بررسی شده در این
مطالعه همگی بيماران مبتال به آرتریت روماتوئيد تأیيد شده
بودند .البته این تنها تحقيقی نيست كه وجود مایکوپالسما
پنومونيه را در بيماران مبتال به آرتریت روماتوئيد گزارش
می نماید 4بلکه در سال  1211ارتباط مایکوپالسما پنومونيه با
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 در مایع مفصلMycoplasma pneumoniae رضا گل محمدی و همکاران | تشخيص
 از رئيس مركز تحقيقات كاربردي ویروس و واكسن و رئيس4مالی
)(عج...مركز تحقيقات بيولوژي مولکولی دانشگاه علوم پزشکی بقيها
به خاطر مساعدت ها و از آقاي دكتر سيد علی پوربخش به خاطر
 تشکر و4فراهم نمودن سویه استاندارد مایکوپالسما پنومونيه
.قدردانی می نمایند

) را در مایع مفصل بيماران با سرعت و دقت تشخيص%11/2(
 موارد كه%32/5  این یافته حاكی از آن است كه در.داده است
ژن معرف جنس مایکوپالسما وجود داشته گونههاي مربوطه
 این امر نشان می دهد عالوه بر گونه.نامشخص هستند
مایکوپالسما پنومونيه سایر گونه هاي مایکوپالسما نيز در مایع
مفصل بيماران مبتال به آرتریت روماتوئيد حضور دارند كه باید
.شناسایی شده و مورد توجه قرار گيرند

تعارض منافع
.بين نویسندگان هيچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد
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