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مواد و روش کار:

در این مطالعه  37سویه بالینی جمعآوری و با آزمایشهای سرمشناختی و

زیستشیمیایی بهعنوان ویبریوکلرای  O1تشخیص داده شدند .در نهایت بهمنظور شناسایی ژن های ،ctxA
 ctxBو zotاز روش  Multiplex PCRاستفاده شد و سپس نتایج حاصل با نرمافزار آماری SPSS16
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

نویسنده مسئول:

یافتهها :برطبق نتایج حاصل از  ،Multiplex PCRفراوانی  ctxB ،ctxAو  zotبه ترتیب ( 66نمونه )
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نتیجهگیری :در صورتیکه پرایمرهای اختصاصی ( ژنهای هدف  ctxB ،ctxAو ) zotبرای تشخیص
ویبریوکلرا سمزا بهکار برده شود ،روش  Multiplex PCRیک روش ساده ،راحت و نسبتاً ارزان برای
جداسازی سریع و دقیق ویبریوکلرا سمزا در نمونههای کلینیکی است.
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کپی رایت ©  :حق چاپ ،نشر و استفاده علمی از این مقاله برای مجله میکروب شناسی پزشکی ایران محفوظ است.

مقدمه
ویبریو کلرا عامل وبا ،یکی از بیماریهای نام آشنای انسانی
است .وبا عمدتاً در ماههای گرم ،وقتی که باکتری بتواند در آب
آلوده به مدفوع تکثیر کند ،مشاهده میگردد .این بیماری یک نوع
اسهال شدید است که در طی قرنها بهشدت وضعیت بهداشت،

پیامد جنگها و سرنوشت کشورها تأثیرگذار بوده است .مطالعات
نشان میدهد که در طی دو قرن گذشته این بیماری بهعنوان
عامل اصلی مرگ و ایجاد عوارض چشمگیر در بسیاری از
کشورهای در حال توسعه نقش داشته است .این باکتری که دارای
بیوتیپ یا سروتیپهای مختلفی است ،در اصل ساکن محیطهای

بهطوریکه بعضی مواقع همهگیریهای ایجادشده ناشی از آن ،بر

آبی دهانه خلیجها و رودخانهها است ( )2،4و بهعنوان یک

سالمت و اقتصاد جوامع مبتال را تحت تاثیر قرار میدهد (.)1-4
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بیماریزای اختیاری در انسان عمل میکند .ویبریو کلرا دارای6
بیوتیپ کلرا ،التور ،آلبنسیس و پروتئوس است .هم بیوتیپ کلرا،
هم التور سبب وبای کالسیک میشود و سروگروپ O1هستند.
البته بعضی ویبریوهای سروگروپ  O1هم وجود دارند که
توکسین کلرا را تولید نمیکنند و نمیتوانند بیماری ایجاد کنند.
بیوتیپ های آلبنسیس و پروتئوس با پادتن ضدآنتیژن O1
آگلوتینه نمیشوند و معموالً سویههای غیرآگلوتینه یا ویبریوی
غیرکلرا نامیده میشوند .بنابراین سه گروه از سویههای ویبریوکلرا
وجود دارد( VCO1/O139 .)1عامل وبا کالسیک (.)2

روش  Multiplex PCRیک روش اختصاصی جهت تکثیر
اسیدنوکلئیک و نوع تغییریافتهای از  PCRاست که در آن دو یا
بیش از دو لوکوس از ژن بهطور همزمان در یک واکنش تکثیر
میشود .امروزه از این روش در شناسایی سریع و همزمان
بیماریزاها ،بررسی کیفیت و کمیت نمونهها و تشخیص
بیماریهای ژنشناختی استفاده میشودMultiplex PCR.
نشاندهنده وجود یک بیماریزای خاص در میان دیگر باکتریها
یا تمایز گونهها یا سویهها در یک جنس یا وجود ژنهای مختلف
در یک اندامگان ) (Organismاست (.)12،11

non-

 O1/non-O139عامل شبهوبا ( NAG )9یا  NCVکه فقط گاهی

با توجه به اینکه مطالعات مختلف نشان داده که سویههای
حاوی عوامل ویروالنسی کلراتوکسین (توسط ژنهای  ctxAو
 ctxBکد میشود)  ،سم ( Zonnula occludensتوسط ژن zot
کد میشود) بیماری بسیار شدیدتری ایجاد میکنند و شناسایی
سویههایی که دارای این ژنها هستند از نظر کلینیکی دارای

سبب بیماری میشود ولی اغلب اسهال خونی ایجاد میکند.
بیشتر موارد همهگیریهای وبا در کشورهای در حال توسعه،
توسط ویبریوکلرای سمزا گروه سرمی  O1و ویبریوکلرای گروه
سرمی  O139ایجاد میشوند(.)1-7

اهمیت می باشند ( .)11،17بنابراین این مطالعه با هدف

با توجه به اینکه عالئم بالینی و شدت بیماری ایجادشده
توسط ویبریوکلراهای سمزا با سویههای بدون سم فرق میکند،
بنابراین تشخیص سویههای سمزا بسیار مهم است .همچنین
تشخیص بیماری در مراحل اولیه و شناسایی عامل آن در
نمونههای آب و غذا ،در جلوگیری از بروز همهگیریها حائز

بهکارگیری روش  Multiplex PCRدر جداسازی همزمان ژنهای
 ctxB ، ctxAو  zotدر ویبریو کلرا ایزولهشده از بیماران استفاده
گردید.

مواد و روش ها:

اهمیت است ( .)8بههمین دلیل امروزه تعداد زیادی از روشهای

جمع آوری نمونههای بالینی

سروتایپینگ
کشت،
قبیل
از
میکربشناسی
ریزاندامگانها ) (microorganismاز طریق آگلوتیناسیون،
روشهای زیستشیمیایی و زیستشناختی ،سنجش سم ،الیزا و
ایمونوفلورسانس توسعه یافته است که برای تشخیص ویبریو کلرا

در این مطالعه توصیفی -مقطعی  79نمونه بالینی از
بیمارانی که در استانهای سیستان و بلوچستان ،کردستان،
گلستان و بیمارستان بقیها(...عج) تهران بین سالهای 2988
تا ،2931به وبا مبتال شده بودند ،جمعآوری و مورد بررسی و
مطالعه قرار گرفتند .همچنین سویه استاندارد ویبریوکلرا
 PTCC22129تهیهشده از آزمایشگاه رفرانس انستیتو پاستور
ایران بهعنوان کنترل مثبت مورد استفاده قرار گرفت.

سمزا بهکار میروند ( ،)11-3ولی غالباً این روشها وقتگیر و
پرهزینه هستند ( .)12همچنین این روشهای تشخیصی که در
حال حاضر نیز مورد استفاده قرار میگیرند ،به دالیل
محدودیتهای مختلف ،چه از نظر زمانی و چه به دلیل نتایج
کاذب و همچنین عدم حساسیت نسبت به تشخیص مقادیر کم

جداسازی اولیه و شناسایی فنوتیپی (زیستشیمیایی-سرمشناخني)
نمونهها ی بالینی

عامل بیماری ،دارای محدودیتهایی هستند( .)12،12در مقایسه با

در آزمایشگاه ابتدا نمونه ویبریوکلرای بالینی و استاندارد
جمعآوریشده در محیط (( Luria Bertani )LBمرک آلمان)
مایع گلیسرولدار حاوی پرل شیشهای کشت داده شدند .در
مرحله بعد عمل غنیسازی در محیط آب پپتونه قلیایی صورت
گرفته و سپس در محیط Thiosulfate Citrate Bile Sucrose
( )TCBS(Agarشرکت مرک آلمان) در دمای  97درجه
سلسیوس بهمدت  26ساعت کشت و گرمخانهگذاری شدند .بعد
از گرمخانهگذاری  ،در صورت مشاهده کلنی های زرد رنگ ،جهت

این روشها ،امروزه روشهای منطبق بر اسیدنوکلئیک ،از قبیل
واکنش زنجیرهای پلیمرازReal-،PCR-ELISA ،Multiplex PCR،
 ،Time PCRدورگهسازی و غیره با تشخیص سریع و قابل
اطمینان بهعنوان یک جایگزین قدرتمند به جای این روشها
بهکار گرفته می شوند(.)12،19،14
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تائید گونه ویبریوکلرا رنگآمیزی گرم و تستهای بیوشیمیایی
انجام گردید .همچنین جهت تعیین سروتیپهای مهم ویبریوکلرا،
آزمایش آگلوتیناسیون روی اسالید با آنتیسرمهای پلیواالن O1
و  O139اینابا و اگاوا تهیهشده از شرکت Mast Diagnostics
کشور انگلستان ،آزمایش سرمشناختی انجام شد.

تحلیل آماری:

اطالعات جمعآوریشده برای تعیین تعداد نمونه مثبت و
منفی برای هر ژن بهدستآمده ارزیابی شدند .تحلیل توصیفی

آماده سازی واکنش Multiplex PCRو انجام آن:

در آزمایشگاه ،استخراج دنا ) (DNAاز نمونه ها با استفاده از
کیت ( AccuPrepساخت شرکت  Bioneerکشور دانمارک) انجام
شد .واکنش  PCRدر حجم نهائی  91 μLدر نظر گرفته شد .هر
نمونه شامل ( 22 μL 2X Master mixساخته کمپانی
 Ampliqon IIIکشور دانمارک) حاوی 2μgr ،2/8 mM MgCl2
 DNAالگو l20 pmol ،از هر پرایمر ( R,Fجدول  )2و آب مقطر
دوبار تقطیر استریل تا حجم  91 μLبود.
فرایند  PCRدر دستگاه ترموسایکلر شامل  8دقیقه 38
درجه سلسیوس ،بدنبال آن  98سیکل  21ثانیه در  36درجه
سلسیوس  21 ،ثانیه در  89درجه سلسیوس مرحله Annealing
و  21ثانیه در  72درجه سلسیوس و در نهایت  6دقیقه در 72
درجه سلسیوس انجام گرفت .برای بررسی محصوالت  PCRاز
الکتروفورز در ژل آگاروز  %2/8و رنگ آمیزی  DNAبا رنگ
 SYBR® Greenاز تولیدات شرکت  QIAGeenاستفاده شد .در
نهایت ژل ها با استفاده از دستگاه  Gel Documentationمورد
بررسی قرار گرفتند (شکل .)2

شکل  :2ژل آگارز مربوط به  Uniplex/Multiplex PCRژن های
 ctxB ،ctxA,و  zotچاهک شماره 2مربوط به
چاهک شماره 9و2
DNA ladder, SM#333211 bp
 UniplexPCRژن  ctxBچاهک شماره  8و UniplexPCR 6ژن
 ctxAچاهک شماره 7و2و  Multiplex PCR 8ژن هایctxB ،ctxA,
و zot

انجام شد و اطالعات بهصورت تعداد (درصد) بیان گردید.

جدول  :2پرایمرهای مورد استفاده در این مطالعه

سکانس پرایمر

اندازه محصول)(bp

نام پرایمر

180

'5'- GGGAGCATTATATGGTAAAG-3

ctxA-F

180

'5'- GGTTGATATTCTTTGAGTAC-3

ctxA-R

120

5′- GGTGCAACTTTTCAA GTA G-3′

ctxB-F

120

5′- GGGTATCCTTCATCCTTTC-3′

ctxB-R

946

5′-TCGCTTAACGATGGCGCGTTT <T>-3′

Zot-F

946

5′-AACCCCGTTTCACTTCTACCC <A>-3′

Zot-R

یافتهها:
در طی این مطالعه تعداد  79ایزوله ویبریوکلرا از طریق
کشت بر روی محیط  TCBSو انجام آزمایشهای بیوشیمیایی و
سرمشناختی مورد شناسایی قرار گرفته و معلوم شد که همه آنها
به بیوتیپ التور تعلق دارند.
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جدول  :2درصد فراوانی ژن های  ctxB ،ctxAو  zotدر ویبریو
کلرا ایزوله شده از بیماران با روش Multiplex PCR

درصد فراوانی

تعداد نمونه

نام ژن در ویبریو
کلراهای ایزوله شده

%31/6
%31/6
%32/8
%3/88
%8/22
%2/92

22
22
27
7
2
2

ctxA+
+

اهمیت هستند( .)17بنابراین این مطالعه با هدف بهکارگیری
روش  Multiplex PCRبرای جداسازی همزمان ژنهای ،ctxA
 ctxBو  zotدر ویبریوکلرا ایزولهشده از بیماران استفاده گردید.
نتایج این مطالعه نشان داد که روش
برپایه سه ژن  ctxB،ctxAو  zotیک روش با اختصاصیت ،دقت و
سرعت باال است و میتواند ابزاری بسیار مفید برای آگاهی از
سویههای بالینی سمزا ویبریوکلرا باشد ،که این نتایج مشابه
Multiplex PCR

ctxB

Zot+
ctxA- /ctxB-

مطالعات Marashiو همکاران( Tarr ،)18و همکاران( ،)13و

ctxA-, ctxB- /zot-

 Fallah Mehrabadiو همکاران ( )22است.

ctxA-, ctxB- /zot+

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که از بین  79نمونه مورد
ارزیابی تعداد  7نمونه –  22 ،ctx-/zotنمونه ctx+ /zot +بودند که

از  79نمونه بررسی شده 22مورد(  ) %31/6نمونه ها نمونه
ها از نظر  ctxAو  ctxBمثبت بودند .بدین معنی که تمام
نمونههایی که فاقد ژن  ctxAهستند از نظر وجود ژن  ctxBنیز
منفی هستند 27 .نمونه (  ) %32/8از نظر وجود ژن  zotمثبت
بودند وجود ژن  zotوابستگی مطلق با دو ژن  ctxAو ctxB
داشتند ،به این معنی که همه نمونههایی که واجد دو ژن ctxA
و ctxBبودند از نظر وجود ژن نیز  zotمثبت هستند .تنها یک
نمونه فاقد دو ژن  ctxAو ctxBو واجد ژن  zotبود (جدول .)2

برخالف نتایج مطالعه  Blackstoneو همکاران ( )21بود که
سویههای ایزولهشده در مطالعه آنها فاقد ژنهای سمزا بودند که
این میتواند به این دلیل باشد که نمونههای آنها بهصورت اتفاقی
از محیط یا مواد غذایی گرفته شده بودند ،ولی نمونههای مورد
بررسی در این مطالعه از بین نمونههای بالینی ویبریوکلرا
سروگروپ O1بودند .
نتایج این مطالعه نشان داد که همه ایزولههای دارای ژنهای
 ctxAو  ctxBواجد ژن  zotهستند که مشابه مطالعه  Singhو
همکارانش است ( . )22این نتایج نشان دادند تقریباً %211
نمونههای مورد مطالعه آنها همزمان واجد ژنهای  ctxB،ctxAو
 zotهستند .آنها همچنین ذکر کردند که اغلب سویههای Non-
 O1و  Non- O 139فاقد ژنهای فوق هستند و این بیانگر این
موضوع است که سویههای ویبریوکلرا  O1واجد ژنهای فوق بوده
و در شناسایی عوامل سمزا و غیرسمزا میتوان از ژنهای
 ctxB،ctxAو  zotاستفاده کرد.

بحث:

باتوجه به اینکه عالئم بالینی ویبریو کلراهای سمزا با
سویههای بدون سم متفاوت است ،لذا تشخیص سویههای سمزا
بسیار مهم است( .)17بههمین دلیل از روشهای مختلفی مانند
کشت ،سروتایپینگ ریزاندامگانها از طریق آگلوتیناسیون،
روشهای بیوشیمیایی و زیستشناختی ،سنجش سم ،الیزا و
ایمونوفلورسانس برای تشخیص ویبریوکلرا سم زا استفاده

در مطالعة دیگری که  Riveraو همکاران ( )29انجام دادند
ژن  ctxو  zotدر  83نمونه کلینیکی از مکزیکوسیتی ،برزیل ،پرو
و هندوستان مورد مطالعه قرار گرفت و از مجموع  82نمونه
تعداد  2نمونه
O139
ویبریوکلرا  O1و
 ctx- /zotو  62نمونه  ctx+ /zot+بودند یعنی %88/8نمونهها ctx+ /zot +بودند 97 .نمونه دیگر ویبریو کلرا  O1وNon O139
همگی ctx- /zot-بودند .نتایج حاصل از این مطالعه بسیار شبیه
نتایج مطالعه حاضر بود .در مطالعه حاضر  %211نمونه هایی
که ctxA+از نظر ژن  ctxBنیز مثبت بودند .این موضوع به این

میگردد ( ،)12،19که اغلب فاقد حساسیت و اختصاصیت مناسب
بوده و اکثراً وقتگیر و پرهزینه هستند ( .)12،11در مقایسه با این
روشها ،امروزه روشهای مولکولی متنوعی با تشخیص سریع و
قابل اطمینان بهعنوان یک جایگزین قدرتمند بهکار گرفته
میشوند ( .)14،11با توجه به اینکه مطالعات مختلف نشان داده
که سویههای حاوی عوامل ویروالنسی کلراتوکسین ،سم
 occludensبیماری بسیار شدیدتری ایجاد میکند و شناسایی
سویههائی که دارای این ژنها هستند ،از نظر کلینیکی دارای
Zonnula
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 همچنین ژن. استAB5 دلیل است که سم کلرا یک سم
 سویههایی که%211 نیز در تمام این سویهها مثبت ارزیابی شد و
 نیزzot  از نظر وجود ژن، بودندctxB  وctxA واجد ژنهای
ctxA- /ctxB- )  از نمونهها (یک نمونه%2/9  فقط در.مثبت بودند
. بودzot+ و
zot

:نتیجهگیری
 باMultiplex PCR بهطور کلی میتوان گفت که روش
، یک روش با اختصاصیتzot  وctxB ،ctxA استفاده از پرایمرهای
دقت و سرعت باال است و میتواند یک ابزار بسیار مفید برای
آگاهی از سویههای بالینی سمزا از غیرسمزای ویبریو کلرا باشد
که جداسازی سریع و دقیق این عامل سمزای وبا از عامل
غیرسمزای آن بهصورت همزمان در مواردی که همهگیری وبا رخ
 به منظور پیشگیری و جلوگیری از انتشار بیماری بسیار،میدهد
 روشیMultiplex PCR  بنابراین این نوع،حائز اهمیت است
 معمولی و روش کشتPCR مناسب در جایگزینی روشهای رایج
.در جداسازی این اندامگان از نمونه های بالینی است

 در این مطالعه از یک نمونه،همانطورکه در باال ذکر شد
zot+  وctxA- /ctxB- بالینی سویهای از ویبریو کلرا ایزوله شد که
. )24( و همکاران استKislichkina بود و این مشابه مطالعه
 سویه مورد مطالعه یک88 نتایج این مطالعات نشان داد که از
 و غیرسمزاctxB  وctxA  ولی فاقد ژنهایzot سویه واجد ژن
.بودند

:تقدیر و تشکر

) برروی21(  و همکاران در عراقSaleh در مطالعهای که
نمونههای بالینی و محیطی انجام دادند گزارش دادند که همه
 ولی، هستندctxB  وctxA ایزولههای بالینی واجد ژنهای
سویههای محیطی فاقد ژنهای مذکورند که این تا حدودی با
.مطالعه حاضر مطابقت دارد

این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی خاتمهیافته مرکز تحقیقات
 (عج) است...میکربشناسی کاربردی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا
.که در اینجا از تمامی اعضای این مرکز تشکر و قدردانی میگردد

 وctxA  نمونه ها حاوی ژنهای% 31/6 در مطالعه حاضر
 و همکارانFedio  بودند که این نتایج تقریباً مشابه مطالعهctxB
32 ) است و نشان داد که بیش از27(  و همکارانImani ،)21(
. از سویههای ایزولهشده دارای ژن فوق هستند%
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