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مواد و روش کار:

تاکنون روش هاي مختلف تشخيصي از جمله کشت سلولي ،االيزا RFLP ،براي

شناسايي شيگاتوکسين ها بکار رفته ولي باتوجه به داشتن هزينه زياد ،صرف زمان زياد وداشتن حساسيت
پائين کمتر مورد توجه واقع شده اند دراين تحقيق براي شناسايي ژن  stxو از روش Multiplex PCR
استفاده شد.

نويسنده مسئول:

یافتهها:

هر جفت پرايمر به طور اختصاصي براي ژن هاي مورد نظر عمل نموده و قطعات مورد نظر از

دکترجعفر اماني

 PCRبدست آمد .ازبين سويه هاي مثبت  31سويه حاوي ژن  4،Stx2سويه حاوي ژن Stx1و  4سويه

دانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل

حاوي Stx1و  Stx2بوده است .در ژنوم تخليص شده از ديگر باکتري هاي گرم منفي تکثيري مربوط به

تحقيقات

قطعات اين توکسين صورت نگرفت .تعيين توالي انجام شده صحت قطعات تکثيرشده رامورد تائيد قرار داد.
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حساسيت واکنش براي شناسايي ژن  3/65،Stx1پيکوگرم در ماکروليتر و 3/80 ،Stx2پيکوگرم در
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کلمات کليدی

سندرم اورمي همولتيکMultiplex PCR ،E.coli O157:H7 ،Shigella dysenteriae ،
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مقدمه

شیگاتوكسین ها متعلق به خانواده بزرگی از زهرابه هاي
(توكسین) باكتري میباشند؛ كه این زهرابه ها عمدتاً توسط
باكتري شیگال دیسانتریه (سروتیپ  )2و پاتوتیپ  STECاز قبیل
( E.coliO157 :H7شیگاالیک زهرابه) تولید میشوند كه قادر به

 28SrRNAزیر واحد  04sریبوزوم فرآیند پروتئینسازي را در
سلول مهار كرده و بدین وسیله موجب مرگ سلولی میشود
همچنین این زهرابه در بعضی از سلولها باعث سنتز سایتوكاین
ها و القا نمودن پدیده آپوپتوزیس به وسیله تنش هاي

ایجاد بیماري میباشند ( .)1این سم هاي پروتئینی متعلق به

ریبوتوكسیک میشود ( .)2عالوه بر آن شیگاتوكسین ها باعث

خانواده  ABزهرابه از زهرابه هاي پروتئینی میباشند .قسمت
زهرابه غیر توكسیک و به صورت پنتامریک بوده كه به طور
اختصاصی از طریق یک رسپتور گلیکولیپیدي به نام  Gb3به
سطح سلول هدف متصل میشود با فعال شدن بخش كاتالیتیک
این سم وارد سیتوزول میشود و با حذف یک آدنین از

افزایش فعالیت عالمتدهی میشوند كه به طور آبشاري افزایش
مییابد .ژن هاي كد كننده این زهرابه در شیگالدیسانتریه بر روي
ژن هاي كروموزومی و در  STECبر روي باكتریوفاژ معتدل قرار

B

دارند ( )4،9تاكنون انواع مختلفی از این زهرابه ها از جمله
Stx2g ,Stx1c,Stx1 Stx2e, Stx2d, Stx2C, Stx2, Stx2f,

04

عسکري احمدپور و همکاران | تشخیص ژن هاي Stx

پروب هاي فلورسنس دار مخصوص كه مستلزم هزینه باال

شناسایی شدهاند عفونتهایی كه به وسیله شیگاتوكسین ایجاد
میشود انتشار جهانی داشته و عموماً در كشورهاي در حال
توسعه مانند جنوب شرقی آسیا ،شبهقاره هند ،آفریقاي جنوبی،

میباشد ،این روش كمتر مورد توجه واقع شده است ( .)19در این
مطالعه باهدف رفع نقایص موجود در روش هاي شناسایی
شیگاتوكسین ها و به دلیل داشتن فاكتورهاي ویروالنس متعدد و
تنوع ژنتیکی و همچنین كاربرد بیشتر و دقیق تر تکنیک PCR
در تشخیص از روش  Multiplex PCRبا دو جفت پرایمر
اختصاصی طراحیشده استفاده شد تا بتوان نسبت به شناسایی
باكتريهاي تولیدكننده شیگاتوكسین با استفاده از ژن هاي هدف
كه همان ژن هاي كد كننده شیگاتوكسین میباشند اقدام گردد.

آسیاي مركزي ،بنگالدش مشاهده میشود ( ،)1در ایران نیز این
باكتري گزارش شده است .آلودگی با باكتريهاي تولیدكننده
شیگا زهرابه یک تهدیدي جدي براي سالمت در كشورهاي دنیا
حتی در كشورهایی با سطح بهداشت مناسب محسوب میشود.
باكتري هاي تولیدكننده شیگا زهرابه عامل اسهال ،اسهال خونی
كولیت هموراژیک ،و )Hemolytic Uremic Syndrome( HUS
میباشند ()5،6؛ كه این ناهنجاري در بچههاي زیر  4سال و افراد

مواد و روشها:

باالي  04سال میتواند منجر به نارسایی كلیه شود و در %4-24

سويههاي باکتري:

افراد مبتال ،به مرگ منتهی میشود ( .)4استفاده از آب ،شیر ،آب
سیب و سبزيهاي آلوده مهمترین منابع باكتري هاي تولیدكننده

سویههاي استاندارد شیگال دیسانتریه با شناسه بینالمللی
 RITCC1875از دانشگاه تربیت مدرس و  E.coli O157:H7از
دانشگاه شاهد و سویههاي استاندارد سالمونال تیفی موریوم،
كلبسیال پنومونیه ،ویبریوكلرا ،سودومونا آئروژینوزا ،از مركز
تحقیقات میکروبیولوژي دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل (عج) تهیه
و با استفاده از روش هاي كشت ،تست هاي بیوشیمیایی
وایمونولوژیکی مورد تأیید مجدد قرار گرفتند.

شیگاتوكسین محسوب میشوند ( )3گله گاوها ،بز و دیگر
حیوانات به طور طبیعی میتوانند مخزن باكتري
تولیدكننده شیگاتوكسین باشند همچنین جانوران دریایی مانند
خرچنگ نیز در انتقال نقش دارند همچنین انتقال شخص به
E.coli

شخص هم میتواند اتفاق بیفتد ( .)11،11شیگاتوكسین ها
همچنان كه به عنوان خطر جدي براي سالمتی انسان محسوب
می شوند از آنها میتوان براي اهداف درمانی مانند درمان انواع
سرطانها و تصویربرداري در جهت شناسایی محل تومورها و
صنایع واكسنسازي استفادههاي مفید نمود تاكنون روشهاي
مختلفی از جمله كشت سلولی ،سرولوژي و مولکولی براي
شناسایی شیگاتوكسین ها و یا ژن آنها استفاده شده است روش
كشت سلولی مستلزم صرف زمان و در روش سرمشناسی عالوه بر
صرف زمان قدرت تفکیک بین انواع شیگاتوكسین ها وجود ندارد

مواد مورد استفاده:
آنزیم  Taq DNA polymeraseو  Ladder 100bpاز شركت
فرمنتاز و Proteinase K،RnaseA ،Lysozyme ،dNTP،MgCl2
واگاروز از شركت سینا كلون خریداري شد همچنین پرایمرهاي
مورد استفاده توسط سینا ژن سنتز شد.
تهيه  DNAژنومي باکتري

( )11در سال  H.Karch 2323و  T.Meyerجهت شناسایی
شیگاتوكسین از تکنیک  PCRبا استفاده از یک جفت پرایمر و
براي شناسایی محصول  PCRاز ژل الکتروفورز و اتیدیوم بروماید
و همچنین براي تأیید محصوالت نیز از دو پروب الیگونوكلوتیدي
 24 bpاستفاده نمودند چون این زهرابه داراي تنوع ژنتیکی
میباشد شناسایی آن طی یک واكنش  PCRمشکل میباشد

جهت استخراج  DNAژنومی ،از باكتري شیگال دیسانتریه
بیوتایپ یک و  ،E.coli O157:H7ابتدا باكتري ها به محیط كشت
 LBمایع تلقیح و جهت تکثیر به مدت  22ساعت در دماي 97
درجه سلسیوس انکوبه شدند .پس از رسیدن باكتريها به فاز
رشد لگاریتمی گرمادهی متوقف و  2/4میلیلیتر از كشت
باكتريها به میکروتیوپ هاي  2 mlمنتقل و به مدت  4دقیقه با
دور  9444rpmسانتریفیوژ .محلول رویی خارج و به رسوب
سلولی حاصل ،مقدار  944میکرولیترازبافر  TEاضافه و با ورتکس
مخلوط گردید سپس مقدار  24میکرولیتر از لیزوزیم
( 244،)24mg/mlمیکرولیتر  %24 SDSو  9میکرولیتر آنزیم

( .)12از سپتامبر  2444تا می  2429توسط  Margotو
همکارانش مطالعات متعددي در مورد جداسازي شیگا زهرابه ها
با استفاده از روش  Real time PCRصورت گرفته است اما با
وجود اختصاصیت  244درصدي و حساسیت باال به دلیل ناتوانی
این تکنیک در تکثیر محصول در اندازه مورد نظر و استفاده از
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شاهد براي صفر كردن دستگاه نانودراپ استفاده شد .یک
میکرولیتر از نمونه استخراجشده را بر روي دستگاه قرار داده و
غلظت آن در طول موج  204و 224نانومتر مورد بررسی قرار
گرفت.

پروتئیناز  Kبه آرامی به هر نمونه اضافه ،به مدت  04دقیقه در
انکوباتور  97درجه سلسیوس قرار داده .در مرحله بعدي نمونهها
به مدت  04دقیقه در دماي  44درجه ،سلسیوس قرار دادهشده
سپس به مدت  7دقیقه با دور  rpm7000سانتریفیوژ شدند .با دور
ریختن محلول رویی و جمعآوري رسوب 24 ،میکرولیتر استات
سدیم ( 9موالر) به هر یک از میکروتیوب ها اضافهشده و براي
ترسیب  744,DNAمیکرولیتر ایزوپروپانول سرد اضافه و
میکروتیوب ها به مدت  29ساعت در دماي  -24درجه سلسیوس
قرار داده ،سپس نمونهها به مدت  24دقیقه با دور rpm7000
سانتریفیوژ شدند تا  DNAرسوب كند سپس محلول رویی
بطوركامل خارج و به میکروتیوب ها اجازه داده شد تا به طور
كامل در دماي  04درجه سلسیوس خشک شوند .در مرحله بعدي
رسوب  DNAدر  244میکرولیتر بافر TEحل و براي حذف
 RNAاحتمالی 9 ،میکرولیتر آنزیم  RnaseAبه میکروتیوب ها
اضافه و به مدت  94دقیقه در دماي  97درجه سلسیوس قرار
داده شد.

پرايمرهاي مورد استفاده
براي طراحی پرایمر در این تحقیق قسمت میانی ژن هاي كد
كننده شیگاتوكسین از باكتريهاي  shigella dysenteriaeو
 E.coli O157:H7به عنوان ژن هدف در نظر گرفته شد .بعد از به
دست آوردن توالی ژن مورد نظر از بانک ژنی اقدام به طراحی دو
جفت پرایمر جهت تکثیر  stx1و  stx2گردید .با استفاده از نرم-
افزارهاي  Oligo Analyzerو  DNASISبرخی ویژگی پرایمرها
مانند درصد  ،GCدماي  ،Tmاحتمال تشکیل لوپ ،دلتا )ΔG( G
و جفت شدگی پرایمرها در هر یک از جفت پرایمرهاي پیشرو و
معکوس ،به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفت .پرایمرها
(جدول  )2توسط شركت سینا كلون سنتز گردید.

اندازهگيري غلظت  DNAژنوميك استخراجشده
براي اندازهگیري غلظت نمونههاي استخراجشده ،از دستگاه
نانودراپ و طول موج  204و  224نانومتر استفاده گردید .به این
منظور ابتدا با الکل نانودراپ را تمیز كرده و سپس با توجه به
روش استخراج  DNAاز آب مقطر و یا بافر TEبه عنوان بافر

جدول  :2اطالعات مربوط به پرایمرهاي مورد استفاده
اندازه قطعه

274 bp
034bp

سکانس پرايمر

پرايمر

جايگاه بر روي ژن کد کننده سم

299-224

TTGTTTGCAGTTGATGTCAGAGG

Ah stx1F

744-070

CAGGCAGGACACTACTCAACCTTC

Ah stx1R

294-220

TTGCTGTGGATATACGAGGGC

Ah stx2F

023-000

CGCCAGATATGATGAAACCAGTG

Ah stx2R

میکرولیتر آب مقطر سترون با یکدیگر مخلوط شدند .واكنش
 PCRدر  94چرخه دمایی مطابق با جدول  2انجام گرفت .جهت
بررسی محصول  4 ،PCRماكرولیتر از محصوالت واكنش به همراه
یک میکرولیتر محلول لودینگ توسط ژل اگاروز یک درصد به
مدت  04دقیقه تحت ولتاژ  24الکتروفورز شد .محصول  PCRبعد
از الکتروفورز زیر نور  UVمشاهده و تصویري از ژل با استفاده از
دستگاه  Gel documentتهیه گردید.

جداسازي و تکثير ژن  stxبا واکنش PCR

اجزاي واكنش  PCRدر حجم نهایی  24میکرولیتر شامل 2
میکرولیتر  DNAالگو 4/4 ,میکرولیتر از آنزیم Taq DNA
 2 ,)4U/µl( polymeraseمیکرولیتر از هر پرایمر pmol/
) 2 ،((µl)10میکرولیتر از مخلوط  2/4 ،dNTPمیکرولیتر بافر
 2 /4 ,24 X ،PCRمیکرولیتر  44( MgCl2میلی موالر)20/4 ،
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جدول  :2نحوه اجراي واكنش  PCRجهت تکثیر ژن  stx1وstx2
درجه حرارت

زمان

تعداد سیکل

مرحله
2

دناتوره شدن اولیه

 30درجه

 9دقیقه

 2سیکل

2

دناتوره شدن ثانویه
اتصال
تکثیر

 30درجه
 43درجه
 72درجه

 04ثانیه
 04ثانیه
 2دقیقه

 92سیکل

9

تکثیر نهایی

 72درجه

 7دقیقه

 2سیکل

شهید یحیی نژاد ،شهید بهشتی ،رازي در سطح شهرهاي
قائمشهر ،بابل و بابلسر از استان مازندران بود .جمعآوري نمونهها
در طی  9ماه از بهمن  32الی فروردین  32انجام گردید.
گروههاي سنی مورد مطالعه شامل بچههاي  2ماهه تا  24سال،
بالغین  24تا  94سال و  44تا  34سال بود .مشخصات افراد
شامل سن ،جنس ،نوع پذیرش و گزارش آنتی بیوگرام ثبت
گردید .با انتقال نمونهها به آزمایشگاه مركز تحقیقات
میکروبیولوژي كاربردي نمونهها به محیط  LBمایع تلقیح و به
انکوباتورشیکردار جهت رشد منتقل گردید .پس از رشد براي
تعیین هویت مجدد بر روي محیط هاي افتراقی و اختصاصی
كشت دادهشده و با آنتی سرم هاي اختصاصی مورد بررسی مجدد
قرار گرفتند .پس از استخراج  DNAبه روش جوشاندن ،واكنش
 PCRانجام شد .در مرحله بعد مقاومت و حساسیت پادزیستی
نمونههاي شیگاتوكسین مثبت حاصل از واكنش  PCRبا استفاده
از روش دیسک دیفیوژن بر روي محیط مولر هینتون آگار تعیین
گردید .دیسکهاي پادزیستی مورد استفاده شامل كوتریماكسازول،
سیپروفلوكساسین ،آمیکاسین ،كوآموكسی كالو ،سفکسیم،
جنتامایسین ،نالیدیکسیک اسید ،سفتازیدیم ،سفوتاكسیم،
سفتریاكسون بوده است سپس تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده
از نرمافزار  SPSS10انجام شد.

تأييد محصوالت واکنش
براي تعیین توالی و تأیید محصول  ،PCRهر یک از پرایمر ها
با غلظت  24 pmol/ µlو  2میکروگرم از محصوالت  PCRبه
شركت ژن فنآوران ارسال شد.
تعيين ميزان اختصاصي بودن واکنش
براي این منظور واكنش  PCRبا ژنوم تخلیص شده باكتري
هاي زیر انجام شدPesudomonase ،Klebsiella pneumonia ,
Salmonella para typhi, aeruginosa, Salmonella typhi,

 Vibrio choleraكه پس از انجام واكنش محصول با ژل آگاروز

یک درصد مورد ارزیابی قرار گرفت.
تعيين ميزان حساسيت واکنش  PCRبا استفاده از
 DNAژنومي
به منظور تعیین حداقل غلظت  DNAژنومی
 dysenteriaeو E.coli O157:H7كه میتواند توسط این روش
شناسایی گردد ،ژنوم باكتري با غلظت  244نانوگرم توسط بافر
) TE (PH=8رقیقشده و به عنوان الگو جهت واكنش  PCRمورد
استفاده قرار گرفت .محصول واكنش توسط ژل آگاروز یک در صد
الکتروفورز گردید.
Shigella

يافتهها

بررسي نمونههاي باليني

پس از كشت باكتري در محیط LBمایع سوسپانسیون حاوي
تعداد مشخص باكتري تحت جداسازي  DNAكروموزومی قرار
گرفت و سپس كیفیت  DNAاستخراجشده بر روي ژل آگاروز
یک درصد بررسی شد همان طور كه در شکل یک مشاهده

در این پژوهش تعداد  09نمونه بالینی مثبت حاصل از كشت
مدفوع با هویت شیگال دیسانتریه و  E.coli O157:H7مورد
بررسی قرار گرفت .نمونههاي جمعآوري شده مربوط به
مراجعهكنندگان به آزمایشگاه بیمارستان هاي كودكان امیركال،
09
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میشود  DNAاستخراجشده و از كیفیت مناسبی جهت انجام
 PCRبرخوردار میباشد.

شکل  :2واكنش  PCRبا محصوالت ژنومیک
ستون  )2نشانگر اندازه ،)100bp DNA Ladder( DNA
ستون  )2محصول  PCRاز ژنوم ( E.coli O157:H7قطعه 274bp
مربوط به ژن  stx2است) ،ستون  )9محصول  PCRاز ژنوم
( Shigella dysenteriaeقطعه  034bpمربوط به ژن  stx1است)

شکل  :2استخراج  DNAژنومی  E.coli O157:H7و شیگال
دیسانتري با استفاده از ژل آگاروز یک درصد :ستون  DNA )2ژنوم

پس از ارسال محصوالت  PCRژن هاي  Stx1و  Stx2به
شركت ژن فنآوران با مقایسه توالی قطعات تکثیرشده و توالی
قطعات كه از بانک ژنی استخراج شده بود ،صحت ژنهاي
تکثیرشده مورد تأیید واقع شد كه در شکل هاي  9و  0نشان
داده شده است.

استخراجشده از باكتري  ،E.coli O157:H7ستون  DNA)2ژنوم
استخراجشده از كشت باكتري Shigella dysenteriae
واکنش PCR

واكنش  PCRبا  DNAژنومیک استخراجشده هر سویه به
طور جداگانه باپرایمرهاي اختصاصی انجام گرفت (شکل  )2در
 PCRقطعه  274و  034جفت بازي به ترتیب مربوط به ژن stx 2
و ژن  stx 1میباشد.

شکل – 9تأییدیه سکانس ژنی Stx1

00
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(ستون  .)0با توجه به اینکه غلطت  DNAژنومیک در نمونه اولیه
 242 ،E.coli O157:H7نانوگرم در میکرولیترو در شیگال
دیسانتریه  240نانوگرم در میکرولیتر بوده پس حساسیت واكنش
براي  E.coli O157:H7برابر  2/42پیگوگرم در میکرولیتر و براي
شیگال دیسانتریه  2/40نانوگرم در میکرولیتر خواهد بود.

شکل – 0تأییدیه سکانس ژنی :Stx2
ميزان اختصاصي بودن واکنش PCR
پس از تأیید محصوالت  ،PCRمیزان اختصاصی بودن واكنش
با استفاده از باكتريهاي كلبسیال پنومونیه ،سالمونال تیفی
موریوم ،سالمونالپاراتیفی  ،Cسودوموناس آئروژینوزا ،ویبریوكلرا
انجام گرفت .همان طور كه در شکل  4دیده میشود تمامی
واكنشها منفی بودند كه اختصاصی بودن تست مورد نظر را
مشخص میكند.

شکل  :0میزان حساسیت واكنش  : PCRنشانگر اندازهDNA
-2
( ،)100bp DNA Ladderستون  )2رقت  ،24-2ستون  )9رقت
 ،24ستون  )0رقت  ،24- 9ستون  )4رقت  24-0ستون  )0رقت ،24- 4
ستون  )7رقت  ،24-0ستون  )2رقت  24-7میباشد كه در رقت انتهایی
غلظت  DNAبرابر  2/42پیکوگرم در میکرولیتر میباشد.

شکل  7تعیین حساسیت بر حسب میزان غلطت  DNAژنومیک
شیگال دیسانتریه :ستون  )2نشانگر اندازه100bp DNA ( DNA
9
 ،)Ladderستون  )2رقت  ،24-2ستون  )9رقت  ،24- 2ستون  )0رقت
 ،24ستون  )4رقت  24-0ستون  )0رقت  ،24- 4ستون  )7رقت ،24-0ستون  )2رقت  24-7میباشد كه در رقت انتهایی غلظت  DNAبرابر
 2/40پیکوگرم در میکرولیتر میباشد.

شکل  :4میزان اختصاصی بودن واكنش  PCRستون  )2نشانگر
اندازه ،)100bp DNA Ladder( DNAستون  )2سودوموناس آئروژینوزا،
ستون  )9كلبسیال پنومونیه ،ستون  )0ویبریوكلرا ،ستون )4
سالمونالتیفی موریوم ،ستون  )0سالمونال پاراتیفی  ،Cستون  7و )2
 E.coli O157:H7و شیگال دیسانتري به عنوان كنترل مثبت

به منظور شناسایی هردو ژن  stx1و  stx2واكنش  PCRبه
صورت مجزا و Multiplex PCRانجام شد كه نتیجه آن در شکل
 4آورده شده است .در واكنش  PCRجداگانه براي هر ژن قطعات
 034و  274جفت باز به ترتیب مربوط به  stx1و  stx2از باكتري
شیگال دیسانتري و  E.coli O157:H7میباشد (ستون  2و .)9
جهت تسریع شناسایی واكنش  Multiplex PCRبراي هر دو ژن

ميزان حساسيت واکنش PCR
پس از تهیه رقت از ژنوم  E.coli O157:H7با غلظت 242
نانوگرم در میکرولیتر وشیگال دیسانتریه با غلظت  240نانوگرم در
میکرولیتر واكنش براي هر یک از رقتها همان طور كه در شکل
 0و  7مشاهده میشود تا رقت  24-7از  DNAژنومیک انجام شد
04
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( )%24مربوط به پسر بچه ها بوده است .درگروه سنی دوم 2
نمونه مثبت كه هردوي آنها مربوط به خانم هاي باردار بوده است
ودر گروه سوم سنی از  7نمونه مثبت ( 0 )%02/7نمونه مثبت
( )%47/2مربوط به پیرمردها و  9نمونه مثبت ( )%02/3مربوط به
خانم هایی با سن باالي  44سال بوده است .نتایج حاصل ازبررسی
حساسیت نمونه هاي شیگاتوكسین مثبت در برابر پادزیست هاي
مورد بررسی نشان دهنده حساسیت آنها در برابرپادزیست هاي
سفکسیم ،جنتامایسین ،آمیکاسین ،سفتریاكسون ،نیتروفورانتین
ومقاومت در برابر پادزیست هاي سیپروفلوكساسین،
كوتریماكسازول ،كوآموكسی كالو ،نالیدیکسیک اسید،
سفوتاكسیم ،سفتازیدیم بود (شکل )0

( stx1و  )stx2همان طور كه در ستون ( 0و  )4مشاهده می شود
انجام گرفت هر دو قطعه  stx1و  stx2در مورد E.coli O157:H7
تکثیر شده است (ستون  )0ودرمورد گونه شیگال دیسانتریه تنها
قطعه  stx1تکثیر شده است.
نتايج نمونههاي باليني:
نتایج حاصل از بررسی حساسیت نمونههاي شیگاتوكسین
مثبت در برابر پادزیست هاي مورد بررسی نشان دهنده حساسیت
آنها در برابر پادزیست هاي سفکسیم ،جنتامایسین ،آمیکاسین،
سفتریاكسون ،نیتروفورانتئین و مقاومت در برابر پادزیست هاي
سیپروفلوكساسین ،كوتریماكسازول ،كوآموكسی كالو،
نالیدیکسیک اسید ،سفوتاكسیم ،سفتازیدیم بود (نمودار .)2
ازمجموع  09نمونه انتخابی ازسه گروه سنی  94نمونه ()%44/4
مربوط به كودكان زیر  24سال 2 ,نمونه ( )%22/2مربوط به گروه
سنی  94-24سال و  24نمونه ( )%92/7مربوط به گروه سنی 44
تا  34بوده است.

شکل  :2ررسی واكنش  PCRو  Multiplex PCRاز ژن هاي  stx1و
 stx2از باكتري شیگال دیسانتریه و . E.coli O157:H7ستون )2
نشانگراندازه ،)100bp DNA Ladder( DNAستون  )2محصول  PCRاز
 DNAژنومیک شیگال دیسانتریه ستون  )9محصول  PCRازDNA
ژنومیک  E.coli O157:H7ستون  )0محصول  Multiplex PCRازDNA
ژنومیک  E.coli O157:H7ستون  )4محصول  Multiplex PCRازDNA
ژنومیک شیگال دیسانتریه

نمودار  :2بررسی آنتی بیوگرام نمونه هاي بالینی

درمورد جداسازي شیگاتوكسین ها از جمعیت مورد مطالعه از
مجموع  09نمونه  27سویه مثبت ( )%20/3حاوي ژن  stxبودند
كه ازاین تعداد  29نمونه ( )%70/4داراي ژن  0 ,stx2نمونه
( )%29/4داراي ژن  stx1و ازبین اینها  0مورد داراي هر دو ژن
 stx1و  stx2بودند .درگروه سنی اول از  2نمونه مثبت (0 ,)%07
نمونه مثبت ( )%74مربوط به دختر بچه ها و  2نمونه مثبت

نتيجه گيري و بحث
آلودگی با باكتریهاي تولیدكننده شیگا توكسین یک تهدیدي
جدي براي سالمت در كشورهاي دنیا حتی پیشرفته محسوب می
شود .باتوجه به اینکه عوامل ایجاد كننده شیگاتوكسین ها كه
عموما باكتري هاي شیگالدیسانتریه و پاتوتیپ  STECمی باشند،
00
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از اهمیت باالیی برخوردار می باشند لذا روش هاي شناسایی این
عوامل ونحوه پیشگیري ودرمان آنها تحقیقات وسیعی را می طلبد

اندازه محصول تکثیر شده واستفاده از پروب هاي فلورسنس دار
مخصوص وهزینه باالوكمبود افراد ماهر وبا تجربه این روش را

( )5،4كه م طالعه ما نیز در راستاي تحقق بخشی از این اهداف

بامحدود یت مواجه نموده است ( .)14تکنیک  PCRدرحال حاضر

بوده است .تا به امروز روشهاي متعددي جهت شناسایی
شیگاتوكسینها ویا ژن مربوط به آن انجام گرفته است اما
شناسایی این سویه ها به طور روتین در آزمایشگاههاي طبی
انجام نمی گیرد لذا پژوهشگران درصدد یافتن راههاي ساده براي
غربالگري این باكتري ها هستند .یکی از این روش ها كشت
سلولی است كه در آن از سلولهایی كه داراي گیرنده اختصاصی
براي این توكسین هستند استفاده می شود .اگرچه حساسیت این
روش شناسایی توكسین باال میباشد ،داراي معایبی از جمله وقت
گیر و زمانبر بودن ،دشواري استاندارد كردن آن ،نیاز به تجربه
ومهارتهاي خاص و نیازمند بودن به امکاناتی نظیركشت سلولی

با توجه به اینکه یک روش ساده ،حساس واختصاصی وبه صرفه
براي شناسایی انواع ژن وعوامل بیولوژیک می باشد وضمن
سادگی محدودیت هاي روش هاي گفته شده را نداشته ازآن به
طورگسترده درآزمایشگاههاي تشخیص طبی جهت شناسایی
عوامل بیماریزا می توان استفاده نمود این تکنیک اولین بار توسط
كاري و مایر توصیف شد و شامل یک جفت پرایمر از یک منطقه
حفاظت شده  Stx1و  Stx2درژن هاي همولوگ بود كه عمده
ترین عیب آن پائین بودن  Tmو عدم كارایی در انواع
شیگاتوكسین بود ( .)12باعنایت به موارد یاد شده جهت
شناسیایی انواع شیگاتوكسین طراحی یک واكنش
 PCRكه در آن حداقل از دوجفت پرایمر جهت شناسایی ژن
شیگاتوكسین استفاده شود ضروري می باشد .اولین مطالعه انجام
گرفته شیگاتوكسین با روش  Multiplex PCRدر سال 2334
توسط Cebulaوهمکارانش جهت شناسایی شیگاتوكسین ها
باطراحی پرایمر هاي اختصاصی واستفاده از یک قطعه به عنوان
كنترل داخلی مثبت صورت گرفت اما پرایمرهاي طراحی شده
Multiplex

وآنتی توكسین مخصوص جهت خنثی سازي میباشد ( )14در
چند سال گذشته آزمایش االیزا براي شناسائی مستقیم
شیگاتوكیسن در نمونه هاي مدفوع طراحی شده است این
آزمایش ها نیز داراي نقش بالقوه اي در تشخیص شیگاتوكیسن
هستند چرا كه می توانند حضور  STECو یا دیگر باكتري هاي
تولیدكننده این توكسین را تشخیص دهند .علیرغم اینکه این
آزمایش بسیار سریع بوده ودر هر آزمایشگاهی قابل انجام و نتیجه
آن در كمتر از یک روز مشخص می شود اما با این وجود بدلیل
عدم تفکیک ب ین انواع شیگاتوكسین ها ونیاز به آنتی بادي هاي
مونوو پلی كلونال ضد توكسین و صرف هزینه زیاد استفاده
چندانی از این روش نمی شود درروش  RPLAاز آنتی بادي
مونوكلونال به همراه ذرات التکس استفاده می شود علیرغم
حساسیت باالي این روش بدلیل استفاده از آنتی بادي مونوكلونال
و اینکه بعضی ازسویه هاي تولیدكننده  Stx2قابل شناسائی نمی

فقط قادر به شناسایی  Stx2بود ( .)13مطالعات بعدي توسط
 Belangerوهمکارانشان با این روش براي شناسایی شیگاتوكسین
ها صورت گرفت عیب عمده آن دراین بود كه همه قطعات
طراحی شده داراي اندازه كوچک و تفکیک آنها برروي ژل آگارز
مشکل بود ( .)21پرایمرهایی كه مادراین تحقیق طراحی نمودیم
با بررسی هاي انجام شده و استفاده از اطالعات موجود در بانک
ژنوم ونرم افزارهاي تائیدي وكار بر روي نمونه هاي بالینی ثابت
نمود كه معایب گفته شده باال را نداشته وقادر به تکثیر انواع ژن
هاي شیگاتوكسین می باشد وقطعات تکثیري برروي ژل آگارز
براحتی تفکیک شده وقابلیت شناسایی هردوژن  Stx1و  Stx2را
به طور همزمان درنمونه هاي بالینی داراست .یکی از معایب
احتمالی درواكنش  PCRوجود مهاركننده هایی است كه می
تواند باعث ایجاد خطا درحین واكنش گردد در باكتریهاي گرم
منفی بدلیل وجود دیواره سلولی پیچیده كه متشکل از انواع
لیپید ،كربوهیدرات وپروتئین می باشد به عنوان مهار كننده عمل
كرده كه به كاهش حساسیت واكنش كمک می كند جهت حذف
این مواد وباال بردن حساسیت واكنش ژنوم باكتري قبل از واكنش
باید تخلیص شود Frank .وهمکارانش درسال  2737از روش

باشند كمتر موردتوجه واقع شده است ( .)11درروش دورگه
سازي كه یک تکنیک مولکولی موثر و بسیارحساس واختصاصی
در شناسایی دقیق شیگاتوكسین میباشد از مواد غیر رادیواكتیو
مانند دیگوسی ژنین وبیوتین استفاده می شوداما به دلیل عدم
كارایی آن درمورد تعداد زیاد نمونه هاي بالینی در آزمایشگاههاي
تشخیص طبی مورد توجه واقع نشده است ( .)15،16از سپتامبر
 2444تا حال مطالعات متعددي در مورد جدا سازي
شیگاتوكسین ها با استفاده از روش  Real time PCRصورت
گرفته است اما با توجه به داشتن اختصاصیت  244درصدي
وحساسیت باالي واكنش به دلیل ناتوانی این تکنیک در برآورد
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 boilingجهت استخراج  DNAژنومی استفاده نمودند كه در این

هارا افزایش می دهد ژن هاي شیگاتوكسین برروي باكتریوفاژ قرار
داشته وپادزیست هایی كه باعث رها شدن باكتریوفاژ می شوند

همکارانش درسال  2442از  ،Tris ،Lysozyme ،SDSگلوكزو
 EDTAبراي استخراج استفاده كه حساسیت واكنش 244

بیان شیگاتوكسین ها را افزایش می دهند ( .)21با توجه به اینکه

روش مهاركنندگان واكنش حذف نخواهند شد (Wang .)21و

مصرف پادزیست ها باعث تشدید عالئم بالینی می شود استفاده از
این پادزیست در موارد ثابت شده یا مشکوک می تواند آسیب
هاي جدي را در این بیماران داشته باشد به همین دلیل ضرورت
توجه دقیق به مصرف پادزیست ها در موارد شیوع بیماري وجود
دارد Aslaniَ .و همکارانش با بررسی بر روي باكتري هاي مولد
شیگاتوكسین در مازندران به این نتیجه رسیدند كه كودكان زیر
 0سال از باالترین میزان شیوع باكتري هاي مولد شیگاتوكسین
برخوردار می باشند .نتایج پژوهش هاي این گروه حاكی از فراوانی

پیکومول در ماكرولیتر بود ( .)22همچنین درسال 2440
 Keihanو همکارانش با استفاده از ماده اي به نام  CTABبه
همراه  NaClغلیظ ( )4 Mبا حذف مهاركننده هاي واكنش و
استخراج  DNAژنومی حساسیت واكنش را تا  2/2پیکوگرم
گزارش كردند ( .)29در این تحقیق با استفاده

ازبافر,TE

 RNase A ,Proteinase K ,SDS %20 ,Lysozymeواستات
سدیم  9موالر و ایزوپروپانول سرد مهاركننده هاي واكنش به طور
موثر از بین رفته كه نتیجه آن افزایش حساسیت واكنش تا 2/42
پیکوگرم در میکرولیتر می باشد .واكنش  PCRاولیه با DNA
ژنومی و نمونه هاي بالینی استخراج شده با موفقیت انجام گرفت
در این واكنش باكتري شیگال دیسانتري قادر به تکثیرقطعه
 490bpمی باشد كه با توجه به توضیحات گفته شده در مورد این
باكتري تطابق كامل وجود دارد .درمورد  E.coli O157:H7تکثیر
هر دوقطعه  274و  034جفت باز مشاهده شد كه این امر نشان
دهنده این است كه باكتري قادر به تولید هر دو نوع توكسین می
باشد .امروزه افزایش مقاومت پادزیستی درنقاط مختلف دنیا به
عنوان یک مشکل اساسی مطرح است و اطالع از حساسیت و
مقاومت پادزیستی در درمان از اهمیت بسزایی برخوردار است.
دركشورهاي درحال توسعه و در كشور ما در زمینه تعیین الگوي
مقاومت درمورد سویه هاي تولید كننده شیگاتوكسین ها در
جمعیت كودكان وافراد سالمند كه اغلب حساس به شیگاتوكسین
ها می باشند به خاطر پیدایش سروتایپ هاي بیماریزاي جدید و
در راستاي آن مقاومت روز افزون این سویه ها به پادزیست هاي
كالسیک و عدم وجود تکنیک هاي تشخیصی مناسب و متداول
جهت شناسایی دقیق سویه هاي تولید كننده توكسین وتمایز آنها
از میکروفلور طبیعی مدفوع و در نتیجه عدم توجه كافی به آنها و
ایجاد طیف گسترده اي از بیماري ها و عفونت ها و پیشرفت آنها
به عوارض شدیدي مثل سندروم اورمیک همولیتیک ،كم خونی،
درگیري  CNSو نارسایی حاد كلیوي و مرگ داراي اهمیت می

 %2/4شیگاتوكسین هادركودكان زیر  0سال بود ( .)26درتحقیقی
كه توسط  Kargarو همکارانش انجام شد سویه هاي مولد
شیگاتوكسین جدا شده به پادزیست هاي پنی سیلین،
كلیندامایسین ،نووبیوسین ،سفکسیم ،اریترومایسین مقاوم و به
پادزیست هاي تتراسایکلین ،تري متوپریم ،سولفومتوكسازول
وكلرامفنیکل حساسیت نشان دادند ( .)25در این تحقیق از
مجموع  09نمونه از سه جمعیت بررسی شده  27سویه مثبت
جداسازي شده كه  %07مربوط به گروه كودكان زیر  24سال و
 %02به افراد باالي  44سال اختصاص داشت .در پژوهش ما تمام
سویه هاي مثبت جدا شده به پادزیست هاي سفکسیم،
جنتامایسین ،آمیکاسین ،سفتریاكسون ،نیتروفورنتین حساسیت و
به پادزیست هاي سیپروفلوكسازین ،كوتریماكسازول ،كوآموكسی
كالو ،نالیدیکسیک اسید ،سفوتاكسیم و سفتازیدیم مقاومت نشان
دادند.
به طوركلی جداسازي عوامل ایجاد كننده شیگاتوكسین ها از
نمونه هاي بالینی كاري دشوار می باشد كه بایستی براي
شناسایی آنها از تکنیک هاي جدید مولکولی كه دربرگیرنده
كمترین هزینه و داشتن باالترین حساسیت و كمترین زمان
جواب دهی بهره گرفت روش مولکولی  Multiplex PCRباتوجه
به داشتن حساسیت و ویژگی مناسب و قابلیت شناسایی باالي
سویه هاي تولید كننده شیگاتوكسین و امکان كاربرد مستقیم بر
روي نمونه هاي بالینی به نظرمی رسد می تواند به عنوان یک
روش روتین در آزمایشگاه هاي طبی به منظور شناسایی موارد
مشکوک مورد استفاده قرارگیرد .همچنین در عین نوظهور بودن
عوامل تولید كننده شیگاتوكسین پیدایش سریع وروزافزون سویه

باشد ( .)24نتایج تحقیقات نشان می دهد كه بین مصرف
پادزیست در افراد آلوده به شیگاتوكسین ()E.coliO157:H7
وگسترش بیماري  HUSارتباط وجود دارد مصرف پادزیست ها در
درمان عفونت هاي ناشی از این باكتري آزادسازي شیگاتوكسین
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هاي مقاوم به پادزیست هاي درمانی رایج وكالسیک دور از انتظار
نمی باشد از این رو تعیین الگوي مقاومت پادزیستی عوامل
ایجادكننده شیگاتوكسین در برنامه درمان و تجویز پادزیست و
بالطبع عدم پیدایش سویه هاي مقاوم درآینده بسیار كارآمد
.خواهد بود
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