Original
Article

Iranian Journal of Medical Microbiology
Iran J Med Microbiol: Volume 10, Number 5 (November - December)
Journal homepage: www.ijmm.ir

Detection of stx1 gene in Shigella dysenteriae from Mazandaran province
clinical samples by PCR-ELISA method
Askary Ahmadpour1, Esmail Fatahi1, Jafar Amani2, Abbas Ali Imani Fooladi2, Aghil Tabar Molahassan3
1.Department of Biology, Islamic Azad University Amol branch, Amol, Iran
2.Applied Microbiology Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3.Department of Immunology, Islamic Azad University Babol branch, Babol, Iran

Abstract

Article Information
Article history:
Received: 2015/09/02
Accepted: 2016/10/19
Available online: 2016/10/17
Article Subject:
Medical Bacteriology

IJMM 2016; 10(5): 11-19
Corresponding author at:
Dr. Jafar Amani

Aplied Microbiology Research
Center, Baqiyatallah
University of Medical Sciences,
Tehran, Iran

Tel: 0982182482549

Background and Aim: Among Enterobacteriaceae, Shigella dysenteriae produce a shiga
toxin, and have cytotoxicity, enterotoxin and neurotoxin activity. The toxin causes diseases such
as diarrhea, gastroenteritis, intravascular coagulation disorder. Today diarrhea is the most
important challenge for the human health. The classic and conventional microbiological
detection methods are sensitive and specificity, but there are limitations. This study was
designed between Bahman 93 and Farvardin 94 to identify S. dysenteriae in shortest time and the
amount of toxin Stx1 with high sensitivity and specificity using PCR-ELISA method.
Materials and Methods: The stx1 sequence (490bp) as a target gene was amplified by
Dig-dUTP labeled, then product was coating on microplate and detection was done using an
antibody against digoxigenin conjugated. Also the specificity and sensitivity of the method were
examined by clinical specimens.
Results: Sensitivity detection of bacteria in the samples was 1.56 pg using genomic DNA
for S. dysenteriae and specificity of technique didn’t show acceptable OD in other species of
Enterobacteriaceae family. ELISA had significant absorption for genomic DNA Up to dilution
0.156 pg. As well as among 70 clinical samples which were analyzed, 3 samples contained the
stx1 gene.
Conclusions: Efficiency PCR-ELISA techniques showed that it was simple, faster, high
specific and sensitive methods. This technique is more suitable than culture and PCR method
also it was easy can apply in each medical laboratory.
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تشخیص ژن  stx1ازشیگال دیسانتریه جدا شده از نمونههای بالینی در استان مازندران با
استفاده ازروش PCR-ELISA
عسکری احمدپور ،1اسماعیل فتاحی ،1جعفر امانی ،2عباسعلی ایمانی فوالدی ،2عقیل تبار
.1
.1
.3

مالحسن3

گروه زیست شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد آیت ا ...آملی ،آمل ،ایران
مرکز تحقیقات میکروبیولوژی کاربردی ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا( ...عج) ،تهران ،ایران
گروه ایمونولوژی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل ،بابل ،ایران

چکیده

اطالعات مقاله
تاریخچه مقاله
دریافت1314/60/11 :
پذیرش1311/60/22:

زمینه و اهداف:

در میان باکتریهای خانواده انتروباکتریاسه ،شیگال دیسانتریه به دلیل تولید توکسین پروتئینی

تحت عنوان شیگاتوکسین با داشتن فعالیت سیتوتوکسینی و نوروتوکسینی موجب بیماریهایی اسهال ،گاستروانتریت و
اختالل انعقاد داخل عروقی میشود که امروزه بهعنوان مهمترین چالش برای سالمتی انسانها مطرح میباشند .هرچند
روشهای کالسیک و متداول میکروبیولوژی برای تشخیص حساس و اختصاصی میباشند ،اما محدودیتهای خاص

انتشار آنالین1311/60/20:

خود رادارند ،لذا این مطالعه بهمنظور رفع محدودیتها و شناسایی توکسین  Stx1در کمترین زمان و میزان در شیگال

موضوع:

دیسا نتریه با حساسیت و اختصاصیت باال بهوسیله تکنیک  PCR-ELISAدر بازه زمانی بهمن  39تا فرودین  39انجام

باکتریشناسی پزشکی
IJMM 1395; 10(5): 11-19

نویسنده مسئول:
دکتر جعفر امانی
مرکز تحقیقات میکروبیولوژی
کاربردی ،دانشگاه علوم پزشکی
بقیه ا( ...عج) ،تهران ،ایران
تلفن6122122422141 :

شد.

مواد و روش کار:

توالی  )094bp( stx1بهعنوان ژن هدف با استفاده از  DIG-dUTPنشاندار تکثیر و سپس

محصول نشاندار شده کف میکروپلیت الیزا کوت شده و درنهایت با استفاده از آنتیبادی ضد دیگوکسیژنین کانژوگه
شناسایی انجام شد .همچنین حساسیت و اختصاصیت این تکنیک با نمونههای بالینی موردبررسی قرار گرفت.

یافتهها:

حساسیت تشخیص باکتری در نمونه بررسیشده با استفاده از  DNAژنومی  1/65 pgبرای شیگال

دیسانتریه تعیین و در بررسی اختصاصیت این تکنیک بهغیراز شیگال دیسانتریه دیگرگونههای خانواده انتروباکتریاسه
جذب قابل قبولی نداشتند .الیزا مربوط به  DNAژنومی تا رقت  0/165پیکوگرم از جذب معنیداری داشت .از  00نمونه
بالینی موردبررسی 9 ،نمونه حاوی ژن  stx1با این تکنیک شناسایی شد.
نتیجهگیری :کارایی تکنیک  PCR-ELISAنشان داد عالوه بر سادگی ،سریع بودن و برخورداری از حساسیت
واختصاصیت باال جایگزینی مناسب برای روش کشت و  PCRمیباشد و بهراحتی قابلیت کاربردی شدن در هر
آزمایشگاه طبی را دارد.

کلمات کلیدی

شیگال دیسانتریه ،شیگاتوکسین ،دیگوکسیژنینPCR-ELISA ،

پست الکترونیک:
Jafar.amani@gmail.com
کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفاده علمی از این مقاله برای مجله میکروبشناسی پزشکی ایران محفوظ است.

مقدمه

از میان باکتریهای خانواده انتروباکتریاسه ،شیگالدیسانتریه
مهمترین باکتری است که تولید توکسین پروتئینی تحت عنوان
شیگاتوکسین ( )Stxمینماید .این توکسین توسط ژنهای
کروموزومی کد شده ( )1-1و با دارا بودن فعالیت سیتوتوکسینی،
انتروتوکسینی ونوروتوکسینی امروزه بهعنوان مهمترین چالش
برای سالمتی انسان ها مطرح میباشد ( .)2این توکسین
پروتئینی ازلحاظ ساختمانی متعلق به گروه  AB5توکسین بوده،

قسمت  Bتوکسین بهصورت پنتامریک ،غیر توکسیک میباشد که
بهطور اختصاصی از طریق یک گیرنده گلیکولیپیدی به نام Gb3
به سطح سلول هدف متصل و سپس از طریق فرایند اندوسیتوز
بهصورت یک وزیکول به داخل سلول منتقل میشود ( .)3پس از
برش پیوند پپتیدی توسط آنزیم فورین در بخش  ،Aقطعه A1
که بهعنوان بخش کاتالتیک این توکسین محسوب میشود آزاد و
پس از فعال شدن وارد سیتوزول شده و با فعالیت
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–Nگلیکوزیدازی با حذف یک باز آدنین از  28SrRNAدر زیر
واحد  61sریبوزومی با جلوگیری از طویل شدن زنجیره پپتیدی
فرآیند پروتئینسازی را در سلول مهار کرده و بدینوسیله موجب
فراهم شدن مرگ سلولی در میزبان میشود ( .)4انتقال این
بیماری در مرحله اول از طریق دستان آلوده و از طریق دهان –
مدفوع میباشد .منابع آب ،مواد غذایی ،سبزیجات ومیوه ها نقش
مهمی در انتقال دارند ( .)0عفونتهای ایجادشده توسط این
توکسین بهصورت جهانی انتشار و عموما در کشورهای
درحالتوسعه و آسیای مرکزی و بنگالدش شیوع آن از میزان
باالیی برخوردار می باشد و در ایران بهصورت اندمیک شیوع دارد
( .)0نهتنها شیگال دیسانتریه بلکه برخی از باکتریهای خانواده
انتروباکتریاسه مانند  ،E.coli O157:H7انتروباکترکلوآکه
( ،)Enterobacter cloacaeسیتروباکتر فروندی ( Citrobacter
 ،)freundiiآئروموناس هیدروفیال (،)Aeromonas hydrophila
آئروموناس کاوئی ( )Aeromonas caviaeو دیگر استرینهای
،O146:H21
،O89:H19
مانند
اشریشیاکلی
 O128:H2 ،ONT:H19 O146:H21،O126:H8قادر به تولید
شیگاتوکسین میباشند ( .)2تمام گروههای سنی در معرض
آلودگی به توکسین شیگال دیسانتریه قرار داشته و عموماً 55
درصد کودکان زیر  5سال به دلیل ضعف سیستم ایمنی،
حساسترین گروه سنی در معرض این توکیسن میباشند (.)1
دیسانتری ،اسهال ،گاستروانتریت ،تشنج ،انسفالوپاتی ،فلج عصبی،
اختالل انعقاد داخل عروقی ،کمخونی شدید ،تعدیل سیستم
ایمنی ،سندروم  Ekiriو  Husاز مهمترین بیماریهایی میباشند
که توسط توکسین شیگال دیسانتریه ایجاد که موجب مرگومیر
میشوند ( .)16برای تشخیص روشهای کشت ،سرولوژی و
ملکولی از مهمترین روشهای تشخیصی محسوب میشوند ،اما
این روشهای کالسیک و ملکولی هرچند از اختصاصیت و
حساسیت باالیی برخوردارند به دلیل محدودیتهایی خاص
ازجمله صرف زمان ،هزینه زیاد و محدودیت در استفاده از تعداد
زیاد نمونهها بهطور همزمان در زمان اپیدمی و بکارگیری مواد
سرطانزا کمتر موردتوجه واقعشدهاند ( .)11برای رفع این
محدودیتهای تشخیصی تکنیکی بر اساس PCR-ELISA
طراحی ،که عالوه برداشتن حساسیت ،اختصاصیت باال
محدودیتهای موجود رفع میگردد .در این تکنیک با طراحی
پرایمر اختصاصی ژن  Stxو تکثیر محصول با ،DIG-dUTP
محصول نشاندار شده در کف پلیت های میکروتیتر کوت و جهت
شناسایی محصول از پروب اختصاصی طراحیشده که بابیوتین

نشاندار و بهطور اختصاصی با قطعه نشاندار شده با  DIGهیبرید
میشود استفاده ،که با اضافه نمودن آنتیبادی ضد دیگوکسیژنین
کانژوکه با آنزیم پراکسیداز ،ژن  Stxقابلیت شناسایی درکمترین
زمان ممکن با حساسیت باالرا دارد.
مواد و روشها
سویههای باکتری
سویههای استاندارد شیگالدیسانتریه با شناسه بینالمللی
 RITCC1875از دانشگاه شاهد ،شیگال فلکسنری ،شیگال سونئی،
ویبریوکلرا ،سودوموناس آئروژینوزا و  E.coli O157:H7از مرکز
تحقیقات میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا( ...عج) تهیه
و با استفاده از روشهای کشت ،تستهای بیوشیمیایی و
ایمونولوژیکی مورد تائید مجدد قرار گرفتند.
مواد مورداستفاده
 DIG-DUTPو کانژوکه مورداستفاده از شرکت ،Roche
آنزیم  Ladder 100bp،Taq DNA polymeraseاز شرکت
فرمنتاز Proteinase K،RnaseA ،Lysozyme ،dNTP،MgCl2 ،و
آگارز از شرکت سینا کلون خریداری شد .همچنین پرایمرها و
پروب مورداستفاده ،توسط شرکت تکاپو زیست سنتز شدند.
تهیه  DNAژنومی باکتری
جهت تهیه  DNAژنومی از روش  Boilingاستفاده شد.
پس از کشت شیگالدیسانتریه در محیط  XLDمنطقه اول کشت
با لوب برداشته و به محیط کشت  LBمایع تلقیح شد پس از
رسیدن باکتریها به فاز رشد لگاریتمی گرمادهی متوقف و 1/5
میلیلیتر از سوسپانسیون سلولهای باکتریایی به مدت  5دقیقه
با دور  0111rpmسانتریفیوژ شد .سپس محلول رویی خارج و به
رسوب سلولی حاصل ،مقدار  311میکرو لیتر از بافر  TEاضافه و
با ورتکس مخلوط گردید و در ادامه به مدت  15دقیقه در حمام
آب جوش قرار داده شد .پس از ورتکس ) )Vortexمایع رویی
) (Supernatantبرداشته و بهعنوان  DNAالگو برای  PCRاستفاده
شد.
انتخاب قطعة ژنی و طراحی پرایمر و پروب مناسب
با توجه به اینکه عامل اصلی ایجاد بیماری توکسین
درشیگالدیسانتریه میباشد به همین جهت زیر واحد  Aبهعنوان
بخش کاتالتیک ،سکانس آن از بانک ژنی استخراج و از روی آن
اقدام به طراحی یک جفت پرایمر جهت تکثیر قطعه ژن Stx1
Stx1
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نموده و در ادامه بهمنظور تائید نهایی ژنهای تکثیر یافته  Stx1و
برای شناسایی محصول  PCRاقدام به طراحی پروب نمودیم که
باز موجود در انتهای ' 5پروب با بیوتین نشاندار و چنان تعریف
شد که تشکیل ساختارهای ثانویه (ساختمان سنجاق سری) و نیز
دایمر شدن پروب به حداقل برسد .همچنین ویژگی و کیفیت

پرایمرها مانند درصد  ،GCدمای  ،Tmاحتمال تشکیل لوپ ،دلتا
 )ΔG( Gو جفتشدگی پرایمرها در هر یک از جفت پرایمرهای
پیشرو و معکوس ،با استفاده از نرمافزارهای ملکولی ،Primer3
 IDT ،BLASTبهطور مجزا موردبررسی قرار گرفتند.

جدول  :1اطالعات مربوط به پرایمرها و پروب طراحیشده
تعداد نوکلئوتید
13
10
11

جایگاه بر روی ژن کد کننده سم
133-111
511-656
011-000

سکانس پرایمروپروب
TTGTTTGCAGTTGATGTCAGAGG
CAGGCAGGACACTACTCAACCTTC
'5'Biotin-TGTTGCAGGGATCAGTCGTACG-3

جداسازی و تکثیر ژن  Stx1با واکنش  PCRو
نشاندار نمودن محصول PCR

اجزای واکنش  PCRجهت تکثیر ژن  Stx1در حجم 15
میکرولیتر شامل  1میکرولیتر  DNAالگو 1/5 ،میکرولیتر از آنزیم
 1 ،)5U/µL( Taq DNA polymeraseمیکرولیتر از هر پرایمر
) 1/5 ،)11pmol/ µLمیکرولیتر بافر 1/5 ,11 X ،PCR
میکرولیتر  51( MgCl2میلی موالر) 1 ،میکرولیتر  dNTPو 16/5
میکرولیتر آب مقطر انجام شد و برای نشاندار نمودن محصوالت
بجای  dNTPاز  DIG-dUTPاستفاده شد .هر چرخه  PCRشامل
واسرشتگی اولیه ( )Denaturationدر  30درجه به مدت  3دقیقه،

پرایمروپروب
Ah stx1F
Ah stx1R
Ah stx1P

واسرشتگی در  35درجه  05ثانیه ،اتصال ) )Annealingدر 53
درجه  05ثانیه ،تکثیر ( )Extensionدر  51درجهیک دقیقه و
تکثیر نهایی در  51درجه به مدت  5دقیقه و با  35سیکل
تکثیری صورت گرفت .واکنش  PCRدر  31چرخه دمایی مطابق
با جدول ( )1انجام گرفت .جهت بررسی محصول  ،PCRمحصول
واکنش توسط ژل آگارز یک درصد به مدت  05دقیقه تحت ولتاژ
 55الکتروفورز شده و محصول  PCRبعد از الکتروفورز زیر نور
 UVمشاهده و تصویری از ژل با استفاده از دستگاه
 Gel documentتهیه گردید.

جدول  :2نحوه اجرای واکنش  PCRجهت تکثیر ژن stx1
1
1
3

مرحله
دناتوره شدن اولیه
دناتوره شدن ثانویه
اتصال
تکثیر

درجه حرارت
 30درجه
 30درجه
 53درجه
 51درجه

زمان
 3دقیقه
 05ثانیه
 05ثانیه
 1د قیقه

تکثیر نهایی

 51درجه

 5دقیقه

شناسایی محصول نشاندار شده با تکنیک
PCR-ELISA

ابتدا  5میکرولیتر استرپتواویدین با  35میکرولیتر بافر
پوششی به چاهک  11،Aمیکرولیتر محصول  PCRنشاندار شده
با دیگوکسیژنین با  31میکرولیتر بافر پوششی )(Coating Buffer
در چاهک  11،Bمیکرولیتر محصول  PCRعادی (غیر نشاندار) با
 31میکرولیتر بافر پوششی در چاهک  Cو  111 ،Dمیکرولیتر
بافر پوششی (  )-Agدر چاهک  5 ،Eمیکرولیتر محصول PCR
عادی با  35میکرولیتر بافر پوششی ریخته و به مدت  1ساعت در

تعداد سیکل
 1سیکل
 31سیکل
 1سیکل

 35درجه سلسیوس انکوبه کرده سپس چاهکها را  3بار بافر
( PBSTفسفات سالین حاوی  %1/15تویین) شستشو داده،
مرحله بعد به هرکدام از چاهکها  111میکرولیتر BSA%3
بهعنوان  Blacking Bufferاضافه کرده و یک ساعت در  35درجه
انکوبه کرده نمودیم .سپس چاهکها را  3بار با بافر PBST
شستشو داده ،همزمان با این مرحله  11میکرولیتر محصول PCR
نشاندار شده با  DIGرا در  31میکرولیتر بافر دورگهسازی
) )SSCریخته  11دقیقه میجوشانیم و سپس  5دقیقه داخل یخ
قرار داده و به آن  11ماکرولیتر پروب نشاندار که انتهای  5آن
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بیوتینیله شده اضافه و به مدت  1ساعت در  55درجه قرار داده
سپس این مخلوط را روی چاهک  Aریخته 1 ،ساعت در 35
درجه قرار داده بعد از  3بار شستشو با بافر  PBSTمقدار 111
میکرولیتر آنتیبادی ضد دیگوکسیژنین نشاندار با پراکسیداز با
رقت  1/1111به هرکدام از چاهکها اضافه کرده 1 ،ساعت در
 35درجه قرار گرفت پس از شستشوی مجدد با 111PBST
میکرولیتر از محلول سوبسترا ( 1میلیگرم  111+OPDمیکرولیتر
 5+ Detection bufferمیکرولیتر آباکسیژنه  )%31به هر چاهک
اضافه و چند دقیقه در اتاقک تاریک نگهداری گردید .برای توقف
واکنش از  111میکرولیتر اسیدسولفوریک  1/5موالراستفاده شد
سپس جذب نوری با استفاده از دستگاه )(Bio-Rad
 ELISA Readerدر  031نانومتر خوانده شد (.)12
تعیین حساسیت تکنیک  PCR-ELISAبا استفاده از
محصول PCR

استخراج  PCR ،DNAانجام و سپس با تکنیک
موردبررسی قرار گرفتند.
یافتهها

بررسی واکنش  PCRو نشاندارشدن محصول PCR

واکنش  PCRبا  DNAژنومی استخراجشده سویه
شیگالدیسانتریه باپرایمرهای اختصاصی طراحیشده مطابق
(شکل  )1انجام گرفت تکثیر قطعه  031جفت بازی مربوط به ژن
 Stx1میباشد که این دلیل بر صحت قطعات تکثیرشده ازلحاظ
اندازه میباشد .همانطور که در (شکل  )1نشان دادهشده است
پس از نشاندار شدن محصول ،باندهای محصوالت  PCRنشاندار
شده با  DIG-dUTPنسبت به محصول  PCRنشاندار نشده کمی
باالتر قرارگرفته است که علت این امر وجود دیگوکسیژنین در
محصول  PCRنشاندار شده میباشد که باعث سنگین شدن
قطعه موردنظر گردیده است.

ژنومی شیگالدیسانتریه

برای تعیین حداقل غلظت
که میتواند توسط این روش شناسایی گردد پس از اندازهگیری
جذب نوری سریال رقت از  DNAژنومی تهیه و جهت تعیین
حساسیت ،ابتدا با روش  PCRو سپس استفاده با تکنیک PCR-
 ELISAارزیابی صورت گرفت ،همچنین برای تأیید محصول
 PCRژن  Stx1باکتری شیگال دیسانتریه روش دورگهسازی
بهکاربرده شد.
DNA

PCR-ELISA

تعیین اختصاصیت تکنیک  PCR-ELISAبا استفاده
از سویههای باکتریایی
برای بررسی اختصاصی بودن این تکنیک با استفاده از
آغازگرهای طراحیشده به همراه شیگال دیسانتریه از دیگر
سروگروه های شیگال و باکتریهای خانواده انتروباکتریاسه مانند
سالمونالتیفی ،ویبریوکلرا ،سودوموناس آئروژینوزا و E.coli
 O157:H7استفاده و سپس با تکنیک  PCR-ELISAمیزان جذب
نوری هریک از سوش ها مورد ارزیابی قرار گرفت.

.
شکل  :1واکنش  PCRبا ژنوم استخراجشده از شیگال دیسانتری
ستون  :1نشانگر اندازه  ،)100bp DNA Ladder( DNAستون :2
محصول  PCRاز ژنوم ( Shigella dysenteriaeقطعه  416bpمربوط
به ژن  stx1است)

تشخیص نمونههای بالینی با استفاده از تکنیک
PCR-ELISA

از  51نمونه بالینی مثبت حاصل از کشت مدفوع با هویت
شیگالدیسانتریه ،سونئی ،فلکسنری مربوط به مراجعهکنندگان
آزمایشگاههای تشخیص طبی بیمارستانها و مراکز خصوصی
استان مازندران که درطی  3ماه از اسفند  33الی اردیبهشت 30
جمعآوریشده بود ،پس از کشت مجدد ،تعیین هویت سویهها،

شکل  :2تصویر ژل آگارز مربوط به نشاندار کردن محصول PCR
ژنومیک شیگال دیسانتریه بهوسیله  :1 .DIG-dUTPسایز مارکر :2
محصول  PCRنشاندار نشده ) :3(stx1محصول  PCRنشاندار شده
)(stx1
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تعیین حساسیت تکنیک  PCR-ELISAبا استفاده از
 DNAژنومی
پس از تهیه رقتهای مختلف از  DNAژنومی حداقل
غلظت  DNAژنومی که باعث آلودگی میشود باروش  PCRبرابر

با  1/56 pgبوده (شکل  3الف) درحالیکه  1/156پیکوگرم
کمترین غلظت  DNAژنومی میباشد (شکل  3ب) که از جذب
نوری قابل قبولی با تکنیک الیزا برخوردار میباشد.

شکل  :3بررسی میزان حساسیت تکنیک PCR-ELISA
الف) تصویر ژل آگارز مربوط به بررسی میزان حساسیت تکنیک  PCR-ELISAبا نمونه  DNAژنومی شیگال دیسانتریه  -1نشانگر اندازه -2 DNA
 110ngمحصول  PCRنشاندار نشده  3تا  1رقت  110ngتا  6/110 pgمحصول  PCRنشاندار شده .ب) تعیین حساسیت  PCR-ELISAبا استفاده
از محصول  PCRژن Stx1
تعیین اختصاصیت تکنیک PCR-ELISA

در این روش برای بررسی اختصاصی بودن آغازگرهای
طراحیشده عالوه بر شیگالدیسانتریه و شیگالسونئی و فلکسنری
از دیگر سویههای خانواده انتروباکتریاسه استفاده شد که بهغیراز
شیگالدیسانتریه هیچ باندی بر روی ژل آگارز مشاهده نشد (شکل

 0الف) و در بررسی با درروش  PCR-ELISAمیزان جذب نوری
در نمونه شیگالدیسانتریه از میزان جذب باالتری برخوردار
درحالیکه جذب نوری دیگر سویهها پایینتر از مقادیر کنترل بود
(شکل  0ب).

شکل  :4تعیین اختصاصیت PCR
الف) ژل آگارز مربوط به تعیین اختصاصیت  PCRژن  -1 :Stx1نشانگر اندازه  -2 DNAمحصول  PCRنشاندار نشده ژن  Stx1شیگال دیسانتریه -3

محصول  PCRنشاندار شده ژن  Stx1شیگال دیسانتریه  -4شیگال فلکسنری  -1شیگال سونئی
 -0سودوموناس آئروژینوزا  -0ویبریوکلرا  E.coli O157:H7 -2ب) بررسی تعیین اختصاصیت روش PCR-ELISA
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بررسی نمونههای بالینی با استفاده از تکنیک
PCR-ELISA

برای کاربردی نمودن این تکنیک ،تعداد  51نمونه بالینی
که با هویت شیگالدیسانتریه ،فلکسنری و سونئی که در طی سه
ماه از اسفند  33تا اردیبهشت  30از آزمایشگاههای تشخیص
طبی بیمارستانها و مراکز خصوصی از استان مازندران جمعآوری
و با این تکنیک موردبررسی قرار گرفتند  3نمونه حاوی ژن Stx1
بوده است که نتایج بهدستآمده از ( PCRشکل  5الف) نشان داد
نمونههای مثبت از میزان جذب نوری قابل قبولی برخوردار
میباشند همچنین این نتایج با نتایج بهدستآمده از طریق کشت
کامأل مطابقت داشت.

شکل  :1بررسی نمونههای بالینی حاوی ژن  -1 .Stx1نشانگر اندازه
 2 DNAتا  PCR -4ژن  Stx1از نمونههای بالینی مثبت

بحث
از خانواده انتروباکتریاسه شیگالدیسانتریه تیپ  1که
بهعنوان مهمترین عامل بیماریزای رودهای در انسان محسوب
میشود ( )13به دلیل تولیدتوکسینی بنام شیگاتوکسین که دارای
خاصیت نوروتوکسیک ،سیتوتوکسیک و انتروتوکسیک میباشد
( )14علت مهم مرگومیر در کودکان زیر  5سال و افراد مسن به
دلیل ابتال به بیماریهایی مانند تشنج ،انسفالوپاتی ،فلج عصبی،
اختالل انعقاد داخل عروقی ،کمخونی شدید ،ترومبوسیتوپنی،
تعدیل سیستم ایمنی ،گاستروانتریت ،سندروم  Hus ،Ekiriو
دیسانتری میباشد ( .)16ازآنجاییکه این باکتری انتشار آن
بهصورت جهانی و در ایران بهصورت اندمیک میباشد بهعنوان
تهدیدی جدی برای سالمت بخصوص در کودکان محسوب شده
( ،)11لذا روشهای شناسایی توکسین شیگا درشیگال دیسانتریه،
نحوه پیشگیری ودرمان آنها از اهمیت قابلتوجهی برخوردار
میباشد .روشهای کالسیک مانند کشت سلولی ،الیزا و RPLA
اگرچه از حساسیت باالیی در شناسایی این توکسین برخوردار
میباشند ،اما به دلیل داشتن معایبی از قبیل آهسته بودن ،صرف

وقت و هزینه زیاد ،مشکل در استاندارد نمودن ،نیاز به افراد
باتجربه ،محدودیت در اختیار داشتن امکاناتی نظیر کشت سلولی
و آنتیتوکسین مخصوص جهت خنثیسازی و نیاز به
آنتیبادیهای مونو و پلی کلونال ضد توکسین استفاده چندانی از
آن نمیشود ( .)10-10روشهای تشخیص ملکولی مانند ،PCR
 Real timeو دورگهسازی با توجه به پیشرفتهای روزافزون در
زمینه تشخیص توکسین شیگا هنوز دارای معایب میباشند.
تکنیک ملکولی  PCRکه از سال ( 1353توسط  )Karchتا حال
که بهطور موفقیتآمیزی برای شناسایی شیگاتوکسین ها کاربرد
دارد با توجه به اینکه از سرعت ،اختصاصیت و حساسیت بیشتری
نسبت به روشهای گفتهشده برخوردار میباشد به دلیل استفاده
روزمره از ماده سرطانزای اتیدیوم بروماید جهت رنگآمیزی ژل،
خطر آلودگی کارکنان آزمایشگاهی و محیط را باالمی برد.
همچنین محدودیت در تعداد نمونهها بهطور همزمان از دیگر
مواردی است که تکنیک  PCRرا درزمانی که گسترش بیماری
بهصورت پاندمی و آندمی ظاهر میشود با مشکل روبرو ساخته
است ( .)12از سپتامبر  1111توسط  Fortinتا حال مطالعات
متعددی در مورد جداسازی شیگاتوکسین ها با استفاده از روش
 Real timeصورت گرفته است ،اما با توجه به داشتن اختصاصیت
 111درصدی و حساسیت باالی واکنش به دلیل ناتوانی این
تکنیک در برآورد اندازه محصول تکثیرشده و استفاده از
پروبهای فلورسنس دار مخصوص و هزینه باال و کمبود افراد
ماهر و باتجربه این روش را با محدودیت مواجه نموده است (.)11
روش دورگهسازی برای شناسایی شیگاتوکسین ها که درسال
 1331توسط  Thomasو همکارانش ارائه شد با توجه به اینکه
یک تکنیک مولکولی مؤثر ،بسیار حساس و اختصاصی با استفاده
از مواد غیر رادیواکتیو مانند دیگوکسیژنین و بیوتین میباشد ،اما
به دلیل عدم کارایی آن در مورد تعداد زیاد نمونههای بالینی در
آزمایشگاههای تشخیص طبی موردتوجه واقع نشده است (.)26
اگرچه محققین یکی پس از دیگری سعی در برطرف نمودن
معایب روشهای پیشین نمودهاند ،ولی تالش برای روشهای
جدیدی که در آن برخی از معایب روشهای قبلی برطرف شده
باشد و یا نسبت به روشهای قبل از حساسیت و سرعت عمل
بیشتری برخوردار باشد ،پیوسته مدنظر محققین بوده است .با
توجه به نکات فوق در این تحقیق روش مولکولی بر پایه
هیبریداسیون محصول  PCRبه همراه پروب اختصاصی
طراحیشده تحت عنوان تکنیک  PCR-ELISAباهدف رفع
معایب گفته به دلیل ساده بودن مراحل کار که شامل انتقال،
15
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افزایش وانکوباسیون میباشد وبه دلیل استفاده از پروب
اختصاصی برای باال بردن حساسیت واکنش و عدم بهکارگیری
مواد رادیواکتیو ،جهت شناسایی سریع و اختصاصی توکسین شیگا
در شیگال دیسانتریه بهعنوان یک روش شناسایی کمخطر ،مناسب
و قابلاعتماد برای اولین بار بکار گرفته شد .در سال  1111برای
اولین بار  Beileiو همکارانش و در همین سال  Fachو همکارانش
با تکنیک  PCR-ELISAدر مدت  5ساعت با  31سیکل تکثیری
با حساسیت  116از  DNAژنومی توانستند E.coli O157:H7
راشناسایی نمایند ( E.coli O157:H7 .)21در سال  1111توسط
 Dalyو همکارانش با تکنیک  PCR-ELISAدر مدت  5ساعت با
 35-31سیکل تکثیری با حساسیت  115از  DNAژنومی
شناسایی شد ( Morata .)22و همکارانش در سال  1113نشان
دادند که باکتری بروسال با حساسیت  115از  DNAژنومی با 31
سیکل تکثیری در مدت  5ساعت قابلیت شناسایی دارد ( .)23در
سال  Mousavi 1115و همکارانش توانستند باکتری ویبریوکلرا را
با تکنیک  PCR-ELISAدر مدت  0ساعت با حداقل  5سیکل
تکثیری و با حساسیت  115از  DNAژنومی مورد شناسایی قرار
دهند ( .)24سالمونال تیفی در سال  1115توسط  Mousaviو
همکارانش با تکنیک  PCR-ELISAدر مدت  0ساعت با 5-31
سیکل تکثیری با حساسیت  115از  DNAژنومی شناسایی شد
( Elmi .)21و همکارانش در سال  1111نشان دادند که باکتری
هلیکوباکتر پیلوری با حساسیت  113از  DNAژنومی با  31سیکل
تکثیری در مدت  5ساعت قابلیت شناسایی دارد (.)20
 Esfandiyariو همکارانش در سال  1110توانستند در مدت 0
ساعت با  11سیکل تکثیری ژن  LTتوکسین را با حساسیت 116
با این تکنیک شناسایی نمایند ( ،)20اما نتایج ما در تحقیق
حاضر نشان داد شیگالدیسانتریه در مدت  0ساعت با  31سیکل
تکثیری و با حساسیت  116از  DNAژنومی با تکنیک PCR-
 ELISAقابلیت شناسایی دارد.

از این مطالعه میتوان اینطور نتیجهگیری نمود که روش
 PCR-ELISAنسبت به بقیه روشهای تشخیصی دارای چندین
مزیت میباشد :به دلیل ترکیب شدن محصول  PCRبا یک مرحله
دورگهسازی صحت کار باال میرود ،استفاده از پلیت های
میکروتیتر امکان بررسی  36نمونه بهطور همزمان وجود دارد و
حساسیت و اختصاصیت آن بیشتر و زمان تشخیص کاهش
بهطوریکه حساسیت این روش برای تشخیص سم  Stx1در
شیگالدیسانتریه  111برابر بیشتر از روش الکتروفورز ژل آگارز
بوده و در مدت  0ساعت شناسایی میشود .عدم نیاز به دستگاه
ژل داکت ،اتاق تاریک ،امکان آلودگی کم نسبت به روشهای
لکهگذاری ساترن و عدم استفاده از مواد گرانقیمت که درروش
 Real-timeبکار میرود از دیگر محاسن این تکنیک محسوب
میشود .ازآنجاکه این تکنیک بهراحتی قابلیت استاندارد شدن در
آزمایشگاههای تشخیص طبی داشته و روشی سریع و در
مدتزمان کوتاه قابلاجرا میباشد و در ضمن ریسک آلودگی برای
کارکنان آزمایشگاه کاهش مییابد به نظر میرسد یک روش
آزمایشگاهی مناسب و قابلاعتماد برای تشخیص شیگاتوکسین ها
باشد.
تقدیر و تشکر
تحقیق حاضر بخشی از پایاننامه کارشناسی ارشد
میکروبیولوژی مصوب دانشگاه آزاد اسالمی واحد آیت ا ...آملی
است.
تعارض منافع:
بین نویسندگان و مجله میکروبشناسی پزشکی ایران
هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد.
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