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Background and Aims: Many bacteria including Escherichia coli may enter into a viable
but non-culturable (VBNC) state under unfavorable stresses, which are unable to be detected by
culture-based methods. In this study, the use of Reverse Transcription PCR (RT-PCR) for
detection of VBNC state of E. coli O157:H7 was investigated.
Materials and Methods: Escherichia coli O157:H7 was inoculated in distilled water and
30 percent salt water at room temperature. The cultivability of bacteria was determined using
routine culture and colony counting on MacConkey agar. The RT-PCR of 16S rRNA gene
involved direct extraction and purification of RNA, DNase I treatment for removing DNA
contamination, cDNA synthesis and electrophoresis of PCR products of cDNA was used to
detect viable E. coli O157:H7 under studied treatments and was compared with the results of
RT-PCR of 16S rRNA gene of heat- killed bacteria.
Results: The cultivability of bacteria was maintained during the study period in distilled
water; however, the use of 30% NaCl caused the bacteria to be non-cultivable on day 4. The RTPCR of 16S rRNA showed the positive expression of this gene in cultivable and non-cultivable
bacteria during the study period, whereas heat-killed bacteria were negative for this gene, which
indicated the efficacy of RT-PCR of 16S rRNA in differentiation of alive from dead bacteria.
Conclusions: Escherichia coli O157:H7 entered into the VBNC under 30 percent NaCl
which can be associated with serious human health problems. RT-PCR can be used to detect
bacteria in the VBNC state.
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شناسایی حالت زنده اما غیرقابلکشت باکتری اشریشیا کلی ( )Escherichia coli O157:H7با
استفاده از وارونویسی واکنش زنجیرهای پلیمراز ()RT-PCR
محمد خضری ،1مسعود رضائی ،*1اشرف محبتی مبارز 2مهدی
.1

گروه فرآوری محصوالت شیالتی ،دانشکدۀ علوم دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،ایران

.2

گروه باکتریشناسی پزشکی ،دانشکدۀ پزشکی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران

ذوالفقاری3

 .3گروه فرآوری محصوالت شیالتی ،دانشکدۀ شیالت و محیط زیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ،گرگان ،ایران
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چکیده
زمینه و هدف :باکتریهای متعددی همانند اشریشیا کلی تحت شرایط نامساعد میتوانند وارد حالت زنده اما غیرقابل کشت

دریافت1397/08/24 :

( )VBNCشوند که با روشهای تشخیص بر پایه کشت باکتری قادر به شناسایی نیستند .در تحقیق حاضر ،وارونویسی واکنش

پذیرش1397/11/2:

زنجیرهای پلیمراز ( )RT-PCRبرای تشخیص باکتری  Escherichia coli O157:H7در حالت  VBNCبررسی شد.

انتشار آنالین1397/12/25 :

موضوع:
باکتریشناسی مولکولی
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نویسندۀ مسئول:
مسعود رضائی
گروه فرآوری محصوالت شیالتی،
دانشکدۀ علوم دریایی ،دانشگاه تربیت
مدرس ،نور ،ایران

مواد و روشکار :باکتری  E. coli O157:H7به تیمارهای آبمقطر و آبنمک 30درصد تلقیح و در دمای اتاق نگهداری شد.
کشتپذیری باکتریها روی محیط کشت مک کانکی آگار تعیین شد RT-PCR .ژن  16S rRNAشامل استخراج و تخلیص ،RNA
تیمار  DNase Iبرای حذف آلودگی  DNAو سپس سنتز  cDNAو الکتروفورز محصول  PCRنمونههای  cDNAبرای تشخیص
زندهمانی باکتری  E. coli O157:H7تحت تیمارهای مورد مطالعه به کار رفت و با نتایج  RT-PCRژن  16S rRNAدر باکتری
های کشتهشده بهوسیلۀ حرارت مقایسه شد.
یافتهها :کشتپذیری باکتریها در تیمار آبمقطر طی مدت مطالعه حفظ شد؛ اما تیمار آبنمک  30درصد باعث کشتناپذیری
باکتری در روز چهارم مطالعه شد .نتایج  RT-PCRژن  16S rRNAبیانگر حفظ بیان این ژن در باکتریهای کشتپذیر و
غیرقابلکشت طی مدت مطالعه بود ،در حالی که در باکتریهای کشتهشده بهوسیل ۀ حرارت بیان این ژن منفی بود که نشاندهندۀ
کارایی  RT-PCRژن  16S rRNAدر تشخیص باکتریهای زنده از غیرزنده بود.
نتیجهگیری :باکتری  E. coli O157:H7تحت استرس شوری  30درصد وارد حالت  VBNCشد که میتواند باعث

پست الکترونیک:

مخاطراتی جدی برای سالمت انسان شود .وارونویسی واکنش زنجیرهای پلیمراز ( )RT-PCRمیتواند برای تشخیص باکتریهای
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 VBNCبه کار رود.
کلمات کلیدی :اشریشیا کلی ،زندهمانی باکتری ،وارونویسی واکنش زنجیرهای پلیمراز
کپیرایت © مجله میکروب شناسی پزشکی ایران :دسترسی آزاد؛ کپی برداری ،توزیع و نشر برای استفاده غیرتجاری با ذکر منبع آزاد است.

مقدمه
باکتری  Escherichia coli O157:H7یک باکتری بیماریزای
انسانی با منشأ حیوانی است که دارای دوز عفونی پایین حدود
 10-100باکتری بوده و میتواند موجب بیماریهای خطرناک و
حتی مرگ در انسان شود ( .)1-3حیوانات اهلی و وحشی از مخازن
اصلی باکتری  E. coli O157:H7بهشمار میآیند .مصرف گوشت
چرخشده ،شیر خام و سایر فراوردههای تولیدشده از گاو ،آلودگی

مدفوعی منابع آبی مختلف و نیز محصوالت کشاورزی به این باکتری
بهعنوان منابع خطر این باکتری مطرح هستند (.)1 ،4
باکتری  E. coli O157:H7میتواند تحت شرایط محیطی
مختلف از جمله تغییر دما pH ،پایین و  ...زنده بماند .همچنین این
باکتری همانند تعداد زیاد دیگری از باکتریهای غیراسپورزا می
تواند تحت شرایط زیستی نامساعد و سایر استرسهای شدید وارد
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حالت زنده اما غیرقابل کشت ( )VBNCشود .حالت  VBNCیک
مکانیسم زندهمانی اتخاذشده بهوسیلۀ این باکتریها است که در
آن باکتری زنده بوده اما فاقد کشتپذیری و رشد روی محیطهای
کشت متداول باکتری است ( .)5 ، 6باکتریهای VBNCشده
ممکن است پس از رفع شرایط نامطلوب و استرسزا و قرارگیری
در معرض شرایط مساعد ،قابلیت رشد و کشت روی محیطهای
کشت را بار دیگر بهدست بیاورند و بهاینترتیب میتوانند موجب
مخاطرات جدی شوند ( .)7-9در همین رابطه ،بیان برخی از
ژنهای بیماریزایی این باکتریها در حالت  VBNCو یا بعد از
احیا و تبدیل به حالت قابلکشت نیز در مطالعات پیشین گزارش
شده است ( .)1لذا نظر به وجود فاکتورهای استرسزای مختلف در
محیطزیست و یا حتی در پروسههای مختلف از جمله در صنایع
غذایی از قبیل دمای پایین ،شوری باال برای افزایش ماندگاری
فراوردهها ی تولیدی ،نگرانی دربارۀ رفتار باکتری اشریشیا کلی و
ورود آن به حالت  VBNCوجود دارد ( .)10،11از طرف دیگر با
توجه به اینکه باکتریهای VBNCشده بهوسیلۀ روشهای متداول
کشت و شمارش کلنی روی محیط کشت قابلشناسایی نبوده و
ممکن است که نمونههای آزمایششده عاری از باکتری قلمداد
شوند ،این نقص در شناسایی این حالت از باکتریها میتواند
مخاطرات جدی را در پی داشته باشد .همچنین بسیاری از
روشهای تشخیصی دیگر از جمله آزمایش ایمنی براساس
شناسایی آنتیژن و آنتیبادی ،روشهای متکی بر واکنش
زنجیرهای پلیمراز ( )PCRنیز قادر به تمایز بین سلولهای زنده و
مرده نیستند ( .)1بهعالوه روشهای متکی بر باکتریوفاژ نوترکیب
که با استفاده از ترکیبی از ارزیابی شدت فلورسنس و آنالیز
موادغذایی بین باکتریهای زنده و مرده تمایز قائل میشود ،در
نمونههای محیطی ناشی از اختالل فلورسنس ناشی از ذرات
موجود در این نمونهها با محدودیت مواجه هستند ( .)1از آنجا که
یکی از تفاوتهای بین باکتریهای  VBNCو مرده ،حفظ اطالعات
ژنتیکی و بیان ژن در سلولهای  VBNCاست ( )6و همچنین با
توجه به پایداری کوتاهمدت  RNAدر خارج از سلول زنده ،استفاده
از وارونویسی واکنش زنجیرهای پلیمراز ( )RT-PCRبرای شناسایی
 RNAمیتواند بهعنوان روش مفیدی برای شناسایی باکتریهای
زنده مطرح باشد .این روش شامل استخراج و تخلیص  ،RNAتیمار
 DNase Iبرای حذف  DNAو سپس سنتز  cDNAو الکتروفورز
محصول  PCRنمونههای  cDNAتهیه شده است (.)7 ،12

با توجه به نتایج مطالعات انجامگرفته پیرامون القای حالت
 VBNCدر باکتری  E. coliتحت شرایط گرسنگی و شوری و
همچنین با توجه به کاربرد درصد باالی نمک (تا 30درصد) در
فرایندهایی مثل تولید ماهی نمکسود و دودی و نگرانی مضاعف
پیرامون القای حالت  VBNCدر این باکتری به ویژه در مورد تولید
ماهی نمکسود از کپور ماهیان که در استخرهای محل پرورش
آنها از کودهای حیوانی برای باروری استخرها استفاده میشود،
مطالعۀ حاضر به بررسی استفاده از وارونویسی واکنش زنجیرهای
پلیمراز ( )RT-PCRبا استفاده از ژن خانهدار  16S rRNAبرای
شناسایی باکتری  Escherichia coli O157:H7در حالت زنده اما
غیرقابلکشت القاشده بهوسیلۀ استرس شوری اشباع پرداخته شد.

مواد و روشها
تهیۀ سویۀ باکتری و آمادهسازی برای تلقیح به
تیمارهای موردمطالعه
مطالعۀ حاضر در آزمایشگاههای فراوری محصوالت شیالتی و
باکتریشناسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس طی سالهای
 1395-97انجام شد .باکتری  Eschericia coli O157:H7از
کلکسیون میکروبی دانشکدۀ دامپزشکی دانشگاه تهران به شماره
جدایه (شماره )E. coli O157:H7 ،295 :که تأیید شده و در
مطالعات مختلفی به کار رفته بود ،تهیه شد ( .)13کلنی خالص و
تازۀ باکتری مدنظر در محیط  BHIمایع در دمای  37˚Cو rpm
 120رشد داده شد .رشد باکتری بهوسیلۀ اسپکتروفتومتر در جذب
نوری  600نانومتر اندازهگیری شد .همچنین بهمنظور شمارش
باکتریها ،رقتهای سریالی از نمونههای گرفتهشده تهیه و سپس
روی محیط کشت  BHIآگار کشت داده شد .پس از
گرمخانهگذاری در  37˚Cبهمدت  24ساعت شمارش کلنیها از
پلیتهای دارای  30-300کلنی انجام گرفت و نتایج بهصورت
 CFU/mlگزارش شد .سوسپانسیون باکتری مربوط به اوایل مرحلۀ
فاز لگاریتمی رشد با غلظت  5 × 108 CFU/mlتهیه و به
تیمارهای آب مقطر و همچنین آبنمک 30درصد در غلظت نهایی
 5 × 107 CFU/mlتلقیح شدند و در دمای اتاق مورد مطالعه قرار
گرفتند ( .)1 ،14نمونهبرداری از تیمارهای مورد مطالعه در روزهای
 9 ،7 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ،0و  11انجام گرفت و کشتپذیری باکتریها
و تعیین زندهمانی آنها ارزیابی شد.
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پروسه PCR

کشتپذیری باکتری
بهمنظور بررسی کشتپذیری باکتری در تیمارهای
مطالعهشده ،در روزهای مختلف نمونهبرداری صورت گرفت و
رقتهای متوالی از نمونههای باکتریایی تهیه شد؛ سپس روی
محیط کشت مک کانکی آگار کشت داده شدند .پس از گرمخانه
گذاری نمونهها ،کلنیهای رشدیافته شمارش و بهصورت CFU/ml
گزارش شدند .بهمنظور تعیین وضعیت باکتریهای کشتپذیر در
پایان دورۀ آزمایش تیمارهای موردمطالعه ،هنگامی که تعداد کمتر
از  0/1 CFU/mlباکتری کشتپذیر قابلمشاهده بود ،باکتریها در
حالت  VBNCدر نظر گرفته شدند (.)1

بهمنظور انجام  ،PCRاز )( Prime Taq Premix (2Xکیاژن
طب صدرا ،ایران) استفاده شد .بهطور خالصه 10 ،میکرولیتر از
 3 ،Prime Taq Premixمیکرولیتر از  DNAنمونه و  1میکرولیتر
از مخلوط پرایمرهای فوروارد و معکوس (هرکدام  5پیکوموالر)
مخلوط شده و با آب مقطر دیونیزه استریل به حجم  20میکرولیتر
رسید .مخلوط فوق برای حذف قطرات روی دیوارۀ میکروتیوب
بهمدت  10ثانیه اسپین شد .سپس میکروتیوبها برای انجام PCR
در دستگاه ترموسایکلر قرار داده شدند .شرایط  PCRبه شرح زیر
بود:

شناسایی باکتریهای  VBNCبهوسیلۀ  RT-PCRژن

دناتوراسیون اولیه در  94˚Cبهمدت  5دقیقه؛ رونویسی
 DNAبرای  35سیکل شامل دناتوراسیون ثانویه در  94˚Cبهمدت
 30ثانیه ،اتصال پرایمرها در  60˚Cبهمدت  30ثانیه و سپس
مرحلۀ گسترش در  72˚Cبهمدت  30ثانیه؛ گسترش نهایی در
 72˚Cبهمدت  5دقیقه .سپس الکتروفورز محصول  PCRبا استفاده
از ژل آگاروز 2درصد انجام شد و بهوسیلۀ ژل داک از ژل مربوطه
عکس گرفته شد .پرایمرهای ژن  16S rRNAاستفادهشده در
مطالعۀ حاضر ،شامل پرایمر فرواردCAT TGA CGT TAC CCG :
 CAG AAو پرایمر معکوسCGC TTT ACG CCC AGT AAT :
 TCCبا اندازه محصول نهایی  PCRبرابر  98bpبود (.)16

16S rRNA

بهمنظور شناسایی باکتریهای  VBNCتحت تیمارهای
موردمطالعه از  RT-PCRژن  16S rRNAشامل استخراج و تخلیص
 ،RNAتیمار  DNase Iبرای حذف آلودگی  DNAو سپس سنتز
 cDNAو الکتروفورز محصول  PCRنمونههای  cDNAتهیهشده،
استفاده شد (.)15
همچنین بهمنظور اطمینان از کارایی  RT-PCRژن
 rRNAدر تفکیک باکتریهای زنده از غیرزنده ،باکتریهای زنده و
تازه باکتری  E. coli O157:H7با حرارت ( 95˚Cبهمدت 15
دقیقه) کشته شد .برای باکتریهای کشتهشده نیز RT-PCR
ژن 16S rRNAبالفاصله بعد از کشتهشدن (زمان صفر) و نیز بعد از
 24ساعت انجام شد (.)15
16S

استخراج  RNAباکتری
در روزهای نمونهبرداری ،از هر تیمار  10میلیلیتر از نمونه
بهصورت هموژن برداشته شده و در  7000 rpmبهمدت  5دقیقه
سانتریفیوژ شد .رسوب باکتری بهمنظور استخراج  RNAتحت لیز
سلولی قرار گرفت .بهمنظور استخراج  RNAنمونههای باکتری،
کیت استخراج  RNAبا نام RiboEx Total RNA kit (GeneAll,
) South Koreaطبق دستورالعمل شرکت سازنده به کار رفت.
کیت ( DNase Iسیناکلون ،ایران) جهت حذف آلودگی DNA
استفاده شد .سپس  RNAحاصل برای سنتز  cDNAبا استفاده از
کیت ) Viva 2-step RT-PCR kit (Vivantis, Malaysiaبه کار
رفت.

آنالیز آماری
آزمایشهای انجامشده در سه تکرار انجام شد .میانگین و
انحرافمعیار دادهها تعیین شد و براساس آن و با استفاده از
نرمافزار اکسل نمودارها رسم شدند .نتایج مربوط به بیان ژن 16S
 rRNAدر روش  RT-PCRبهصورت کیفی گزارش شد و عکس
الکتروفورز محصول  PCRروی ژل آگارز 2درصد ارائه شد.

یافتهها
در مطالعۀ حاضر ،کشتپذیری باکتری  E. coli O157:H7در
تیمارهای آب مقطر و همچنین آبنمک 30درصد در دمای اتاق با
استفاده از روش کشت متداول باکتری و شمارش کلنی مطالعه
شد .نتایج نشان داد که کشتپذیری باکتریها در تیمار آب مقطر
در طول مطالعه حفظ شد؛ اما در تیمار شوری 30درصد از روز 4
به بعد این باکتریها فاقد کشتپذیری بودند (شکل  1و .)2
همچنین در مطالعۀ حاضر  RT-PCRژن  16S rRNAبرای
تشخیص حضور باکتریهای زنده اما غیرقابلکشت در تیمارهای
آبمقطر و همچنین شوری 30درصد انجام شد .همچنین RT-
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30درصد و نیز کارایی  RT-PCRژن  16S rRNAدر تشخیص
باکتریهای  VBNCبود.

 PCRژن  16S rRNAدر تیمارهای فاقد کشتپذیری باکتری با
نمونههای باکتری کشتهشده بهوسیلۀ حرارت مقایسه شد.
همانطور که در جدول  1و شکل  3مشاهده میشود ،بیان ژن
 16S rRNAدر تیمار آبمقطر و نیز شوری 30درصد در طول
آزمایش مثبت بود .همچنین مشاهده شد که در باکتریهای
کشتهشده بهوسیلۀ حرارت بیان ژن  16S rRNAدر زمان صفر پس
از کشتهشدن باکتری مثبت بوده ولی بعد از  24ساعت از
کشتهشدن حرارتی باکتری بیان ژن  16S rRNAمنفی بود.
مثبتبودن بیان ژن  16S rRNAدر باکتریهای فاقد کشتپذیری
روی محیط کشت در تیمار شوری 30درصد در کنار عدم بیان ژن
 16S rRNAدر باکتریهای کشتهشده بهوسیلۀ حرارت بیانگر ورود
باکتری  E. coli O157:H7به حالت  VBNCتحت استرس شوری

شکل  .1تغییر در کشتپذیری باکتری  E. coli O157:H7در تیمار آب
مقطر و همچنین شوری 30درصد در دمای اتاق

شکل  .2حفظ کشتپذیری باکتری  E. coli O157:H7در تیمار آب مقطر (الف) و عدم کشتپذیری تحت شوری 30درصد (ب) در دمای اتاق

جدول  .1بیان ژن  16S rRNAدر باکتری  E. coli O157:H7بهوسیلۀ  RT-PCRدر تیمارهای موردمطالعه
تیمار

کشتهشدن حرارتی

آب مقطر

شوری 30درصد

+

+

+

1

+

+

–

2

+

+

–

3

+

+

–

4

+

+

–

5

+

+

–

7

+

+

–

9

+

+

–

11

+

+

–

روز
0

 +نشاندهندۀ بیان مثبت ژن  16S rRNAو – نشاندهندۀ عدم بیان ژن  16S rRNAدر RT-PCR
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شکل  RT-PCR .3ژن  16S rRNAباکتری  E. coli O157:H7در
حالتهای کشتپذیر ،عدم کشتپذیری و کشتهشده بهوسیلۀ حرارت
 )Aمارکر  )B ،DNAکنترل مثبت )C ،تیمار  DNase Iنمونههای  RNAباکتری
های کشتهشده بهوسیلۀ حرارت در زمان صفر )D ،باکتریهای کشتهشده
بهوسیلۀ حرارت در زمان صفر )E ،باکتریهای کشتهشده بهوسیلۀ حرارت بعد از
 24ساعت )F ،تیمار  DNase Iنمونههای  RNAباکتریهای بدون کشت تیمار
شوری 30درصد در روز  )G ،11باکتریهای بدون کشت تیمار شوری 30درصد
در روز .11

بحث و نتیجهگیری
در مطالعۀ حاضر ،باکتریهای  E. coli O157:H7تحت
شوری 30درصد از روز چهارم مطالعه به بعد ،کشتپذیری خود را
از دست دادند؛ اما تا انتهای دورۀ مطالعه ،این باکتریها بیان مثبت
ژن  16S rRNAرا با استفاده از  RT-PCRنشان دادند .مثبتبودن
بیان ژن  16S rRNAدر باکتریهای فاقد کشتپذیری روی محیط
کشت در تیمار شوری 30درصد در کنار عدم بیان ژن 16S rRNA
در باکتریهای کشتهشده بهوسیلۀ حرارت ،بیانگر ورود این باکتری
به حالت  VBNCو همچنین کارایی  RT-PCRژن  16S rRNAدر
تشخیص باکتریهای زنده اما غیرقابل کشت بود .نتایج مطالعۀ
حاضر مبنی بر ورود باکتری  E. coli O157:H7به حالت زنده اما
غیرقابلکشت تحت استرس شوری با نتایج مطالعات پیشین
همخوانی دارد ( ،)8 ،17اما نتایج مربوط به واردنشدن این باکتری
به حالت  VBNCدر تیمار گرسنگی (آب مقطر) با سایر مطالعات
متفاوت بود ( .)10 ،18تفاوتهای موجود میتواند ناشی از تفاوت در
سویههای باکتریایی مورد مطالعه ،شرایط زیستمحیطی مطالعه،
مرحلۀ رشد لگاریتمی باکتری که در آن استرس اعمال میشود و
نیز دمای شستشوی باکتری باشد (.)18

بهطور کلی توانایی هر باکتری بیماریزا و بهویژه باکتری
 E. coli O157:H7برای ورود به حالت  VBNCمیتواند از
جنبههای بهداشت و امنیت موادغذایی اهمیت بسیار داشته باشد؛
زیرا باکتریهای  VBNCممکن است به داخل آب و یا غذا انتقال
یابند و در این محیطها بار دیگر احیا شده و قابلیت رشد و بیماری
زا یی را نشان دهند که در این ارتباط اتفاقات مهمی در مطالعات
انجامشده گزارش شده است ( .)19برای نمونه ،یک همهگیری در
ژاپن در سال  1998ناشی از مصرف تخم نمکسودشدۀ ماهی
آلوده به حالت  VBNCباکتری  E. coli O157گزارش شده است
( .)8باکتریهای  VBNCمیتوانند در مواد غذایی حاوی شوری
های باال مخفی شده و بهوسیلۀ روشهای شناسایی متداول
باکتریشناسی شناسایی نشوند .در همین ارتباط  Kimو همکاران
( )2017نیز گزارش کردند که باکتری Bacillus cereus
کشتپذیری خود را در میگوی نمکسود و تخمیرشده ،تحت
شوری 2-15درصد طی شرایط نگهداری در یخچال از دست داد؛
هرچند تحقیقات بیشتری پیرامون زندهمانی این باکتریها
بهوسیلۀ این محققان گزارش نشد ( .)20بنابراین روشهای مؤثر
تشخیص حالت  VBNCباکتریها از اهمیت فراوانی برخوردار
است .همانطور که مشاهده شد ،روشهای متداول شناسایی
باکتریها از جمله کشت مستقیم روی محیط کشت و شمارش
کلنی قادر به شناسایی باکتریهای زنده اما غیر قابل کشت
نیستند .همچنین بسیاری از روشهای تشخیصی دیگر ،از جمله
آزمایش ایمنی براساس شناسایی آنتیژن و آنتیبادی ،روشهای
متکی بر واکنش زنجیرهای پلیمراز ( )PCRنیز قادر به تمایز بین
سلولهای زنده و مرده نیستند و در بسیاری از گزینهها ،شناسایی
باکتری در نمونههای محیطی و غذایی با محدودیت مضاعفی
مواجه است ( .)1همچنین  Casasola-Rodríguezو همکاران
( )2018نیز گزارش کردند که روشهای جدیدتر متکی بر DNA
از جمله  qPCR-PMAاز دقت کافی برای شناسایی باکتریهای
 VBNCبرخوردار نیستند ( .)21از طرف دیگر با توجه به توانایی
باکتریها ی متعددی از جمله اشریشیا کلی برای ورود به حالت
 VBNCتحت استرسها و شرایط نامساعد محیطی و یا حین
فرایندهای اعمالشده مثل تیمارهای ضدعفونی و یا فرایندهای
مورد استفاده در صنایع غذایی ،نقص در شناسایی این حالت از
باکتریها میتواند مخاطرات جدی را در پی داشته باشد (.)3
شناسایی موفقیتآمیز باکتریهای زنده اما غیر قابل کشت
 E. coli O157:H7بهوسیلۀ  RT-PCRژن  16S rRNAدر مطالعۀ
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حاضر با نتایج مطالعات پیشین همخوانی دارد Molaee .و همکاران
( )2015نیز توانستند باکتریهای  E. coliزندۀ موجود در
نمونههای آب را بهوسیلۀ  RT-PCRتشخیص دهند ( Liu .)12و
همکاران ( )2008باکتریهای  E. coli O157:H7را روی یک
غشای اتصالی پروتئینی به دام انداختند و بعد از استخراج  RNAبا
استفاده از  RT-PCRو تشخیص میکرواری ژنهای  rfbEو fliC
این باکتری ،توانستند باکتریهای زنده اما غیر قابل کشت را با
دقت  1 CFU/mlشناسایی کنند ( .)1در این راستا مطالعۀ بیان
ژنهای مختلف بیماریزایی باکتریهای مختلف در حالت VBNC
و استفاده از آنها در روش  RT-PCRبرای شناسایی این حالت از
باکتریها پیشنهاد میشود .همچنین  Casasola-Rodríguezو
همکاران ( )2018نیز کارایی موفقیتآمیز RT-real time PCR
برای شناسایی باکتری  Vibrio choleraرا گزارش کردند ()20؛ لذا
پیشنهاد میشود که کارایی روش  RT-PCRژنهای مختلف
بههمراه  real time PCRو نیز سایر روشهای مختلف بررسی شود.
 Mar Lleoو همکاران ( )2000نیز از  RT-PCRژن اختصاصی
باکتری  Enterococcus faecalisبرای شناسایی این باکتریها در
حالت  VBNCاستفاده کردند ( .)22در مطالعات فوق ،همانند
مطالعۀ حاضر ،تمرکز بر استخراج  RNAو سپس سنتز cDNA
بهمنظور حذف اثرات کاذب  DNAمربوط به باکتریهای مرده بوده
است .همچنین عدم بیان ژن  16S rRNAدر باکتریهای
کشتهشده از طریق حرارت ،بهوسیلۀ  RT-PCRکارایی این روش را
برای تمایز باکتریهای زنده از غیرزنده نشان میدهد .همراستا با
نتایج مطالعۀ حاضر Coutard ،و همکاران ( )2005نیز مشاهده
کردند که کاهش زندهمانی باکتریهای موردمطالعۀ آنها ( Vibrio
 )parahaemolyticusبا کاهش سیگنال  RT-PCRهمبستگی
داشت ( .)23تکنولوژی  RT-PCRبر پایۀ عمر ماندگاری بسیار
کوتاه  RNAو این اصل که  RNAفقط در سلولهای زنده وجود
دارد ،استوار است .در  RT-PCRبرخالف  PCRمعمولی که نمونۀ
 DNAبه کار میرود ،نمونههای  RNAخالص استخراج و سپس
 cDNAساخته شده و در فرایند  PCRاستفاده میشود؛ لذا
جوابهای مثبت کاذب ناشی از  DNAمربوط به باکتریهای مرده
حذف میشود (.)3

در جمعبندی مطالعۀ حاضر میتوان گفت ،باکتری
 O157:H7تحت شرایط شوری وارد حالت زنده اما غیرقابل کشت
شد و  RT-PCRژن  16S rRNAبهطور موفقیتآمیزی توانست
باکتریهای زنده اما غیر قابل کشت  E. coli O157:H7را
شناسایی کند؛ بنابراین میتواند فرصت مهمی را برای شناسایی
باکتریهای  VBNCرا فراهم کند .در مطالعۀ حاضر ،با وجود
کارایی  RT-PCRژن  16S rRNAدر تشخیص باکتری ،VBNC
نتایج مثبت کاذب در زمان صفر بعد از کشتهشدن حرارتی باکتری
مشاهده شد؛ اما بعد از گذشت  24ساعت RT-PCR ،ژن 16S
 rRNAبرای باکتریهای مرده منفی بود .درنتیجه میتوان گفت که
با وجود اتفاقنظر م حققان مختلف در زمینۀ پایداری و عمر
ماندگاری پایین  ،RNAبه نظر میرسد RNAهای مختلف
حساسیت متفاوتی دارند ،لذا انجام مطالعات جامعی پیرامون
پایداری و تعیین زمان دقیق ماندگاری RNAهای مختلف تحت
تیمارها و استرسهای مختلف و در ماتریکسها و محیطهای
مختلف ضروری است .بدیهی است که تعیین  RNAاختصاصی هر
باکتری که دارای بیان مداوم در فازهای مختلف رشد باکتری بوده
ولی در باکتری مرده بیشترین حساسیت و کمترین زمان پایداری
را داشته باشد ،از اولویت استفاده برای  RT-PCRبرخوردار هستند.
همچنین با توجه به اینکه دوز عفونی باکتری E. coli O157:H7
پایین و حدود  10سلول است ،دقت تشخیص متناسب با این دوز
عفونی از اهمیت باالیی برخوردار است ،لذا بهینهسازی و افزایش
کارایی استخراج  RNAدر تکنیک  RT-PCRو همچنین ترکیب
سایر روشها میتواند در راستای بهبود دقت تشخیصی این روش
مفید باشد .همچنین کارایی این روشها در شناسایی این حالت از
باکتری در نمونههای محیطی و نمونههای موادغذایی بایستی
مطالعه شود.
E. coli
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