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 3دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد قم ،گروه ميكروبيولوژی ،قم ،ايران
 2مركز تحقيقات سل و عفوني كودكان ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي اراک ،اراک ،ايران
 1دفتر كنترل كيفيت و بهداشت شركت آب و فاضالب استان مركزی
 4گروه ميكروبيولوژی ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم تحقيقات،اراک،ايران

(دريافت مقاله -32/1/6 :پذيرش مقاله)32/1/23 :

چكيده
زمينه :تشخيص آلودگي ميكروبي آب شرب بهروش كشت عالوه بر هزينه بری ،زمانبر بوده و بر حسب ميزان آلودگي چند روز بهطول
ميانجامد .اين درحالي است كه شهروندان در اين زمان از آب مورد بررسي استفاده مينمايند .روشهای ملكولي دارای حساسيت و سرعت
عمل بااليي و زمان عملياتي كمتری هستند .در اين تحقيق روش  Multiplex PCRجهت ارزيابي سريع ميكروبي آب از نظر كلي فرم،
 Ecoliو تشخيص احتمالي باكتریهای  VBNCدر آزمايشگاه باكتريولوژی شركت آب و فاضالب استان مركزی و مركز تحقيقات سل و
عفوني كودكان در فاز عملياتي اجرا گرديد.
مواد و روشها :تشخيص سريع كلي فرم با كمک آمپلي فيكاسيون ژنهای  lacZو  uidAدر واكنش  Multiplex PCRطراحي و اجرا
آمپليفيكاسيون ژنهای  lacZو  uidAمورد آزمايش  Multiplex PCRقرار گرفتند .همچنين آزمايش  MPNبهعنوان روشي استاندارد و
جهت مقايسه يافتهها ،روی تمامي نمونهها انجام شد .روشهای  Multiplex PCRو  MPNروی باكتری استاندارد ،باكتریهای خالص
شده از نمونههای  MPNمثبت و نيز ( ،Certificated Reference Material(CRMسويه مرجع) انجام گرديدند.
يافتهها :در نمونههای چاه ،شبكه و مخزن ،اكثر نمونهها در هر دو روش نتايج مشابه را نشان دادند .نتيجه  PCRروی باكتری استاندارد،
كشتهای خالص شده نمونههای  MPNمثبت و  CRMنيز تأييد كننده روش  PCRبود .پنج نمونه دارای  PCRمثبت و نتيجه  MPNمنفي
گزارش شدند .زمان كل عمليات  PCRبا تغيير فاكتورها به حدود يكصد و پنج دقيقه كاهش يافت.
نتيجهگيری :روش  ،Multiplex PCRامكان شناسايي همزمان باكتریهای كلي فرم كل و اشرشياكلي را در آب آشاميدني فراهم نمود.
واژگان كليدی :آب شرب ،آلودگي باكتريايي ،روش  ،PCRروش MPN

*
Email:arjomandzadegan@arakmu.ac.ir , mmatinam81@yahoo.com
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گرديد 88 .نمونه آب شرب شهر اراک شامل  43نمونه چاه 16 ،نمونه شبكه و  1نمونه مخزن در اين بررسي جمعآوری شده و با استفاده از

سال هفدهم /شماره  /5آذر و دی 3131

/ 868طب جنوب

در آب آشاميدني توصيه شده است ( .)8در  PCRاز

مقدمه
باکتريهاي کليفرم مهمترين شاخصي هستند که در
آزمايشات باکتريولوژيكي آبها مورد توجه قرار
ميگيرند .تعيين کليفرم بهعنوان شاخص آلودگي آب
در استاندارد شماره ( 1111ويژگيهاي ميكروبيولوژيكي

آمپليفيكاسيون

ژن

(

beta-galactosidase

 lacZ)geneبراي تشخيص توتال کليفرم و از ژن
(gene

)beta-DuidA

glucuronidase

براي

تشخيص  E. Coliبهصورت اختصاصي استفاده ميشود

آب) تبيين شده و همانگونه که در جدول  1مشاهده

( .)8با توجه به معايب ياد شده روشهاي معمول

ميشود ،استفاده از اشرشياکلي ،ساير کليفرمهاي

کشت ،حجم باالي نمونههاي ورودي به آزمايشگاه و

گرماپاي و کليفرمها بهعنوان باکتريهاي نشانگر در

همچنين از نظر ديدگاه اقتصادي ،در اين بررسي روش

کنترل روزمره آب آشاميدني توصيه شده است (.)1
جدول  )3ويژگيهای استاندارد ميكروبيولوژی آب آشاميدني
رديف

نوع آب

نوع باكتری

3

 388ميليليتر

2

کليه آبهاي آشاميدني

گرماپاي

آب تصفيه شده جهت استفاده
در شبكه توزيع

اشرشياکلي يا کليفرمهاي
گرماپاي

آب تصفيه شده موجود در
سيسيتم توزيع

اشرشياکلي يا کليفرمهاي
گرماپاي

حدمجاز در

1

اشرشياکلي يا کليفرمهاي

منفي
منفي
منفي

روشهاي معمول براي تشخيص آلودگي ميكروبي آب
شامل روشهاي مبتني بر کشت نمونه آب و نيز
تشخيص

آنزيم

بتاگاالکتوزيداز

(به

کمک

 )ortho-nitrophenyl-β-Dgalactopyranosideبوده
است که داراي اشكاالتي مانند دوره انكوباسيون طوالني
توانائي اندک در تشخيص باکتريهاي با رشد کند و
عدم توانائي در تشخيص باکتريهاي "زنده غيرقابل
کشت" ( )VBNCکه اخيراً در ايران بسيار مورد توجه
قرار دارند ،ميباشد ( 2و .)3
امروزه از روشهاي مولكولي براي بازبيني پاتوژنهاي
ويروسي و باکتريايي استفاده ميشود PCR .بهعنوان
روشي اختصاصي و قابل اعتماد براي تشخيص کليفرم
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مدفوعي در آب شرب مورد استفاده قرار گرفته است.
محققي بهنام بژ ( )Bejدر سال  1991از آمپليفيكاسيون
ژن ( lac Zکدکنندهي بتاگاالکتوزيداز) و  lam Bبراي
اثبات وجود يا عدم وجود کليفرمها و اشرشياکلي در
آب آشاميدني استفاده کرد .روش  PCRمورد استفاده در
اين روش يک  PCRساده بوده است و نتايج بهدست
آمده از اين بررسي مؤيد برتري روشهاي مولكولي در
شناسايي آلودگي باکتريايي در آب ميباشد (.)2
از ديگر بررسيهاي انجام شده در اين مورد ميتوان به
پژوهش انجام شده توسط تانتاويوات ()Tantawiwat
در سال  2112تحت عنوان بررسي وجود اشرشياکلي و
کلستريديوم

پرفرنژنز

با

استفاده

از

روش

 Multiplex PCRاشاره کرد .نام برده از ژن  lac Zو
 plcاستفاده نمود و نتايج بهدست آمده از بررسي نيز
نشان دهنده دقت و اختصاصيت باالي روش مولكولي
جهت شناسايي باکتريها در آب ميباشد (.)8
هدف اين بررسي مقايسه و ارزيابي روش کشت
( )MPNو روش  PCRبا کمک ژنهاي  lac Zو
 ،uidAدر شناسايي باکتريهاي کليفرم کل
(سيتروباکتر ،کلبسيال ،اشرشياکلي و انتروباکتر) و
همچنين روتين سازي آزمايش جهت اجراي عملياتي
در آزمايشگاههاي ميكروبشناسي آب ميباشد.
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( 84-22ساعت) ،امكان آلودگي با ساير باکتريها،

مولكولي  PCRجهت تشخيص سريع کليفرم کل و

تشخيص مولكولي آلودگي آب شرب863 /

دهقان و همكاران

نظر بهداشتي اهميت دارند ،از نمونههاي  MPNمثبت

مواد و روشها
 -1در اين بررسي از سه گروه سويه شامل سويههاي

جداسازي و تخليص شدند و با روشهاي

استاندارد و سويههاي جدا شده از آب آلوده در کنار

ميكروبشناسي تا حد گونه مورد شناسايي قرار گرفتند.

نمونههاي جمعآوري شده از شبكه با هدف افزايش

کشت

دقت ،جهت ارزيابي و مقايسه روش  PCRطراحي
شده ،استفاده شد:

به

اينمنظور

محيطهاي

از

 ،IMVIC ،EMB ،Nutrient agarفنيل آالنين و اوره
در کنار رنگآميزي گرم انجام شد ( 4و .)9

الف) اشرشياکلي  ATCC 25922با کمک پرايمرهاي

در اين ارزيابي در مرحله کشت تعدادي از نمونههاي

اختصاصي انتخاب شده و براي ارزيابي روش مورد

ارسالي به آزمايشگاه باکتريولوژي آب شرکت آب و

مطالعه در تشخيص اشرشياکلي مورد استفاده قرار

فاضالب استان مرکزي در فاصله زماني مهر 1391تا

گرفت (.)2

ارديبهشت ماه  1391مورد بررسي قرار گرفت .در اين

ب) بر اساس استانداردهاي ميكروبشناسي آب آمريكا

تحقيق آزمايش  PCRبر روي سه نوع نمونه

( ،)1از مجموعه باکتريهاي ليوفيليزه استاندارد

انجام گرفت.

( ،)CRMجهت ارزيابي روش مورد استفاده در

الف -نمونههای واقعي 41 :نمونه آب از سيستم

آزمايشگاههاي ميكروبشناسي آب استفاده گرديد .يک

آبرساني شهر اراک که شامل  81نمونه آب چاه36،

نوع از CRMهاي مورد استفاده ( ،)CRM04در اين

نمونه شبكه آب شرب شهر اراک و  3نمونه آب مخازن

روش داراي mL

CFU/

±

باکتريهاي

شهر انتخاب شد.

( )CRM07حاوي 111±2CFU/111mLباکتريهاي

 A TCC 25922و دو نوع  CRMبود.

گروه کليفرم و اشرشياکلي بود.

پ -نمونههای ساختگي :نمونههاي  BGBمثبت بوده

در اين مرحله با استفاده از دستورالعمل مندرج در

که آلودگي ميكروبي آنها به کلي فرم محرز شده بوده.

کاتالوگ  ،CRMآزمايش  MPNروي هر دو CRM04

اين نمونهها براي تنظيم  PCRنگهداري و پاساژ داده

و  CRM07انجام گرفت .سپس نتايج مثبت حاصل از

شد .پس از جداسازي باکتريها ،باکتري خالص به

هر دو  CRMمورد آناليز ميكروبي قرار گرفتند.

نمونه آب  MPNمنفي اضافه گرديد.

بدينترتيب که نمونههاي مثبت حاصل از مرحله احتمالي

 -2انجام آزمايش استاندارد ميكروبي ( )MPNآب

 MPNروي محيطهاي  BGBو  ECکشت داده شدند

شرب :روشهاي استاندارد آزمون ميكروبي آب شامل

و نمونههاي مثبت اين محيطها بر روي محيط  EMBو

آزمون تعيين کلي فرم و نيز تعيين اشرشياکلي بهروش

 NAجهت بهدست آوردن کلني خالص کشت داده شد

کشت ميباشد .براي اثبات آلودگي آب بر اساس

( 6و  .)2کلنيهاي خالص به دست آمده مستقيماً جهت

استاندارد  1111ميبايد وجود باکتريهاي کليفرم کل

انجام روش  PCRاستفاده گرديد.

(اشرشياکلي ،کلبسيال ،انتروباکتر و سيتروباکتر) و يا

ج -جداسازي باکتريها از آب آلوده :با هدف ارزيابي

اشرشياکلي اثبات گردد (.)3
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گروه کليفرم به غير از اشرشياکلي و  CRMديگر

باكتریهای

روش مورد استفاده باکتريهاي آلوده کننده آب که از

استاندارد:

که

شامل

اشرشياکلي

سال هفدهم /شماره  /5آذر و دی 3131

/ 878طب جنوب

آزمايش  MPNبهشرح ارائه شده در کتاب استاندارد

منتقل ميشود .تشكيل گاز به هر ميزان در لولههاي

اجرا گرديد ( .)4بهطور خالصه ،در مرحلهي احتمالي از

دورهام و در هر زمان تا پايان  84±3ساعت

آزمايش تخمير چند لولهاي ،از محيط کشت لوريل

انكوباسيون ،بيانگر پاسخ مثبت در اين مرحله و وجود

تريپتوز برات استفاده شد .براي آب آشاميدني ،ده لوله

باکتريهاي کليفرم مدفوعي است.

حاوي  11ميليليتر نمونه آماده گرديد .بعد از 28±2

 -1فيلتراسيون و آمادهسازی نمونهها :در اين آناليز

رشد ميكروبي و توليد گاز مورد بررسي قرار گرفتند .در

ميكرون با کمک پمپ خالء عبور داده شدند .براي

صورتي که بعد از  28ساعت تمامي نمونهها نتايج منفي

جلوگيري از آلودگي احتمالي ،اين عمل زير المينار فلو

را نشان دادند ،جهت اطمينان از صحيح بودن نتايج

کالس  2انجام گرديد.

منفي 28 ،ساعت ديگر نمونهها در انكوباتور قرار داده

جدا کردن ميكروبها از کاغذ صافي به دو روش

ميشوند .عدم واکنش اسيدي يا توليد گاز پس از 84±3

صورت پذيرفت:

ساعت ،بيانگر نتيجه منفي بود .ايجاد واکنش اسيدي يا

الف -شستشو با كمک دیاتيل پيروكربنات :کاغذ

توليد گاز پس از  84±3ساعت ،بيانگر مثبت بودن

صافي را در بشر  21سيسي قرار داده و در ابتدا حدود

آزمايش احتمالي بود .لولههاي مثبت در واکنش احتمالي

 2سيسي محلول  1/1درصد دياتيل پيروکربنات

به مرحلهي تأييدي منتقل شدند .نمونههاي آب

( )DEPCاتوکالو شده به بشر اضافه گرديد .صافي با

آشاميدني که رشد ميكروبي را بدون واکنش اسيدي و

کمک سمپلر در ديواره بشر و نيز غوطهور سازي و

يا توليدگاز نشان دادند ،نيز به مرحلهي تأييدي منتقل

تالطم شديد ،به خوبي شستشو داده شد و محلول

شدند .در مرحله تأييدي ،از لولههاي تخميري آبگوشت

حاصل از شستشو به لوله فالكون سانتريفيوژ منتقل

برليانت گرين الکتوز بايل ( )BGBاستفاده شد.

گرديد .سپس بار ديگر  2سيسي ديگر از محلول 1/1

لولهها يا بطريهاي مرحلهي احتمالي که توليد گاز و

درصد دياتيل پيروکربنات اتوکالو شده به بشر اضافه

اسيد در آنها مشاهده شده بود به آرامي تكان داده شدند

شد و به همان روش ذکر شده در مرحله قبل به خوبي

تا ارگانيسمها در آن به حالت شناور درآيند .با استفاده

شستشو داده شد و محلول حاصل از شستشو به لوله

از يک لوپ استريل  3ميليمتر قطر ،يک يا بيشتر لوپ

فالكون سانتريفيوژ منتقل گرديد .در نهايت کاغذ صافي

کامل از لوله تخميري مرحلهي اول به لوله تخمير

با  3سيسي از محلول دياتيل پيروکربنات شستشو داده

حاوي آبگوشت برليانت گرين الکتوز بايل در مرحلهي

شد و به لوله فالكون سانتريفيوژ منتقل شد.

تأييدي منتقل شد .لولههاي مرحلهي تأييدي در دماي

ب -شستشو با آب مقطر :در اين روش کاغذ صافي

 32±1/2Cگرماگذاري شدند .تشكيل گاز به هر ميزان

با استفاده از آب مقطر استريل دقيقاً به همان روش ذکر

در لولههاي دورهام و در هر زمان تا پايان  84±3ساعت

شده در شستشو با کمک دياتيل پيروکربنات به خوبي

انكوباسيون ،بيانگر پاسخ مثبت در اين مرحله است (.)4

شستشو داده شد 13 .سيسي حجم نهايي محلول

در مورد محيط کشت  Cنيز همانند  BGBيک لوپ

حاصل از شستشو ،با دور 18111بهمدت  11دقيقه

استريل از لوله تخميري مرحلهي اول به لوله حاوي EC

سانتريفيوژ شد .محلول رويي با دقت با سمپلر حذف
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ساعت انكوباسيون در دماي  ،32±1/2لولهها از نظر

 121سيسي نمونههاي مورد نظر از صافي با قطر 1/82

تشخيص مولكولي آلودگي آب شرب873 /

دهقان و همكاران

شده و حدود  11سيسي سرم فيزيولوژي اتوکالو شده

باکتريهاي جدا شده در ابتدا در  221ميليليتر آب

به رسوب اضافه گرديد .پس از تالطم ،با همان روش

مقطر استريل حل شده و سپس دقيقاً مشابه نمونه آب

سانتريفيوژ شد .بدينترتيب  DEPCاز رسوب شسته

شرب شهري ،بنابر روش ذکر شده در بخش  8/1عمل

شد 311 .ميكروليتر رسوب نهايي به ميكروتيوپ 1/2

شده و در پايان  PCRاجرا گرديد.

منتقل و پس از سانتريفيوژ در  18111دور بهمدت 2
دقيقه نهايتاً حدود  21ميكروليتر رسوب نهايي بهعنوان

 -4انجام PCR

توده باکتريايي به يک ميكروتيوپ  1/2ديگر منتقل

انتخاب ژن

گرديد و در مرحله بعد تحت آزمون  RCPقرار گرفت.

با انجام  Blastدر بانک ژني مشخص شد که ژن lacZ

در اين بررسي تعدادي از نمونهها بهصورت مقايسهاي

بهعنوان ژن کدکننده بتا گاالکتوزيداز در تمام

با دياتيل پيروکربنات و بدون آن (استفاده از آب مقطر

باکتريهاي ياد شده وجود داشته و داراي توالي نسبتاً

استريل) مورد آزمايش قرار گرفتند.

مشابهي ميباشد .با انجام  Blastنوکلئوتيدي ،وجود اين

بهمنظور انجام آزمايش  ،PCRدر ابتدا روشهاي

ژن در باکتريهاي کليفرم مورد نظر مانند اشرشياکلي،

جداسازي  DNAاز باکتريهاي خالص شده و نيز

سيتروباکتر ،کلبسيال و انتروباکتر اثبات شد.

نمونههاي فيلتر شده آب مورد استفاده قرار گرفت.

با بررسي بانک ژني و منابع علمي مشخص شد ( )8که

سپس با هدف تسريع در انجام آزمايش و سادهسازي

ميتوان از ژن  uidAبراي اثبات وجود اشرشياکلي در

روش در اجراي روتين ،از روش  RCPمستقيم توده

نمونههاي آب بهصورت اختصاصي استفاده نمود.

سلولي استفاده شد .در اين روش توده سلولي بهدست

بنابراين پرايمرهاي  Forwardو  Reverseژنهاي

آمده از نمونههاي آب پس از فيلتراسيون و تغليظ مورد

 uidAو  )8( lacZبراي تشخيص وجود باکتريهاي

استفاده قرار گرفت .بدينترتيب که حجم نهايي ،PCR

ياد شده در آب انتخاب شدند.

 22ميكروليتر شامل  21ميكروليتر کل اجزا PCR

همانگونه که در نرمافزار  MEGAويرايش ( 1/8شكل

بههمراه  2ميكروليتر توده ميكروبي در نظر گرفته شد.

 )1مشاهده ميشود ،با کمک پرايمرهاي مشخص شده

براي انجام  PCRروي باکتريهاي خالص نيز از کلني

از ناحيه  392تا  1266از ژن  ،lacZيک قطعه 428

 PCRاستفاده گرديد .بدينترتيب که کلنيهاي خالص

جفت بازي انتخاب و مورد شناسائي قرار ميگيرد.

مراحل Multiplex PCR

( )Multiplex PCRاجرا و نتايج آن مقايسه گرديد .در

واکنش زنجيرهاي پليمراز براي دو ژن  lac Zو

اين مطالعه شناسايي نمونهها با تشخيص ژنهاي  lac Zو

همزمان

 uid Aبا کمک  PCRو بهصورت همزمان ( Multiplex

A

uid

بهصورت

http://bpums.ac.ir
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شكل  )1پرايمرهاي فوروارد و ريورس در ناحيه  392تا  1266از ژن lacZ

سال هفدهم /شماره  /5آذر و دی 3131

/ 872طب جنوب

 ،)PCRمورد بررسي قرار گرفت .از پرايمرهاي مندرج

محصول روي ژل الكتروفورز تشخيص داده شده و

در جدول  2جهت تكثير قطعات  426زوج باز از ژن

نهايتا نتايج با روش کشت مورد مقايسه قرار گرفت.

 laczو  182زوج باز از ژن  uid Aاستفاده شد.
جدول  )2توالي پرايمرهای مورد استفاده در  MultiplexPCRو برنامه طراحي شده اصالحي جهت كاهش زمان PCR
برنامه
Multiplex
PCR

برنامه اصالح
شده

PCRبرنامه

81-98 s

 98-1دقيقه

81-22 s

 22-1دقيقه

 1-98دقيقه

22-31 s

 22-1دقيقه

 1-22دقيقه

Cycles:23

Cycles:22

s 21-22

89-31 s

82-98 s

Cycles:23

22-31 s

62-82 s

22-31 s

22-82 s

Cycles:23

Cycles:31

ژن هدف

lacZ

uidA

Primer set

Primer set

LZL:ATGAAAGCTGGCTACAGGAAGGCC
LZR:CACCATGCCGTGGGTTTCAATATT

Coliform
bacteria

UAL:TGGTAATTACCGACGAAAACGGC
UAR:ACGCGTGGTTACAGTCTTGCG

Ecoli

سيكل آغازين شامل  11دقيقه در  98درجه سانتيگراد و سيكل پايان  2دقيقه در  22درجه سانتيگراد مي باشد.

واکنش آمپليفيكاسيون در حجم نهائي  22ميكروليتر شامل

موفقيت استفاده شد .مقايسه روشهاي جداسازي DNA

 2ميكروليتر  DNAتخليص شده و يا باکتري رقيق شده،

با کيت و نيز روش فيلتراسيون کل باکتريهاي نمونه

 2/2ميكروليتر بافر 1 ،ميكروليتر  1/2 ،dNTPsواحد

مشخص نمود که در هنگام آزمايش روتين نمونههاي

آنزيم  taqو  2ميكروليتر از هر دو نوع پرايمر اضافه شد.

آب ،روش جداسازي  DNAبا استفاده از کيت ،ضمن

مراحل انجام واکنش  PCRبه اينترتيب بوده است :دماي

اعمال مراحل و هزينههاي اضافي ميتواند باعث ارائه

واسرشتگي اوليه  98درجه سانتيگراد بهمدت  9دقيقه و

منفي کاذب و نيز عدم تشخيص احتمالي  VBNCگردد.

در ادامه  23سيكل حرارتي براي تكثير در واکنش PCR

بهصورت  98درجه سانتيگراد بهمدت  1دقيقه 22 ،درجه
سانتيگراد بهمدت  1دقيقه و  22درجه سانتيگراد
بهمدت  21ثانيه طراحي شد (جدول .)2

PCR
سويههای استاندارد
الف)

انجام

PCR

روي

باکتري

اشرشياکلي

يافتهها
ژنوم باكتريايي
همانگونه که در بخش مواد و روشها ذکر شد ،در اين
بررسي جهت کاهش مراحل انجام  ،RCPافزايش
سرعت عمل و پيرو آن کاهش خطاي کارکنان ،مرحله
جداسازي  DNAحذف شده و از روش  RCPمستقيم
توده سلولي ( )colony PCRجهت جداسازي ژنوم با
http://bpums.ac.ir

نمود که نشانگر طراحي صحيح بررسي ميباشد.
ب)  CRMsانجام  PCRروي  CRM 04جهت
جستجوي ژن  lacZباند  bp426را نشان داد که نشانگر
وجود کلي فرم (به استثناي باکتري اشرشياکلي) و طراحي
صحيح تحقيق ميباشد .عالوهبر اين باند  bp182بهدست
آمده از انجام  PCRجهت بررسي وجود ژن  uidAنيز
نشانگر وجود باکتري اشرشياکلي در  CRM12است.
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 ،ATCC 25922-باند  bp426را در الكتروفورز ارائه

تشخيص مولكولي آلودگي آب شرب871 /

دهقان و همكاران

همچنين آناليز ميكروبي  CRM112و CRM18

نيم کاهش يافت .باندهاي حاصل از اين روش در

باکتريهاي از جنسهاي خانواده کليفرم و اشرشياکلي را

اندازهاي ميباشند که هيچگونه نيازي به استفاده از

ارائه نمود که از کشت خالص آنها جهت انجام PCR

پليآکريل آميد براي الكتروفورز نبوده و بنابراين با

استفاده بهعمل آمد .انجام  PCRروي تمام اين باکتريها

افزايش ولتاژ هنگام استفاده از ژل آگارز ،زمان الكتروفورز

بهصورت جداگانه ،باندهاي  bp426و  bp182را نشان

نيز کاهش يافت.

داد که اثبات کننده کاربردي بودن روش ارائه شده در

 -2جداسازی و تشخيص باكتریهای مورد مطالعه از

تشخيص آلودگي آب شرب ميباشد (شكل .)2

آب شرب
تلخيص باکتريهاي عامل آلودگي آب ،اعضاي کلي فرم
کل ،از نمونههاي  MPNمثبت بهصورت ايزوله تهيه و
آزمايشهاي شناسايي منجر به تشخيص  8گونه باکتريايي
اشرشياکلي ،کلبسيال پنمونيه و انتروباکتر گرديد .نتايج
آزمايشهاي بيوشيميايي براي شناسايي اين باکتريها در
جدول  3قابل مشاهده ميباشد (.)9

شكل :2باندهاي بهدست آمده از انجام  RCPروي باکتريهاي خالص :اشرشياکلي باند

انجام  PCRبراي ژنهاي  lacZو  uidAروي اين

 bp426و  ،bp182انتروباکتر باند bp 426و کلبسيال باندbp 426توليد کرده است.

نمونهها ،رخداد باندهاي  ،bp 426و bp182را اثبات

برنامه آمپليفيكاسيون با کاهش زمان بهگونهاي تغيير يافت

نمود (جدول  .)3اين مسئله مؤيد روش بررسي مورد

که زمان تكثير از  2ساعت و  12دقيقه به يک ساعت و

استفاده بود.

جدول  )1نتايج آزمايشهای بيوشيميايي جهت شناسايي باكتریهای جدا شده از آب شرب
Test
bacteria

PCR
Product
)(bp

SH2

TSI

motility

Urea

Citrate

VP

MR

Indol

-

A/AG

+

-

-

-

+

+

کلبسيال پنمونيه

-

A/AG

-

+

+

+

-

-

426

انتروباکتر

-

A/AG

+

-

+

+

-

-

426

اشرشياکلي

426
182

همانگونه که در مواد و روشها اشاره شد در اين

 8نشان داده شده اند.

بررسي از  3نوع نمونه آب استفاده شده است .نتايج
جدول  )4نتايج آزمايشات ميكروبي  MPNو  PCRروی نمونههای شبكه توزيع ،منابع و مخازن شهر اراک در
فاصله زماني مهر 3138تا ارديبهشتماه 3133
آزمايش

مخازن ()N=1

شبكه توزيع ()N=16

نمونه های كنترل ()N=24

چاه (=)N

منفي

مثبت

منفي

مثبت

منفي

مثبت

منفي

مثبت

MPN

3

1

36

1

39

2

12

12

PCR

3

1

31

2

39

2

12

12
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 -1نتايج بررسي روی نمونههای آب

انجام  MPNو نيز  PCRروي تمام نمونهها در جدول

/ 874طب جنوب

سال هفدهم /شماره  /5آذر و دی 3131

همانگونه که در جدول  8مشاهده ميشود از تعداد کل

ترنّم در سال  2119از آمپليفيكاسيون ژن lac Z

نمونههاي شبكه توزيع آب ارسالي به آزمايشگاه

(کدکنندهي بتاگاالکتوزيداز) براي اثبات وجود يا عدم

باکتريولوژي آب و فاضالب استان مرکزي 2 ،نمونه

وجود کلي فرمها در آب آشاميدني استفاده کرد .وي در

داراي نتيجه مثبت در  PCRبودهاند در حالي که

اين بررسيها آزمايش  PCRرا تنها بر روي  4نمونه

نتايج  MPNمنفي گزارش شده است.

آب انجام داد در حاليکه در مطالعه پيش رو از 41

ساير نمونههاي شبكه در هر آزمايش  PCRو MPN

نمونه آب شرب شامل منابع ،مخازن و شبكه توزيع و

داراي نتايج يكساني بوده و نتايج هر دو آزمايش منفي

همچنين باکتريهاي خالص شده و  CRMsاستفاده

بودند .در مورد نمونههاي چاه نتايج به اين شرح ميباشد:

شده است .تفاوت ديگر در نوع  PCRمورد استفاده

از تعداد  81نمونه 2 ،نمونه مثبت در هر دو آزمايش

ميباشد ،در بررسي ترنّم از  PCRساده و تنها از ژن

 MPNو  PCRميباشند و مابقي نتايج نمونههاي چاه،

 lac Zبهعنوان ژن هدف جهت شناسايي باکتريهاي

در هر دو روش  PCRو  MPNمنفي گزارش شده است

کلي فرم استفاده شد در حاليکه در بررسي کنوني از

که نشاندهنده تطابق نتايج هر دو آزمايش با يكديگر

روش  Multiplex PCRو ژنهاي  lac ZوuidA

ميباشد .همچنين در هر دو آزمايش  MPNو PCR

جهت شناسايي باکتريهاي کلي فرم و همچنين

نتايج همه نمونههاي آب مخازن منفي بوده است.

اشرشياکلي استفاده شده است .نتايج بهدست آمده نشان
دادند تكنيک  PCRکه به تشخيص مولكولي مادهي

در بررسي کنوني ،روشهاي متداول شناسايي کليفرمها

منحصر به فردي است که مزيت آن را نسبت به

با متدهاي جديد مولكولي مقايسه و حساسيت و دقت

روشهاي متداول آزمايشگاهي نشان ميدهد (.)2

اين روشها در کاربرد عملياتي ارزيابي شده است .در

روزينا گيرونز ( )RosinaGironeدر سال  2111ضمن

اين مطالعه ،يک روش مولكولي براي کاهش حجم

بررسي روشهاي تشخيص مولكولي پاتوژنهاي آب

عمليات روتين در آزمايشگاه باکتريولوژي آب کشور،

(مزايا و معايب تكنيکهاي مولكولي) ( ،)6نقش

کاهش هزينههاي آناليز نمونهها ،افزايش دقت عملكرد و

خطرناک باکتريها در آب جهت تشكيل ،biofilm

احتمال پوششدهي باکتريهاي  VBNCموجود در آب

ايجاد بيماري و همچنين وجود باکتريهاي VBNC

ارائه و بهصورت عملياتي اجرا گرديد .هدفگذاري

مورد مطالعه قرار داده است .نام برده از ژن

طرح بر مبناي استفاده روش  PCRدر غربالگري اوليه

16srRNAجهت شناسايي کليفرمها استفاده نمود ،در

نمونههاي پذيرش شده در روز ميباشد .با توجه به

حاليکه با بررسي بانکهاي ژني مشخص ميشود که

اينكه بيشتر ،درصد بااليي از نمونههاي روزانه منفي

اين ژن اختصاصيت صد در صد را در مورد باکتريهاي

ميباشند ،غربالگري اوليه با  ،PCRحذف نمونههاي

کليفرم ندارد و ميبايست از ژنهاي اختصاصي همانند

منفي و تمرکز آزمايشها روي نمونههاي مثبت ،باعث

 lac Zاستفاده شود ( 2و .)6

کاهش مصرف محيط کشت و درگيري کارشناس در

روشهاي کشت و شناسايي کليفرمها داراي

ساخت و حذف محيطها خواهد شد.

محدوديتهايي مانند دوره انكوباسيون طوالني ،تداخل
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بحث

ژنتيكي ارگانيسمها در آب ميپردازد ،داراي ويژگيهاي

دهقان و همكاران

تشخيص مولكولي آلودگي آب شرب875 /

شناسايي ضعيف باکتريهاي  VBNCاست (.)4-11

باکتريهاي هدف در حداقل غلظت) ،اختصاصي بودن

استفاده از روشهاي مولكولي براي شناسايي سريع

روش براي ميكروارگانيسمهاي هدف ،سرعت انجام

کليفرمها بهعنوان روشي با دقت و سريع پيشنهاد شده

آزمايش از زمان جمعآوري نمونهها تا اتمام آناليز آنها

است (.)11

(کمتر از  8ساعت) و توانايي شناسايي چند باکتري

تكنيکهاي مولكولي ابزاري دقيق ،سريع و حساس

بهطور همزمان شامل گونههاي شاخص عمومي و

براي مطالعه باکتريهاي بيماريزاي شاخص محسوب

تعدادي از پاتوژنهاي اختصاصي هدف) ميباشد

ميشوند .اين ابزارها ميتوانند جهت آناليز دقيق آب

( .)12با عنايت به معضل نوپديد باکتريهاي زنده ولي

آشاميدني و کارايي حذف پاتوژنها در آب آشاميدني

غيرقابل کشت ( )VBNCو نقش آنها در بهداشت

و تصفيه آب مورد استفاده قرار گيرند (PCR .)12

عمومي ،نتايج طرح اين نكته را مشخص نمود که

ميتواند باکتريهاي کليفرم را با استفاده از ژن lacZ

احتماالً روش مولكولي ارائه شده قادر به تشخيص

(ژن بتاگاالکوزيداز) و باکتري اشرشياکلي را با استفاده

باکتريهاي  VBNCنيز ميباشند ( .)13از سوي

از ژن ( uid Aژن بتادي گلوکورونيداز) شناسايي کند

ديگر ،از ديدگاه توجيه اقتصادي ،با توجه به

( .)8در اين تحقيق از ژن  laczبهعنوان مولكول هدف

بررسيهاي صورت گرفته هزينه تمام شده بر مبناي

براي شناسايي باکتريهاي گروه کليفرم با موفقيت

روشهاي کشت بيشتر از روش  PCRميباشد .در

مورد استفاده قرار گرفت .مشاهده قطعه ژن bp426

روش  PCRساخت محيط کشت حذف شده و هزينه

شاخص وجود کليفرم کل در نمونه تعيين گرديد.

استهالک دستگاهي کاهش مييابد .زمان صرف شده

عالوهبر اين ،ژن  uidAکه بهطور اختصاصي در

توسط کارشناس و پيرو آن خطاي کارکنان نيز به

باکتري اشرشياکلي (بين کليفرمها) وجود دارد

حداقل ميرسد .روش  PCRمورد بحث قادر است هر

بهعنوان مولكول هدف براي شناسايي باکتري

سه مرحله آزمايش ( MPNشناسايي کليفرم کل،

اشرشياکلي استفاده شده است که با استفاده از

کليفرم مدفوعي و نيز اشرشياکلي) را در حداقل زمان

پرايمرهاي طراحي شده ،قطعه ژني حدود bp128

و با حساسيت باال پوشش دهد ،پس ميتوان از روش

بهدست آمد .براي اثبات صحت عملكرد دو ژن نام

 PCRحداقل جهت غربالگري اوليه نمونههاي آب

برده ،در ابتدا سويه استاندارد سپس ( )CRMمورد

پذيرش شده در روز استفاده نمود.

بررسي قرار گرفته و رخداد باندها در الكتروفورز تأييد

نمونههايي که  PCRطي چند ساعت مثبت اعالم

گرديد .از  MPNبهعنوان استاندارد مرجع استفاده شد

ميکند ،وارد مرحله کشت و شمارش ميشوند .در اين

تا هر گونه خطا در تفسير نتايج به حداقل برسد .براي

طرح ،با هدف کاهش زمان عمليات ،زمان اجراي

تأييد هرچه بيشتر نتايج ،باکتريهايي جداسازي شده

 PCRاز  2ساعت و  12دقيقه به يک ساعت و چهل و

در آزمايش  MPNتا حد گونه شناسايي شدند و

پنج کاهش يافت .باندهاي حاصل از اين روش در

سپس بر روي اين باکتريها ،ارزيابي مولكولي با

اندازهاي ميباشند که هيچگونه نيازي به استفاده از

موفقيت صورت پذيرفت.

پليآکريل آميد براي الكتروفورز نبوده و بنابراين با
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ساير ميكروارگانيسمها ،نبود دقت و حساسيت الزم و

از مزاياي سيستم  ،PCRحساسيت روش (تشخيص

سال هفدهم /شماره  /5آذر و دی 3131

/ 876طب جنوب

الكتروفورز نيز کاهش يافت .عالوهبر انرژي بر بودن

 E. coliايجاد نمود.

روشهاي روتين کشت آزمايشگاهي ،در برخي موارد

در اين بررسي روش سريع تشخيص همزمان

بهعلت کم بودن تعداد باکتريهاي بيماريزا در آب

کلي فرم کل و اشرشياکلي در آب آشاميدني با کمک

(کمتر از حد تشخيص توسط محيط کشت) احتمال

 PCRطراحي و در کار روتين مورد آزمايش قرار

منفي شدن  MPNو يا عدم تشخيص اشرشياکلي

گرفت .اعتبار نتايج و مقايسه همزمان آن ها با روش

محتمل است ( .)18در روشهاي مولكولي حد

معمول کشت ،اجراي متد روي نمونه هاي استاندارد،

تشخيص بسيار کمتر از محيط کشت است و باکتريها

باکتري هاي جدا شده از نمونههاي  MPNمثبت و

در تعداد اندک نيز شناسايي ميشوند .ضمن اينكه

 CRMدر نمونه هاي مختلف چاه ،شبكه و مخزن

اصوالً تنها روش موجود جهت شناسايي ،VBNC

مورد ارزيابي و تأييد قرار گرفت .با توجه به حجم

روشهاي مولكولي ميباشد ( 12و  .)16در اين مطالعه

نمونه ورودي به آزمايشگاه هاي آب و فاضالب

با هدف کاهش پاسخهاي احتمالي منفي کاذب

تالش گرديد زمان اجراي آزمايش به حداقل ممكن

MPNو شناسائي احتمالي  ،VBNCاز فيلتراسيون

کاهش يابد .تالش گرديد بررسي کنوني به صورت

نمونهها با روش ارائه شده توسط  )1( WHOاستفاده

جامع اجرا گردد به نحوي که محدوديت هاي

به عمل آمده است.

بررسي هاي دي گران از جمله تعداد و تنوع نمونه ها،

همان گونه که در جدول  8ذکر شده است ،نتايج

دقت در اجراي کار مولكولي بهوي ژه استفاده همزمان

 PCRو  MPNدر مورد  2نمونه آب شبكه هاي

از دو ژن و استفاده از استانداردهاي متنوع و مناسب

توزيع يكسان نيستند .اين نتايج متفاوت را مي توان

را در برداشته باشد .بديهي است اجراي کار

به اين صورت توجي ه نمود که احتماالً نتايج مثبت

مولكولي به صورت ضرورتي اجتناب ناپذير مطرح

مربوط به وجود باکتري هاي  VBNCمي باشد.

است و مي بايد کاستي هاي آزمايشگاه ها از اين

مطالعات انجام گرفته نشان مي دهد که باکتري هاي

دي دگاه به تدريج برطرف گردد .در اين بررسي

گروه کليفرم موجود در آب ،در شرايط محيطي

روش هاي مولكولي تا حد امكان ساده سازي گرديد

خاص مي توانند تبديل به فرم  VBNCشوند که

به گونه ايي که توسط کارشناسان ،با حداقل

توسط محيط کشت غيرقابل تشخيص مي باشند

اطالعات مولكولي قابل اجرا باشد.

( 2و .)6

بدين ترتيب روش  Multiplex PCRارائه شده با

در اين تحقي ق با استفاده ژن هاي  lacZو ،uidA

توجه به حساسيت ويژه بر سالمت عمومي جامعه،

شناسايي همزمان باکتري هاي کلي فرم کل براي

دست کم به عنوان آزمايش غربالگري اوليه مي تواند

اشرشياکلي در آب آشاميدني انجام شده است.

مورد استفاده قرار گرفته و نمونه هاي مثبت شده در

شناسايي با استفاده از الكتروفور ز ژل اگاروز يک

ابن آزمايش مي تواند به صورت تصادفي مورد آزمون

باند  bp426براي ژن  lacZبراي همه باکتري هاي

 MPNقرار گيرد.

کلي فرم و يک باند  bp182براي ژن  uidAو يک
http://bpums.ac.ir
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افزايش ولتاژ هنگام استفاده از ژل آگارز ،زمان

باند  bp426براي ژن  laczبراي همه گونه هاي

877 /تشخيص مولكولي آلودگي آب شرب

 عالوهبر اين از سويههاي متنوع. اجرا گرديدMPN

دهقان و همكاران

نتيجهگيری

استاندارد و جداسازي شده از آب نيز جهت تأييد نتايج

اين تحقيق روشي سريع و با هزينهبري کمتر را جهت

 نتايج کارآمد بودن روش مولكولي ارائه.استفاده شد

 روش.ارزيابي ميكروبي آب شرب پيشنهاد نمود

.شده را اثبات نمود

پيشنهادي بهصورت عملياتي با تعداد گوناگوني از
 مخزن و چاه بهصورت مقايسهايي با،نمونههاي شبكه
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Abstract
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Background: Detection of bacterial contamination in drinking water by culture method is a time and cost
consuming method and spends a few days depending on contamination degree. However, the people use the
tap water during that time. Molecular methods are rapid and sensitive. In this study a rapid Multiplex PCR
method was used for rapid analysis both coliform bacteria and E.coli, and probable detection of VBNC
bacteria in drinking water, the experiments were performed in bacteriological lab of water and Wastewater
Corporation in Markazi province.
Material and Methods:Amplification of a fragment from each of lacZ and uidA genes in a Multiplex PCR
was used for detection of coliforms. Eight samples was taken from Arak drinking water system including 36
samples of wells, 41 samples of water distribution network and 3 samples from water storages were
examined by amplification of lacZ and uidA genes in a Multiplex PCR. Equivalently, the MPN test was
applied as a standard method for all samples for comparison of results. Standard bacteria, pure bacteria
isolated from positive MPN and CRM were examined by PCR and MPN method.
Results: The result of most samples water network, water storages, and water well were same in both MPN
and PCR method .The results of standard bacteria and pure cultures of bacteria isolated from positive MPN
and CRM confirmed the PCR method. Five samples were positive in PCR but negative in MPN method.
Duration time of PCR was decreased about 105 min by changing the PCR program and electrophoreses
factors.
Conclusion: The Multiplex PCR can detect coliform bacteria and E.coli synchronous in drinking water.

Key words: Comparison, PCR method, Bacterial contamination, Drinking water, MPN method
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