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Conclusion: This simulat can be used as a positive control for the detection of the Burkholderia agent
and can further enhance the development of new diagnostic kits in the field.
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مقاله تحقیقی

طراحی و ساخت سازه شبیهساز جهت تشخیص
باکتری بورخولدریا مالئی و سودومالئی

محمدجواد دهقان عصمت آبادی،*1محمود براتی ،2محمدعلی یعقوبی مقدم

1

برای مشاهده این مقاله به صورت
آنالین اسکن کنید

چکیده

سابقه و هدف:

باکتریهای بورخولدریا مالئی و سودومالئی ) (Burkholderia mallei and pseudomallei speciesجزء

عوامل بیماریزای خطرناک انسانی محسوب میشوند  .تشخیص برپایه کشت برای این باکتری ،هزینهبر و زمانبر و از طرف دیگر
کار با این باکتری بسیار خطرناک بوده و هم چنین امکان دسترسی به این باکتری و حتی ژنوم آن بسیار مشکل است .هدف از انجام
این مطالعه طراحی و سنتز کنترل مثبتی ایمن و کارآمد برای تشخیص باکتری بورخولدریا است.
مواد و روشها :در ابتدا ،یک سازه شبیهساز که ،حاوی ژنهای مرجع و اختصاصی باکتری بورخولددریا مدالئی و سدودومالئی

است و در دیگر گونههای خانواده مشاهده نمیشود ساخته شد و سپس کارایی عملیاتی سازه طراحی شده ،با استفاده از روش PCR

 Real-Timeکمی (با استفاده از رنگ  )SYBER Greenو کیفی (بدا اسدتفاده از پدروب  ،)TaqManمدورد ارزیدابی قدرار گرفدت.
درنهایت محصولهای تکثیری  PCR Real-Timeبا استفاده از منحنی ذوب و الکتروفورز مورد بررسی قرار گرفتند.
یافتهها :میزان حداقل و حداکثر حساسیت بهترتیب 9/9پیکوگرم و  99نانوگرم بر روی سازه طراحدی شدده در مطالعده حاضدر،

حاصل شد.

نتیجهگیری :این سازه شبیهساز میتواند بهعنوان کنترل مثبت مناسبی ،جهت تشخیص عامل بورخولدریا مورد اسدتفاده قدرار

گیرد و همچنین میتواند در آینده باعث پیشرفت هرچه بیشتر کیتهای تشخیصی جدید در این حوزه بشود.

واژههای کلیدی:
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 -9مجتمع دانشگاهی شیمی و مهندسی شیمی ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،تهران،ایران
 -4گروه بیوتکنولوژی پزشکی ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران

پاتوژنها ،بورخولدریا ،Real Time PCR ،کلونینگSYBER Green ،

مقدمه

بهطور عمومی وکتورها و یا در فارسی حامدلهدای ژنتیکدی،
ابددزاریهددایی مهندسددی شددده و مصددنوعی هسددتند کدده در
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نویسنده مسئول:

مجتمع دانشگاهی شیمی و مهندسی شیمی ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر
پست الکترونیکیmohammad_dehghan@mut.ac.ir :
تاریخ دریافت9900/90/90 :
تاریخ پذیرش9900/90/42 :

کلونینگ مولکولی مورد استفاده قدرار مدیگیرندد .بده¬طدور
عمومی حامل ژنتیکی ،ابزاری برای انتقال ،تکثیدر و یدا بیدان
یک قطعه ژنتیکی در یدک یدا چندد میزبدان خدا هسدتند
( .)9،4قابلیت ویژه این چنین حامل ژنتیکی در حمل قطعده
ژنتیکی ،این فکر را به ذهن خطور میدهد که چرا از همدین
خصوصیت برای رفع نیازهای آزمایشگاهی مثل عددم وجدود
کنترل مثبت ژنتیکی مناسب برای بعضی از عوامل میکروبدی
و ویروسی خا استفاده نکنیم .در واقع کداربرد یدک تدوالی
کنترل مثبت ،بهمنظور تأیید حضدور یدک ارگانیسدم خدا
بددرای تأییددد تشددخیص دقیددو و بدددون خطددای حضددور آن
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میکروارگانیسم خا در یک نمونده آزمایشدگاهی اسدت .در
یک مطالعه که درکشور فرانسه انجدام پدذیرفت از ایدن ندو
حامل ژنتیکی ،بهعنوان یک کنتدرل مثبدت بدرای عدواملی از
جمله :عامل ویروس واریوال ،9ریکتزیا آکداری ،4ویدروس آبلده
میمونی ،9ویروس ارتو پداکس ،2ویدروس واریسدز زوسدتر 5و
ویددروس هددرپس سددیمپلکس 0اسددتفاده شددد ( .)9از دیگددر
مطالعههای انجام شده در ایدن حدوزه مدیتدوان بده  4ثبدت
اخترا مقاله در آمریکا اشاره کرد .در واقع هدف اصدلی ایدن
گروههای تحقیقاتی فراهمآوری نوعی کنترل مثبت بدا هددف
غلبه بر مشکزت عدیدهای مثل -9فقدان ژنوم عوامل پرخطر
بهمنظور کالیبره کردن تکنیکها و استفاده بهعندوان کنتدرل
مثبت-4 ،رخداد نتایج مثبت کاذب -9 ،محدودیت دسترسی
به تسدتهدای تجداری موجدود ،بدهمنظدور تشدخیص عامدل
بورخولدریا و  ..است ( .)2-0نام بورخولدریا (سابو بخشدی از
سودوموناسها خوانده میشددند) بده گروهدی از بداکتریهدا
گفته میشود که همواره در همهجا ،گرم منفی ،متحرک ،به-
اجبار هوازی و میلهای شکل هستند .نکته مهم ،مقاومدت بده
آنتیبیوتیک است که در این گونهها دیده میشود (.)99-99
بورخولدریا مالئی عامل بیماری مشمشه است .ایدن بیمداری
بسیار کشنده ،بیشتر در اسبها دیده شده و از بیماریهدای
مشترک انسدان و دام اسدت .عامدل بیمداری ،بداکتری گدرم
منفددی غیرمتحددرک ،فاقددد کپسددول و بدددون اسددپور بدده-
نام سودوموناس مالئی است که گاهی بورخولدریا مدالئی نیدز
نامیده میشود .دارای ژنوم دوکرومدوزومی حلقدوی بدهطدول
 9/5مگاباز است که کروموزوم  9ژنهدای مربدوب بده سدنتز
دیواره ،متابولیسم و بیوسنتز لیپوپلیساکاریدها را حمل مدی
کند و کروموزوم  4ژنهای مربوب به آلودگی ویروسدی را در
بر دارد .این باکتری همچنین شامل یک مگدا پزسدمید 4/9
مگابازی نیز است ( .)92،99-91بورخولددریا (سدودوموناس)
سودومالئی یا باسدیل ویدت د مدوریس یدک بداکتری آزادزی
است که در آبهای گرم و خاک مرطوب جنوب شرقی آسدیا

یافت میشدود .ایدن بداکتری ،در مدزار بدرنج ،عامدل ندوعی
بیماری بهنام ملیوئیدوزیس یدا بیمداری بمدب ویتندام اسدت.
عفونت انسانی با بورخولدریا سودومالئی بدهطدور معمدولی بدا
ورود باکتری از طریو زخمها ،بریدگیها یدا خدراشهدا آغداز
میشود .بده هرحدال در بعضدی از مدوارد ،آلدودگی از طریدو
تنفس بداکتری توسدف فدرد سدالم یدا در افدراد بسدتری در
بیمارستان از طریو وسایل برونکوسدکوپی و ادراری آلدوده و
یا کارکنان آزمایشگاه در حین کشت بورخولدریا سودومالئی،
آغاز میشود ( .)90از جمله روشهای شناسدایی ایدن عامدل
بیماریزا (بورخولدریا سودومالئی ،بورخولدریا مالئی) میتوان
به کشت در محیفهای کشت استاندارد میکروبیولوژی اشاره
کددرد کدده ،ایجداد کلنددیهددای فشددرده مددیکنددد .بورخولدددریا
سودومالئی رنگ را بهصورت دو قطبی بده خدود گرفتده و در
زیر میکروسکوپ بده شدکل سدنجاف قفلدی دیدده مدیشدود
( .)90،90قطعیترین راه تشدخیص هدر بیمداری ،جداسدازی
عامل بیماری است .اما در این مسدیر بدرای تشدخیص عامدل
بیماریزا که ،بر پایه کشت میکروارگانیسم بوده مشدکزتی از
جمله :هزینهبر بودن ،زمانبر بودن و خطرات کار با این عامل
بیماریزا وجدود دارد .بدر همدین اسداس ،امدروزه روشهدای
تشخیصی بر پایه  PCRکه ،سریعتر و دقیوتر بوده ،در حال
رواج هستند ( .)49-44در این بین ،روشهای Real-Time
 PCRبددرای تشددخیص مسددتقیم گونددههددای بورخولدددریا در
نمونددههددای بددالینی ،در حددال افددزایش اسددت ( .)49تکنیددک
 Real-Time PCRنیز یک تکنیک بسیار دقیدو تشخیصدی
در زیرمجموعه روشهای  PCRاست .در این تکنیدک مدی-
توان مقدار کمی از ماده اولیه یک نمونده الگدو را بدهصدورتی
بسیار اختصاصی ،حساس و با قابلیت تکرار باال ،اندازه گرفدت
( .)42،45روش  Real-Time PCRمیتواند بهطرف مختلف
و با رویکردهای مختلف جهت انجام آزمدونهدایی بدا اهدداف
خا انجام شود .در این مطالعه ،بعد از طراحی و سنتز سازه
کنترل مثبت موردنظر ،پرایمرهدا و پدروب مربوطده ،کدارایی
سازه موردنظر بدا اسدتفاده از روشهدای Real-Time PCR
کمی (بدا اسدتفاده از رندگ  )Green SYBERو کیفدی (بدا
استفاده از پدروب  ،)TaqManمدورد ارزیدابی قدرار گرفدت و
میزان حساسیت و اختصاصدیت پرایمرهدا و پدروب مربوطده،
بررسی شد .هدف از ایدن مطالعده طراحدی و سدنتز سدازهای
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مواد و روش ها

-1طراحی و تولید سازه شبیهساز ،پرایمرها و پـرو -
های موردنیاز:

الف :تمامی توالیهای نوکلئوتیدی از هر کدام از گوندههدای

بورخولدریا مالئی ،بورخولدریا سودومالئی موردنظر این پروژه
کده در بانددک دادهای عمددومی و مرجددع ( INSDCمجموعدده
بانکهای دادهای  NCBI, DDBJو  ) EMBL-EBIوجدود
داشت بهصورت کامدل در قالدب فدایلی بدا فرمدت FASTA
اسددتخراج و گددردآوری شددد .سددپس تمددامی خروجددیهددای
نوکلئوتیدددی آزمددون  BLAST-Nدر سددایت ( NCBIبددا
انتخاب بانک دادهای  )NRبرای توالیهای هدف منتخب )که
بیشتر شامل  999توالی میشود( در قالب فدایلی در فرمدت
 FASTAگردآوری شدند و بهدلیل اینکه توالیهایی کده از
بانک دادهای عمومی و مرجع  INSDCاستخراج شده بودندد
(بهویژه در مورد توالیهای باکتریدایی) بدیشتدر بسدیار بلندد
هستند و بهطور عملی فرآیند همردیفی چندگانه برای آنهدا
با امکانات موجود در ایران بسیار دشوار است درنتیجه ،سعی
شد تا توالیهای کوتاه (بیشتر زیر  4کیلوباز) بدرای ژنهدای
منتخب ،از میان مجموعه توالیهای نوکلئوتیدی یدک عامدل
بیماریزای خا  ،از بانک دادهای فوفالذکر ،استخراج شدود
تا بتوان در مواردی که حجم و طول تدوالیهدا زیداد اسدت از
این فایل جدید در فرآیند همردیفی چندگانده و پیددا کدردن
نواحی منتخب حفاظت شده در آن عامل بیماریزای خدا ،
استفاده کدرد .در گدام بعدد ،بدهوسدیله حدداقل  9ندرمافدزار
قدرتمند در فرآیندهای آنالیز توالی ،همردیفی چندگانده و ...
به نامهای  MEGA, AliViewو  BioEditو چندین سرور
آنزین معروف در این حدوزه مثدل  Clustal Wو  ...تمدامی
این توالیهای استخراج شدده ،مدورد ارزیدابی قدرار گرفدت و
نواحی حفاظت شده تا حد ممکن شناسایی شد (الزمبه ذکدر
است ،بیشتر بر روی نواحی منتخبی که در مقالدههدایی بده
آنها استناد شده بود متمرکز شددیم) .پدس از ایدن مرحلده،
یک ناحیه توالی حفاظت شده با طول واقعدی  900جفت/بداز
برای ساخت یک سازه شبیهساز مورد استفاده قدرار گرفتده و

 :تغییرهای خا

ناحیه ژنی هدف بهمنظور قرار گیری در

سازه :پس از طراحی پرایمرها برای ناحیه اختصاصی که هدم
در سازه و هم در عامل اصلی ایجاد بیمداری ،بدهطدور کامدل
اختصاصی متصل میشوند کار مهم دیگری که انجام گرفدت
اضافه کردن یک ناحیه در وسف قطعه موردنظر در سازه ،بود
که این عمل باعث بلند شدن قطعه موردنظر در سازه نسبت-
به قطعه اصلی موجدود در عامدل مدیشدود و تشدخیص آنرا
نسبتبه عامل اصلی ،دقیوتر میسازد .کار دیگر انجام گرفته
این استکه ،در وسف قطعه مذکور موجود در سازه ،ناحیهای
برای برش آنزیمی قرار گرفت که شامل ناحیه برش آنزیمدی
 EcoRIو EcoRI –GAATTC– and SmaI –( SmaI
– )CCCGGGبود .این نواحی به این منظور در میان ناحیه
هدف قرار گرفت که  -9هنگام انجام آزمایش و بعد از انجدام
واکنش  ،PCRبا اعمدال ایدن آندزیمهدا بدر روی محصدوالت
تکثیری حاصدل از سدازه و ژندوم نمونده مشدکوک ،بدا بدرش
محصددول تکثیددری حاصددل از سددازه توسددف ایددن دو آنددزیم،
محصوالت تکثیری سازه و ژنوم نمونه مشدکوک بدر روی ژل
قابل تمایز باشند و  -4با اعمال پیش تیمار این آندزیمهدا بدر
روی نمونه مشکوک ،از بدرش خدوردن و عددم تکثیدر سدازه
مصنوعی که شاید بدهدلیدل آلدودگیهدای آزمایشدگاهی وارد
نمونه مشکوک شده باشدد ،قبدل از آزمدون  ،PCRاطمیندان
حاصل شود .در واقع این اعمال باز هم بهمنظور کاهش خطدا
و حذف نتایج مثبت کاذب است(شکل .)9
ج :پروبها و پرایمرها با استفاده از نرمافزار طراحی پرایمر
 ،AllelIDبهطور اختصاصی براساس ناحیه rRNA-16S

 ribosomal RNAکه توسف ژن لوکوس  MH006571کد
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شبیهسداز بدهعندوان کنتدرل مثبدت جهدت تشدخیص گونده
بورخولدریا است.

در داخل پزسمید  pUC57کلون شده ( طول سازه پدس از
طراحی که در قسمت بعد ذکر میشود 900 ،جفت/باز شدد)
و سپس بدا فرآیندد ترانسفورماسدیون وارد بداکتری E.coli
مسددتعد  DH5αشدددند (شددکل  .)9بعددد از کشددت شددبانه
باکتریها در محیف کشت  ،LBدر دمای  90درجه سدانتی-
گراد انکوبه شده ،سدپس پزسدمید توسدف کیدت اسدتخراج
پزسدمید GeneAll® ExprepTM Plasmid SV mini
پزسمید استخراج شد و برای مراحل بعددی مدورد اسدتفاده
قرار گرفت.

شکل -9تصویر شماتیک طراحی شده از سازه که نشان دهنده توالی برش برای آنزیمهای محدود کننده است.

اندازه قطعه تکثیری واقعی

طول

 900جفت باز

توالی پرایمرها و پروب مورد نظر

49

TTCTGGCTAATACCCGGACTG

پرایمر پیشرو

91

CAGTTCCCAGGTTGAGCC

پرایمر پیرو

45

FAM-CGCACGCTTTACGCCCAGTAATTCCBHQ1

پروب

 -2انجام آزمون Real-Time PCR

 -1-2استفاده از روش کیفی با استفاده از رنگ

SYBR Green
با استفاده از  Real-Time PCRکمی موارد زیر مورد

بررسی قرار گرفت الف :بررسی اینکه آیا این واکنش صورت

میپذیرد و یا خیر (که در صورت تکثیر قطعه موردنظر،به-
طور قطع منحنی مربوب به آن در دستگاه Real-Time
 PCRقابل مشاهده است) و

 :اینکه آیا پیک منحنی

ذوب هر محصول تکثیری بهصورت منفرد است و یا خیر (که
در صورت تکثیر اختصاصی قطعه موردنظر ،تنها یک پیک
مشاهده میشود) و در نتیجه ،بعد از این بررسیها میتوان
صحت واکنش را تأیید کرد .انجام واکنش Real-Time

توالی هدف

ارگانیسم
هدف

rRNA-16S
ribosomalRNA
gene

بورخولدریا
مالئی و
سودومالئی

 PCRدر دستگاه  Corbett Rotorgen 6000صورت
گرفت .تهیه مخلوب با اضافه کردن  5میکرولیتر SYBR
 9/5 ،Greenمیکرولیتر مخلوب پرایمر پیشرو و پیرو (pM
 ،)5مقدار متغیر (بهصورت سریالی از غلظتهای  999و 99
و  9نانوگرم بر میکرولیتر و  999و  99و  9پیکوگرم بر
میکرولیتر و  999و  99و  9فمتوگرم بر میکرولیتر) پزسمید
 ،pUC57تا حجم 99میکرولیتر آب تزریقی به ازای هر
نمونه در یک میکروتیوب استریل است .پس از اضافه نمودن
میکس مربوب به چاهک-های استریپ ،رقتهای مختلف
پزسمید  pUC57اضافه گردید و استریپها با کپ
مخصو پوشانده شد .سپس با سرعت  9999دور بر دقیقه
دستگاه ،سانتریوفیوژ شد و درون دستگاه Corbett
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جدول  -9فهرست پرایمرها و پروبهایی که بهصورت مشترک بین هر  4گونه طراحی شده است تا با یک جفت پرایمر و پروب بتوان هر  4گونه را یکجا،
شناسایی کرد.
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میشود (قسمتی از ناحیه حفاظت شده منتخب) طراحی و
سنتز شدند (جدول .)9تفاوت این مطالعه به اختصاصیت

بیشتر پرایمرها و پروبهای طراحی شده برای ناحیه مورد
نظر است.
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با استفاده از  Real-Time PCRکیفی موارد زیر مورد
بررسی قرار گرفت .الف :بررسی اینکه آیا این واکنش صورت
میپذیرد و یا خیر (که در صورت تکثیر قطعه موردنظر ،به-
طور قطع منحنی مربوب به آن در دستگاه Real-Time
 PCRقابل مشاهده است) .ب :اینکه آیا باند تکثیری با
طول مشخص مربوب به آن عامل بر روی ژل مشاهده می-
شود یا خیر .در نتیجه بعد از این بررسیها میتوان صحت
واکنش را تأیید کرد .انجام واکنش  Real-Time PCRدر
دستگاه  Corbett Rotorgen 6000صورت گرفت .تهیه
مخلوب با اضافه کردن  5میکرولیتر مستر میکس
9/5 ،TaqManمیکرولیتر مخلوب پرایمر پیشرو و پیرو (pM
 9/5 ،)5میکرولیتر پروب ،مقدار متغیر (بهصورت سریالی از
غلظتهای  999و  99و  9نانوگرم بر میکرولیتر و  999و
 99و  9پیکوگرم بر میکرولیتر و  999و  99و  9فمتوگرم بر
میکرولیتر) پزسمید  ،pUC57تا حجم 99میکرولیتر آب
تزریقی به ازای هر نمونه در یک میکروتیوب استریل .پس از
اضافه نمودن میکس مربوب به چاهکهای استریپ ،رقت-
های مختلف پزسمید  pUC57اضافه گردید و استریپها با
کپ مخصو پوشانده شد .سپس در  9999دور بر دقیقه
دستگاه ،گریزانه شد و درون دستگاه Corbett Rotorgen
 6000قرار داده شد .سپس برای  PCRبرنامه

-3-2تحلیل آماری دادهها

 -2-2استفاده از روش کیفی با استفاده از پرو

TaqMan

آنالیز آماری دادههای بهدست آمده در این مطالعه براساس
حداقل سه بار تکرار استوار است که ،با گرفتن میانگین و
محاسبه انحراف معیار ،میزان تغییرها محاسبه شد .برای
آزمون مقایسهای بین میانگین گروهها روش نان پارامتریک
 wilcoxonمورد استفاده قرار گرفت.
 -3نتایج

الف :آزمون  Real-Time PCRبا استفاده از رنگ SYBR

 Greenدر رقتهای مختلف  999پیکوگرم 99 ،پیکوگرم9 ،
پیکوگرم و 9/9پیکوگرم از پزسمید مذکور (با  4تکرار)،
صورت پذیرفت .منحنیهای تکثیر و سریال غلظتی حاصله،
نشان دادند که ،با افزایش نسبت رقت پزسمید مربوطه ،به
همان نسبت ،اعداد سیکل آستانهای ( )Ctمشاهده شده نیز
کاهش مییابد .همچنین با مشاهده تک پیک بودن نتیجه
حاصل از بررسی منحنی ذوب ،تکثیر اختصاصی و انفرادی
محصول مربوطه بر روی سازه اثبات گردید .تصاویر آزمون
 Real-Time PCRبا استفاده از رنگ  SYBR Greenو
منحنی سریال غلظتی و منحنی ذوب در شکل  9آورده شده
است.
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 Rotorgen 6000قرار داده شد .سپس برای  PCRبرنامه
 95 :Predenaturationدقیقه ،در دمای  05درجه سانتی
گراد به تعداد یک سیکل 5 :Denaturation ،ثانیه ،در دمای
 05درجه سانتیگراد به تعداد  29سیکل45 :Annealing ،
ثانیه ،در دمای  04درجه سانتیگراد به تعداد  29سیکل،
 99 :Extensionثانیه ،در دمای  04درجه سانتیگراد به
تعداد  29سیکل طراحی شد .کنترل مثبت واکنش خود
سازه طراحی شده و کنترل منفی فاقد سازه بوده است.

 99 :Predenaturationدقیقه ،در دمای  05درجه سانتی
گراد به تعداد یک سیکل 5 :denaturation ،ثانیه ،در دمای
 05درجه سانتیگراد به تعداد  29سیکل،
 99 :Extension/Annealingثانیه ،در دمای  04درجه
سانتیگراد به تعداد  29سیکل طراحی شد .در نهایت
محصوالت تکثیری بر روز ژل آگارز  9درصد برده شده (که
در صورت تکثیر اختصاصی قطعه موردنظر ،تنها یک باند
تکثیری بر روی ژل مشاهده میشود) و تصاویر حاصل از آن-
ها ذخیره شد .کنترل مثبت واکنش خود سازه طراحی شده
و کنترل منفی فاقد سازه بوده است.
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شکل  -9روش Real-Time PCRبا استفاده از رنگ  SYBR Greenدر عامل بورخولدریا ،نتیجه  Real-Time PCRبا دستگاه Corbett Rotorgen 6000

با استفاده از رنگ  SYBR Greenمربوب به واکنش پرایمر پیشرو و پیرو توالی بورخولدریا در غلطت و رقتهای مختلف  999پیکوگرم 99 ،پیکونانوگرم9 ،
پیکوگرم و  9/9پیکوگرم پزسمید همراه نمودار  standard curveو نمودار منحنی ذوب مربوطه نکته :هر واکنش بهصورت دوگانه انجام شده است و همچنین
دارای نمونه کنترل منفی نیز است.

ب :آزمون  Real-Time PCRبا استفاده از پروب
 TaqManدر رقتهای مختلف  999نانوگرم 9 ،نانوگرم،
 999پیکوگرم 99 ،پیکوگرم و  9پیکو گرم از پزسمید
مذکور (با  4تکرار) ،صورت پذیرفت .منحنیهای تکثیر و
سریال غلظتی حاصله نشان دادند که ،با افزایش نسبت رقت

پزسمید مربوطه ،بههمان نسبت ،اعداد سیکل آستانهای
( )Ctمشاهده شده نیز کاهش مییابد .همچنین با مشاهده
تک باند بودن محصول حاصل از واکنش مربوطه بر روی ژل،
تکثیر اختصاصی و انفرادی محصول مربوطه بر روی سازه
اثبات گردید .تصاویر بهترتیب روش Real-Time PCR

71

شکل  -2نتیجه  Real-Time PCRبا دستگاه  Corbett Rotorgen 6000با استفاده از روش  TaqManمربوب به واکنش پرایمر پیشرو و پیرو و پروب توالی بورخولدریا
در غلطت و رقتهای مختلف  999نانوگرم 9 ،نانوگرم 999 ،پیکوگرم 99 ،پیکوگرم و  9پیکو گرم پزسمید  9همراه نمودار standard curveنکته :هر واکنش بهصورت
دوگانه انجام شده است و همچنین دارای نمونه کنترل منفی نیز است

72

شکل .5ژل الکتروفورز آگارز  9/5درصد توالی بورخولدریا در سایز قطعه  900جفت باز
1)NTC 2)10ng 3)1ng 4)100pg 5)10pg 6)1pg

همانطور که مشاهده میشود تک باند در ناحیه  499جفت بازی قابل مشاهده هستند .سایز قطعه  900جفت باز است.
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 TaqManو منحنی سریال غلظتی و ژل مربوطه در شکل 2

و  5آورده شده است.

نتیجهگیری

باتوجهبه نتایج حاصل شده در مطالعه و همینطور بررسی
مطالعههای پیشین در بخش بحث میتواند به این نتیجه
رسید که ،طراحی و ساخت سازه شبیهساز و استفاده از آن
در کیتهای تشخیصی بهعنوان یک کنترل مثبت میتواند،
خطرناک ناشی از آلودگی به باکتری بیماریزا ،نبود ژنوم
عامل بیماریزا ،حذف تجهیزات پیشرفته برای کار با عامل
بیماری زا و ....را سبب شده و به این ترتیب کمک شایانی به
تحقیقات در این زمینه و همینطور در تشخیص این عوامل
بیماریزا کند.

سپاسگزاری
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هدف از انجام این تحقیو ،طراحی تولید سازه حامل
مصنوعی جهت رسیدن به روشی جدید و مطمئن برای
شناسایی سریعتر و دقیوتر عامل بورخولدریا و ایجاد کنترل
مثبت مناسب و ایمن برای تشخیص این عامل بیماریزای
خطرناک است .بهدلیل اینکه مطالعههای مشابهای بر روی
سازههای این چنینی بهندرت انجام شده است و بیشتر
مطالعهها بر روی خود باکتری هدف و یا ژنوم آن و نه سازه
مصنوعی ،صورت گرفته است در نتیجه ،امکان مقایسه
مشابه و برابر برای ما وجود ندارد .بر این اساس ،تنها به ذکر
حداقل و حداکثر حساسیت در مطالعههای پیشین و مطالعه
خودمان بسنده میکنیم .حداقل و حداکثر حساسیت در
مطالعههای پیشین که بر روی خود باکتری بورخولدریا
صورت گرفته است ،بهترتیب  9پیکوگرم و  9میکروگرم است
( .)40-90از سوی دیگر قابل ذکر است که ،میزان حداقل و
حداکثر حساسیت بهدست آمده در مطالعه حاضر ،بهترتیب
 9/9پیکوگرم و  99نانوگرم بر روی سازه طراحی شده است
که بهنظر میرسد مقدار مطلوبی است .از مطالعههای مشابه
با پژوهش حاضر میتوان به مطالعهای در سال  ،4992در
کشور فرانسه با استفاده از روش  PCRمشاهده پیوسته
واکنش تک گانه (با استفاده از پروب) برای ارزیابی پزسمید
کنترل مثبت و عامل بیماریزا و مطالعه آقای Erin P.
 Priceو همکارانش در کشور آمریکا در سال  4994اشاره
کرد ( .)9،90در این مطالعه نیز مشابه تحقیو حاضر ،فقف
یک ناحیه خاصی حفاظت شده را که در تمامی جنس
بورخولدریا وجود داشت ،هدف قرار دادند اما نکته مهم در
نظر گفته شده در این پژوهش نسبتبه تحقیو حاضر این
است که ،بهمنظور تفکیک گونه بورخولدریا مالئی از سایرین،
حضور یک پلیمورفیسم در یک ناحیه خا که در گونه
مالئی بسیار حائز اهمیت است را مدنظر قرار دادند و در
نتیجه پروبهای مورد استفاده بهمنظور تفکیک مالئی در
همین ناحیه نسبت به سایر پروب های تشخیص دهنده سایر
گونههای بورخولدریا ،متفاوت هستند .نتیجه بسیار قابل
قبول و رضایتبخش بود که نه تنها بورخولدریا مالئی را از
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بحث

سایر باکتریها تفکیک میکند بلکه در خود جنس
بورخولدریا نیز تمایز قائل شده و گونه مالئی را از سایرین
تفکیک میکند ( .)90نتیجه و روشهای استفاده شده در
این پروژه ،تا حدود زیادی مشابه به دو تحقیو اصلی ذکر
شده است که ،خود نشان دهنده عملکرد صحیح ما در این
پروژه است .همانطور که ذکر شد ،تحقیقاتی زیادی در این
زمینه و تولید این گونه سازههای شبیهساز انجام نگرفته و
امیدواریم این پژوهش ،نوید بخش تحقیقات بیشتر در
زمینه تولید کیتهای تشخیصی این عامل و ایجاد روشهای
جدید برای تشخیص باشد.

بدینوسیله از همکاری مؤثر کارکنان و دانشجویان
پژوهشکده علوم و فناوریهای زیستی دانشگاه صنعتی مالک
اشتر ،بابت تمامی تزشها و کمکهایشان در حین انجام این
پروژه ،کمال تشکر و قدردانی میگردد .این مطالعه با
حمایتهای دانشگاه صنعتی مالک اشتر صورت پذیرفته
است.
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