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و استخوانها و همچنین مننژها را درگیر میکند (.)۷۱

محیط کشت ،نیاز به استفاده از روشهای مولکولی بیشتر

درگیری مفاصل و استخوانها حدود  ۵۷۷تا  ۵۲۷موارد سل

احساس میشود .هدف از این مطالعه بررسی وجود

خارج ریوی را به خود اختصاص میدهند که بهطور معمول در
دیده میشود (.)۷،۲۷
آرتریت باکتریایی از آتریتهای شناخته شدهای است که به-
سرعت باعث تخریب مفاصل میشود .ورود باکتری به مفاصل
ممکن است از طریق جراحی یا به ندرت حین آسپیراسیون و
تزریق ایجاد شود .سن بیمار ،سیستم ایمنی تضعیف شده و
بیماریهای قبلی مرتبط با مفاصل ،از فاکتورهای مستعد کننده

آرتریت با استفاده از روش مولکولی  PCRاست.

روش کار

نمونه

براساس رضایت آگاهانه ،مایع مفصلی  ۱۷بیمار مبتال به آرتریت
مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی با میانگین سنی  ۷۳سال
توسط پزشک متخصص در بخش روماتولوژی جمعآوری گردید

این بیماری به شمار میآیند ( LAN .)۱،۷درسال  ،۷//۳با

و به مؤسسه ایرانیان ژن فناور انتقال یافت.

استفاده از آنتیبادی  Antimycobacterialموفق به شناسایی

استخراج DNA

مایع سینویال بیماران مبتال به آرتریت روماتوئید شدند .در این

کلروفرم انجام گردید ( .)/به این ترتیب که در ابتدا بهدلیل

آنتیژنهای مایکوباکتریوم توبرکلوزیس با روش  ELISAدر

مطالعه از بین  ۱۷نمونه  ۵۴۱آن مثبت تشخیص داده شد

استخراج  DNAاز مایع مفصلی بهروش استاندارد فنل-

ویسکوزیته باالی نمونه و تسهیل جابهجایی آن با سمپلر۱۷۷ ،

(.)۷۴

میکرولیتر آب مقطر استریل به  ۷۷۷میکرولیتر از مایع مفصلی

تشخیص زودهنگام آرتریت ناشی از  MTBبرای حفظ مفصل و

موجود در لوله اضافه و پپتاژ گردید .نمونه بهمدت  ۷۷دقیقه در

عضروف اهمیت ویژهای دارد )۳۷( .الزمه تشخیص آرتریت
باکتریایی شناسایی باکتری در مایع مفصلی توسط رنگآمیزی
و یا کشت است ( .)۷در صورتیکه نمونه حاوی مقادیری بیش-
تر از  ۷۷۷۷۷باسیل در میلیلیتر باشد رنگآمیزی زیل نلسون
روشی برای تأیید حضور باسیل اسیدفست است .استفاده از
محیط کشت لون اشتاین و رادیومتریک و غیر رادیومتریک از
دیگر روشهای تشخیصی است که مورد استفاده قرار میگیرد
( .)۳۱،۷/با وجود رشد کند باکتری که مانع تشخیص سریع
عفونت میشود روشهای کشت و رنگآمیزی از معمولترین
متدهای شناسایی آرتریت عفونی بعد از تهیه مایع مفصلی است
که به  ۱تا  ۷هفته زمان احتیاج است و تنها  ۵۳۷تا ۵۴۷
بیماران کشت مثبت خواهند داشت ( .)۲،۷۷،۳۷با وجود ارائه

متدهای تشخیص سریع مایکوباکتریم توبرکلوزیس ،روشهای
اختصاصی برای تشخیص این باکتری توسط تکنیکهای تکثیر

نوکلئیک اسید امکانپذیر شده است ( .)۲۳برای مثال  PCRبا
حساسیت  ۵۷۷تا  ۵/۷و اختصاصیت  ،۵//روشی برای
شناسایی سریع و مستقیم این باکتری به شمار میآید (.)۲

آب جوش بهمنظور تسهیل در لیز شدن باکتری جوشانده شد.
هم حجم نمونه فنل اضافه و بعد از ورتکس کوتاه ،در دور
 ۷۷۷۷۷rmpبهمدت  ۷دقیقه سانتریفوژ شد .فاز رویی به لوله
جدید منتقل و هم حجم به آن کلروفرم اضافه و بعد از ورتکس
کردن کوتاه ،در دور  ۷۷۷۷۷rmpسانتریفوژ شد .یکدهم حجم
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گرههای لنفاوی ،شکم ،دستگاه تناسلی ادراری ،پوست ،مفاصل

با توجهبه تشخیص سریع و از طرفی رشد کند این باکتری در

فاز رویی استات سدیم  ۲موالر و دو برابر آن اتانول سرد مطلق
اضافه گردید .بعد از  ۷۷بار معکوس کردن در دور ۷۲۷۷۷rmp
بهمدت  ۷۷دقیقه سانتریفوژ شد .جهت شستشو ۷۷۷
میکرولیتر اتانول سرد  ۵۱۷به مایع رویی اضافه ۷۷ ،بار اینورت
و در دور  ۷۲۷۷۷rmpبهمدت  ۷دقیقه سانتریفوژ شد .تمام
محتویات مایع رویی خالی و بعد از خشک شدن در دمای ۱۷

درجه بهمدت  ۷دقیقه ،مقدار  ۱۷میکرومتر بافر  TEاضافه شد.
پرایمر و شرایط PCR

پرایمرهای مورد استفاده در این مطالعه بر اساس ژن

هدف IS6110

که بهطور اختصاصی در اعضای خانواده

مایکوباکتریوم یافت میشود انتخاب گردید ( .)۳۱پرایمرها در
جدول شماره  ۷نشان داده شدهاند.

95

جدول -۷ترادف پرایمرهای مورد استفاده جهت تکثیر  DNAمایکوباکتریوم
توبرکلوزیس

۳۱
Reference

317 bp

۳۱

RMTB317
5’-TCA GCC GCG TCC
’ACG CCG CCA-3

Reverse
Primer

مطالعه از آزمون کای اسکوئر استقالل به کمک نرمافزار SPSS

ورژن  ۳۴استفاده شد.

یافتهها
با توجه به شرایط بهینه شده از نظر مواد مصرفی در واکنش و
پروفایل حرارتی ،واکنش  PCRانجام و باند ۲۷۱ bpرویت
گردید (شکل شماره .)۷

برای انجام واکنش  PCRاز  ۷۹۳میکرولیتر بافر۱۷۹۷ ،
میکرولیتر ۷۹۷ ،)۷۷ mM( MgCl2

میکرولیتر مخلوط

 ۷۹۷ ،)۷۷ mM( dNTPمیکرولیتر از پرایمر پیشرو و همین-

C-

C+

M

طور پسرو ( )۷۹۳ mMو  ۷۹۷واحد آنزیم Taq Polymerase

در حجم  ۳۷میکرولیتر استفاده گردید.
در این مطالعه با توجه به سکانس پرایمر ،از  PCRبا سیکل دو
مرحلهای استفاده شد .پروفایل حرارتی با دمای دناتوراسیون

 /۴درجه سانتیگراد بهمدت  ۷دقیقه و دمای آنلینگ و پلی-

900

مریزاسیون  ۱/درجه سانتیگراد بهمدت  /۷ثانیه و طی ۲۷

700

سیکل انجام شد .در ادامه محصول  PCRبهدست آمده بر روی
ژل آگاروز  ۷۹۷درصد و در کنار سایز مارکر ،الکتروفورز گردید و

317 bp

باندهای آمپلیکون مورد بررسی قرار گرفت.

300

حساسیت و اختصاصیت

200

جهت بررسی اختصاصی بودن پرایمرها از میکروارگانیسمهایی

چون

Mycobacterium

xenopi,

Mycobacterium

fortuitum Mycobacterium avium, Mycobacterium
chelonae,
Mycobacterium
kansasii,
Mycobacterium szulgaiو  Mycobacterium bovisکه از

انستیتو پاستور ایران بخش بانک سلولی تهیه شد استفاده شده

است .تست  PCRبهینه شده از جهت حد تشخیص نیز بررسی
گردید.
حد تشخیص از طریق روش تهیه رقت سریال و با استفاده از
یک  DNAی  MTBو فرمول Genome Copy Number

) (GCNکه از کاتالوگ کمپانی ترمو فیشر استخراج شده بود

96

بهدست آمد.

آنالیز آماری

500
400

100
شکل شماره  -۷آزمون  PCRبهینه شده تشخیص
مایکوباکتریوم توبرکلوزیس که در آن  Mنشانگر سایز مارکر 1
) kb DNA ladder (biofluxو  C+کنترل مثبت (DNA
مایکوباکتریوم توبرکلوزیس) و  C-کنترل منفی است

نتایج حاصل از تست  PCRبرای تعیین حد تشخیص

مایکوباکتریوم توبرکلوزیس  ۷۷۷ copy/reactionمحاسبه

گردید (شکل شماره .)۳
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Reference

Amplicon

FMTB317
5’-CCT GCGAGC GTA
’GGC GTCGG-3

Forward
Primer

برای بررسی آماری بین متغیرهای موجود درجمعیت مورد

5

3

M

مایکوباکتریوم بوویس

700
500
317 bp
400
300
200

 ۴نمونه از  ۱۷نمونۀ مورد بررسی که در راندهای متعدد و در
کنار کنترل مثبت و منفی بررسی شد مثبت گردید ۴ .نمونه
مثبت همراه با دو نمونۀ منفی در شکل شماره  ۴آمده است.

100

C-

7

6

5

4

3

2

C+ 1

M

شکل شماره  -۳آزمون حد تشخیص ( )LODکه در آن M
نشانگر سایز مارکر )C+ ،1 kb DNA ladder (bioflux

کنترل مثبت ،ستون  DNA ۷صد هزار باکتری در یک
واکنش  ،PCRستون  DNA ۳ده هزار باکتری در یک
واکنش  ،PCRستون  DNA ۲هزار باکتری در یک واکنش
 ،PCRستون  DNA ۴صد باکتری در یک واکنش ،PCR
ستون  DNA ۷ده باکتری در یک واکنش  PCRو  C-کنترل
منفی است.

900
700
500317 bp
400
300
200
100

شکل شماره  -۴ارزیابی آزمون  PCRبر روی نمونههای مایع
سینوویال که در آن  Mنشانگر سایز مارکر 1 kb DNA
) C+ ،ladder (biofluxکنترل مثبت C- ،کنترل منفی،
ستونهای  ۴-۷نشانگر چهار نمونۀ مثبت از  ۱۷نمونه مورد
بررسی و ستونهای  ۱-۱نمونههای منفی هستند.

تست  PCRبهینه شده از جهت ویژگی مورد ارزیابی قرار
گرفت DNA .مربوط به دیگر میکروارگانیسمهای مورد ارزیابی
با پرایمرهای این آزمون قابل تکثیر نبودند و پس از انجام
الکتروفورزهیچگونه باندی در این واکنشها حاصل نشدکه نشان

دهنده اختصاصیت پرایمرهای مایکوباکتریوم توبرکلوزیس است
(شکل شماره .)۲

نتایج آزمون کای اسکوئر استقالل نشان میدهد که مقدار آماره

کای اسکوئر  ۴۱۷۹۷و سطح معناداری  ۴/۷۹۷حاصل شده
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C-

4

2

1

C+

ستون  DNA ۳ی مایکوباکتریوم آویوم ،ستون DNA :۲ی
مایکوباکتریوم فورتوایتوم ،ستون  DNA ۴ی مایکوباکتریوم
گزنوپی ،ستون DNA ۷ی مایکوباکتریوم کانزاسی ،ستون ۱
DNAی مایکوباکتریوم سزولگای و ستون DNA ۱ی

است .بنابراین ،فراوانی افراد سالم و بیمار در مردان و زنان در
C-

5

4

3

2

M C+ 1

سطح اطمینان  ۵۷غیر معنادار است و فراوانی افراد سالم و
بیمار در هر دو گروه مشابه است .لذا فرضیه مبنیبر رابطه بین
جنسیت و بیماری رد میگردد و بیماری با جنسیت رابطهای
ندارد.

900
700

نتایج آزمون کای اسکوئر استقالل همچنین نشان میدهد که

317 bp
500
400

مقدار آماره کای اسکوئر  ۷۷۱۹۷و سطح معناداری ۳۱۱۹۷

300

حاصل شده است .بنابراین ،فراوانی افراد سالم و بیمار در زیر

200
100

شکل شماره -۲آزمون ویژگی که در آن  Mنشانگر سایز
مارکر ) C+ ،1 kb DNA ladder (biofluxکنترل (مثبت)،
 C-کنترل منفی ،ستون DNA ۷ی مایکوباکتریوم چلونی،

 ۷۷سالهها و باالی  ۷۷سالهها در سطح اطمینان  ۵۷غیرمعنادار
است و فراوانی افراد سالم و بیمار در هر دو گروه مشابه است.

لذا فرضیه مبنیبر رابطه بین سن و بیماری رد میگردد و
بیماری با سن رابطهای ندارد.
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بحث

حساس با اختصاصیت باالتر نسبتبه روشهای دیگر همانند

آرتریت شامل گروهی از بیماریهایی است که منجر به تخریب
عالئمی همچون درد ،سفتی و تورم همراه است .با وجود اینکه

مطالعه حاضر با هدف شناسایی مایکوباکتریم توبرکلوزیس در

هم در مردان و هم در زنان کمتر از  ۱۷سال دیده میشود که

و اجرا شد .تنها  ۴مورد ()۵۱۹۷از  ۱۷نمونه مایع مفصلی

آرتریت بیماری ناشی از سن در نظر گرفته میشود ،شیوع آن
البته بار سنگینی را هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سالمت بر
جامعه تحمیل میکند .این بیماری یکی از دالیل اصلی ناتوانی
در آمریکا است .درسال  ۷۹۴۷ ،۳۷۷۲میلیون بزرگسال مبتال به
آرتریت گزارش شده که این تعداد تا سال  ۳۷۲۷پیشبینی

شده است نزدیکبه  ۱۱میلیون نفر افزایش یابد که البته این
ارزیابی شامل افراد مشکوک به آرتریت نمیشود.

مایع مفصلی بیماران مبتال به آرتریت با روش مولکولی طراحی
بیماران مبتال به آرتریت با روش مولکولی طراحی شده در این

تحقیق از جهت مایکوباکتریوم توبرکلوزیس مثبت نشان داده

شد.

بر روی مایع سینویال مطالعههای زیادی با روشهای مختلفی
همچون مولکولی ،کشت و ایمونو لورژیک جهت شناسایی
عوامل مولد عفونی آرتریت انجام شده است (.)۴،۳۷بهعنوان

بیش از  ۷۷۷نوع آرتریت وجود دارد که از مهمترین آنها
میتوان به آرتریت عفونی اشاره کرد ( .)۷۳ ،۷۱ ،۷۷،۲۷با
وجود روشهای پیشرفتۀ امروزی در زمینه تشخیصی آرتریت

مثال  RYANو همکاران در یک مطالعه گذشتهنگر

باکتریهای جدا شده از بیماران مبتال به عفونت مفصلی
باکتریایی را طی  ۴سال مورد بررسی قرار دادند .طبق نتایج

عفونی ،این نوع بیماریها در چند سال گذشته در حال افزایش

حاصل ،رایجترین باکتری جدا شده استافیلوکوکوس ارئوس با

گسترده از داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی و افزایش

گرم منفی (،)۵۷/مایکوباکتریومها ( ،)۵۱۹۱کوکسیهای گرم

بوده است .با توجه به عواملی نظیر افزایش سن ،استفاده
مقاومت به آنتیبیوتیکها که در افزایش آن نقش داشته  ،نمی-
توان از نقش باکتریها چشمپوشی کرد ( .)۱طبق مطالعهای که
در سال  ۳۷۷۱توسط  Rossانجام شد ،بهترتیب شیوع

باکتریهایی نظیر استافیلوکوک ،استرپتوکوک ،باکتریهای گرم
منفی میلهای نظیر سودوموناس آئروژینوزا ،اشرشیاکوالی،

گونههای پروتئوس و کلبسیال و همچنین نایسر یاگونورهآ و

مایکو باکتریم توبرکلوزیس از عوامل ایجاد کننده آرتریت عفونی

بهشمار میآیند ( .)۳۲قابل توجه است که آرتریت ناشی از

مایکو باکتریوم توبرکلوزیس ،که تشخیص آن یکی از مهمترین
مسائل بهداشتی در حوزه جوامع در حال توسعه است( ۵۷ ،)۳تا

 ۵ /۹۴۷و بعد از آن بهترتیب استرپتوکوک ( ،)۵۲۷باسیلهای

منفی ( )۵۷۹۲بیهوازیها ( )۵۴۹۷و باسیلهای گرم مثبت
( )۵۱۹۷گزارش شده است ( .)۳۴در مطالعهای دیگر که در سال
 ۷//۴توسط  Jalalو همکاران انجام شد مایع مفصلی ۲۷
بیمار مورد بررسی قرار گرفت .در این مطالعه که از ژن هدف
متفاوتی به نام ( APRTژن کد کننده آنزیم آدنین
فسفوریبوزیل ترانسفراز) در مقایسه با مطالعه اخیر برای طراحی
پرایمر استفاده شده بود و همانند مطالعه حاضر ،استخراج

 DNAتوسط روش فنل – کلروفرم انجام شد .طبق نتایج به-
دست آمده در این بررسی با وجود حساسیت باالی تست،

برخالف مطالعه اخیر هیچ  DNAمتعلق به مایکوباکتریوم

 ۵۲بیماریهای ایجاد شده توسط این باکتری و  ۵۷تا ۵۷۷

توبرکلوزیس در نمونهها یافت نشد ( .)۷۲نتایج بهدست آمده در

رادیولوژیک،

باشد .همچنین در سال  Yeo – Jun Yun, 2005و همکاران

موار سل خارج ریوی را به خود اختصاص داده است (.)۳۷
اگرچه

سوابق

پزشکی

و

بررسیهای

میکروبیولوژیک و ایمونولوژیک از روشهای تشخیص این
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است محسوب میشود (.)۳۳

باکتری مهم به حساب میآیند ( ،)۷۷تشخیص  DNAیک
میکروارگانیسم در مقادیر بسیار کم با استفاده از روشهای

مولکولی همچون واکنش زنجیرهای پلیمراز ،آزمونی سریع و

این مطالعه میتواند ناشی از تعداد نمونه کم مورد بررسی بوده
بررسی را بر روی نمونههای مفصلی با روش  PCRانجام دادند.
در این مطالعه بر خالف پژوهش حاضر از روش bead-beating

برای تخریب دیواره سلولی استفاده شد که البته بهدلیل
استفاده از فنول برای تخلیص  DNAتفاوت چندانی با روش
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مفاصل در هر منطقهای از بدن میشود و بهطور معمول با

روش کشت که مستلزم زنده بودن باکتری در نمونه مورد نظر

برخالف مطالعۀ اخیر از ژن هدف ( rpoBژن کد کننده زیر
واحد بتا آنزیم  RNA polymersaباکتریایی) در پژوهش
 Yeoاستفاده شده و طبق نتایج حاصل ،درصد باالتری از
داده شده است .با توجهبه اینکه برای تأیید نمونه های منفی از
روش  IS6110 PCRاستفاده شد ،نتایج مثبت دراین مطالعه

به مراتب بیشتر است که مشخص نیست آیا به خاطرحساسیت
روش مورد استفاده است یا خیر ( .)۲۳

مایکوباکتریوم توبرکلوزیس دارای مشخصههایی است از قبیل

رشد کند که شناسایی این باکتری را از طریق کشت و تست-

های بیوشیمیایی مشکل و طاقت فرسا میکند .نتایج این
مطالعه مؤید این نکته است که بخشی از آرتریتها ناشی از
مایکوباکتریوم توبرکلوزیس است که تشخیص سریع و بهموقع
آن از طریق  ،PCRامکان درمان بهموقع آنها را مهیا مینماید.

درسال  ۷//۷تحقیقی توسط  )۷( Ahmadبر روی مایع

سپاسگزاری

طریق  ELISAانجام گرفت .نکته قابل توجه دراین مطالعه این

امکان انجام آزمونها را در این مطالعه فراهم نمودند تقدیر و

سینوویال و سرم /۷بیمار مبتال به آرتریت روماتوئید از
است که با وجود تعداد نه چندان زیاد نمونه در مقایسه با
مطالعه حاضر ،درصد باالیی از آنها مثبت تشخیص داده شد.
در این تحقیق در سرم بیش از  ۵۱۷افراد مورد مطالعه با

استفاده از آنتیبادی پلیکلونال ،آنتیژنهای مایکوباکتریوم

توبرکلوزیس گزارش شد .این نتایج مثبت قابل توجه میتواند

بهدلیل نوع آنتی بادی و یا نتایج کاذب باشد که از نکات مهم در
تستهای غربالگری بر مبنای  ELISAاست .در این بررسی
بهوسیله مونوکلونال آنتیبادی مورد استفاده ،در بیش از ٪۷۷

نمونههای مایع سینوویال ،کمپلکسهای آنتیژن آنتیبادی
شناسایی گردید که این نتایج میتواند ناشی از واکنشهای
متقاطع ایجاد شده باشد .در مطالعه دیگری که توسط

از مؤسسه دانشبنیان ایرانیان ژن فناور و پرسنل محترم آن که

تشکر میشود.
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نمونهها ( )۷۲۹ ۵۷در مقایسه با مطالعه حاضر ،مثبت گزارش

اولین قدم در درمان بیماری ،تشخیص درست و سریع آن است.
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استخراج مورد استفاده در مطالعه حاضر ندارد .همچنین

نتیجهگیری

 Heijdenدر سال  ۷///بر روی  ۷۷۷بیمار انجام شد با
استفاده از روش تشخیصی  PCRو سپس تعیین توالی،
tuberculosis,

Mycobacterium

Mycobacterium
 marinumدر  ۳بیمار مبتال به آرتریت عفونی تشخیص داده

شدند .گونههای دیگر تشخیص داده شده شامل

 Mycobacterium hodleriدر  ۷بیمار مبتال به آرتریت
روماتوئید Mycobacterium smegmatis ،در  ۷بیمار مبتال
به استئوآرتریت و  ۳بیمار مبتال به آرتریت روماتوئید و
 Mycobacterium austroafricanumدر  ۷بیمار مبتال به
کریستال آرتریت بودند .در این بررسی برخالف مطالعه حاضر از
ژن هدف  16S rRNAاستفاده شد و حساسیت تست  ۷کپی
که بهمراتب بیشتر از حساسیت روش مورد استفاده در مطالعه
اخیر است گزارش شده است (.)۳/
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