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چکیده
مقدمــه :کمپیلوباکتــر ژژونــی از عوامــل اصلــی و شــایع مســمومیت غذایــی در انســان اســت .شناســایی ســریع
و اختصاصــی ایــن باکتــری نقــش مهمــی در تشــخیص و درمــان عفونــت ایفــا میکنــد .هــدف از ایــن مطالعــه
طراحــی واکنــش  PCRاختصاصــی بــه منظــور شناســایی کمپیلــو باکتــر ژژونــی میباشــد.
روش کار :در ایــن مطالعــه تجربــی ژن اکســیدو ردوکتــاز از باکتــری کمپیلــو باکتــر ژژونــی جهــت شناســایی
ســریع و اختصاصــی ایــن باکتــری انتخــاب گردیــد .پرایمرهــای اختصاصــی جهــت ایــن کار ،طراحــی و خصوصیات
آن توســط نــرم افزارهــای بیــو انفورماتیکــی بررســی گردیــد DNA .باکتــری بــا روش فنــل کلروفــرم اســتخراج
شــد .اختصاصیــت روش طراحــی شــده ،بــا اســتفاده از  6گونــه باکتــری بررســی شــد .حساســیت واکنــش PCR
بــا روش تهیــه ســریال رقــت از ژنــوم باکتــری محاســبه شــد.
یافتههــا :نتایــج نشــان داد کــه پرایمــر طراحــی شــده کامـ ً
ا اختصاصــی ژن اکســیدوردوکتاز باکتــری کمپیلــو
باکتــر ژژونــی بــوده و پــس از انجــام  PCRتــک بانــد  167جفــت بــازی تکثیــر میشــود .ایــن پرایمــر بــا
ژنــوم دیگــر گونههــای باکتریایــی جفــت نمیشــود .حــد تشــخیص ایــن واکنــش  5پیکوگــرم از  DNAژنومــی
باکتــری میباشــد.
نتیجــه گیــری :روش بهینــه شــده در ایــن مطالعــه روشــی ســریع ،حســاس و اختصاصــی بــه منظــور تشــخیص
کمپیلــو باکتــر میباشــد .بــه منظــور تأییــد نتایــج ایــن مطالعــه ،تشــخیص باکتــری کمپیلــو باکتــر ژژونــی در
نمونههــای مــواد غذایــی توصیــه میشــود.

مقدمه
آلودگــی بــا کمپیلــو باکتــر ژژونــی یکــی از مشــکالت عمــده
ســامت غــذا در کشــورهای اروپایــی و پیشــرفته جهــان اســت.
در ســال  ،2008در  27کشــور اروپایــی بیــش از  190566مــورد
کمپیلوباکتریوزیــز انســانی گــزارش گردیــد .بــر طبــق ایــن گــزارش
 40/7مــورد بیمــاری در هــر صــد هــزار نفــر از جمعیت اروپــا رخ داده
اســت [ .]2 ,1کمپیلوباکتــر ژژونــی یکــی از عوامــل مهــم بیماریــزا
در انســان اســت کــه ســبب اســهال خونــی و دیســانتری میشــود.
ایــن باکتــری از راههــای متفاوتــی شــامل ،مدفوعــی -دهانــی ،تمــاس
جنســی ،خــوردن شــیر غیــر پاســتوریزه ،خــوردن گوشــت پرنــدگان
کــه بخوبــی پختــه نشــده باشــد ،نوشــیدن آب آلــوده غیــر بهداشــتی
و تمــاس بــا حیوانــات خانگــی و س ـگهای اهلــی منتقــل میشــود.
بیشــترین مــوارد عفونتهــای انســان ناشــی از خــوردن مــواد غذایــی
و گوشــت مــرغ آلــوده اســت کــه بخوبــی پختــه نشــده باشــد .دوز
عفونــت زای ایــن باکتــری در حــدود هــزار تــا ده هــزار باکتــری
میباشــد .بــا توجــه بــه ایــن کــه گونههــای کمپیلــو باکتــر نســبت

بــه اســید معــده حســاس هســتند ،در صــورت مصــرف آنتــی اســید
دوز عفونــت زا کاهــش مییابــد .در عفونتهــای دســتگاه گــوارش،
باکتریهــا بــا اســتفاده از  LPSو فالژلــه بــه ســلولهای مخــاط روده
متصــل میشــوند.
پروتئیــن  PEB1یــک آنتــی ژن ســطحی اســت کــه عامــل بــزرگ
چســبندگی در میــان سوشــهای کمپیلــو باکتــر ژژونــی اســت [.]3
بعضــی از سوشــهای کمپیلــو باکتــر ژژونــی یــک انتروتوکســین
حســاس بــه حــرارت شــبیه وبیریــو کلــرا تولیــد میکننــد کــه در
بــروز اســهال آبکــی اهمیــت دارد .در مــوارد اســهال خونــی تولیــد
سیتوتوکســین گــزارش شــده اســت .محلهــای اتصــال و آســیب
بافــت ،ژئوژنــوم ،ایلیــؤم و کولونهــا هســتند .ایــن باکتــری در روده
ماکیــان بــه تعــداد فــراوان یافــت میشــود [ .]4عمــده منبــع
آلودگــی در فرآیندهــای ذبــح ماکیــان اســت [ .]5ایــن باکتــری
عــاوه بــر التهــاب روده ،ســبب ســندرم گلیــن بــاره و التهــاب
مفاصــل نیــز میشــود [ .]8-6اهمیــت بهداشــتی ایــن باکتــری نیــز

سروری و همکاران
بســیار بــاال میباشــد ،چــرا کــه در آزمایشــگاهها و بیمارســتانهای
کشــور تشــخیص ایــن باکتــری بدلیــل میکروآئروفیــل بــودن
[ .]9در نمونههــای انتریتــی آســان نبــوده و جهــت رشــد آن از
سیســتمهای گاز پــک نــوع  Cاســتفاده میشــود [ .]12-10ایــن
امــر ســبب میشــود کــه هزینههــای تشــخیص افزایــش یافتــه و
تشــخیص آنــرا در آزمایشــگاه بــا مشــکل مواجــه میکنــد .در نتیجــه
درمــان مناســب نیــز در پــی آن انجــام نشــده و بیمــاری بخوبــی
درمــان نمیگــردد.
بــا توجــه بــه مــوارد فــوق ،تشــخیص ســریع وبه موقــع انتریت ناشــی
از ایــن باکتــری از اهمیــت فراوانــی برخــوردار اســت .آنزیمهــای
اکســیدوردوکتاز عمــل اکسیداســیون و احیــا را در زنجیــره تنفســی
بــر عهــده دارنــد .نقــش اکســیدازها ،انتقــال هیــدروژن از سوبســترا
بــه اکســیژن اســت و نقــش ردوکتازهــا ،اضافــه کــردن هیــدروژن
بــه سوبستراســت .در باکتــری کمپیلــو باکتــر ژژونــی ایــن آنزیــم
دارای ژنهــای مختلفــی اســت .یکــی از ایــن ژنهــا بعنــوان فاکتــور
ویروالنــس در باکتــری عمــل نمــوده و ســبب بیماریزایــی میشــود.
درایــن مطالعــه از توالــی ژن آنزیــم مذکــور جهــت شناســایی
اختصاصــی ایــن باکتــری اســتفاده شــده اســت.
روشهــای مختلفــی جهــت شناســایی ســریع باکتریهــا بــر پایه اســید
نوکلیئــک بــکار میرونــد .برخــی از ایــن روشــها عبارتنــد از Real
 Timeو میکــرو آری کــه هــر یــک بــه نوبــه خــود دارای معایــب
و مزایایــی هســتند .بطــور مثــال دردو روش مذکــور اختصاصیــت
و حساســیت کار بســیار بــاال بــوده و دارای چرخــه واکنــش ســریع
هســتند امــا هزینــه بــاال و نیــاز بــه پرســنل آمــوزش دیــده از معایــب
آن محســوب میشــود .تکنیکهــای  NASABAو  LAMPنیــز
از روشــهای شناســایی میکروارگانیســمها محســوب میشــود کــه
دارای حساســیت و اختصاصیــت بــاال و هزینــه پاییــن بــوده امــا
مشــکل اساســی در ایــن روشــها انجــام طراحــی پیچیــده پرایمــر
و نیــاز بــه میکروارگانیســم زنــده و دســتکاری بــا  RNAاســت کــه
نیمــه عمــر آن در ســلول پاییــن اســت.
 PCRیکــی از روشــهای مولکولــی اســت کــه ارزش آن در شناســایی
عوامــل بیماریــزای گوارشــی شــناخته شــده اســت .ایــن روش دارای

اختصاصیــت و حساســیت بــاال بــوده و قــادر اســت نتایــج را بصــورت
خــودکار و قابــل تفســیر ارائــه نمایــد .از طرفــی ســادگی ایــن روش
در مقایســه بــا ســایر روشــها ،امــکان انجــام آنــرا در هــر شــرایطی
میســر میکنــد .هــدف از ایــن مطالعــه طراحــی واکنــش PCR
بــر اســاس پرایمرهــای اختصاصــی ژن اکســیدوردوکتاز بــه منظــور
شناســایی ســریع و دقیــق کمپیلــو باکتــر ژژونــی میباشــد.
روشکار
مطالعــه حاضــر از نــوع تجربــی و آزمایشــگاهی اســت .ســوش باکتری
کمپیلــو باکتــر ژژونــی ( )ATCC33291از دانشــگاه علــوم پزشــکی
تهــران تهیــه ومحیــط کشــت  agar LBو  LB brothاز شــرکت
 Merkتهیــه گردیــد .همچنیــن کلیــه مــواد الزم و مــورد نیــاز بــرای
تهیــه واکنــش  PCRاز شــرکت ســینا ژن تهیــه گردیــد.
انتخاب قطعات ژنی و تهیه پرایمر مناسب
پــس از بررســی منابــع ،تمــام ژنهــا و پرایمرهایــی کــه تاکنــون جهت
تشــخیص کمپیلــو باکتــر ژژونــی بــا اســتفاده از  PCRاســتفاده شــده
بودنــد ،مــورد بررســی قرارگرفتنــد .بــر اســاس میــزان اختصاصیــت
پرایمرهــا و نتایــج آنالیــز آنهــا بــا نــرم افزارهــای بیوانفورماتیکــی
الیگــو و پرایمــر  ،3همچنیــن مقایســه آن بــا توالیهــای دیگــر
( )BLASTجفــت پرایمــر مطلــوب برمبنــای جــدول  ،1جهــت
تشــخیص کمپیلــو باکتــر ژژونــی انتخــاب گردیــد.

استخراج ژنوم
بــرای اســتخراج ژنــوم از روش فنــل و کلروفــرم اســتفاده شــد [.]13
بــه ایــن ترتیــب کــه بــرای انجــام واکنــش زنجیــرهای پلیمــراز ،ابتــدا
چنــد کلنــی از باکتریهــای اســتاندارد بــه  1میلــی لیتــر ســرم
فیزیولــوژی وارد و ســپس ســانتریفیوژ گردیــد ( 5000دور بــه مــدت
 5دقیقــه) ،بــه رســوب حاصــل  500میکرولیتــر بافــر Salt Tris
افــزوده و پــس از  10دقیقــه مخلــوط نمــودن 180 ،میکرولیتــر SDS
دو درصــد بــه آن اضافــه گردیــد .پــس از آن 375 ،میکرولیتر اســتات
ســدیم بــه آن افــزوده و  10بــار تــکان شــدید داده شــد .ســپس در
 4درجــه ســانتی گــراد ســانتریفیوژ شــده و بــه محلــول رویــی 750

جدول XXX .1
نام باکتری
Campylobacter Jejuni

توالی پرایمر
CF:
GGAAAATCAAATAAAGTTAGAGGTAGAA
CR:
CCATAAGCACTAGCTAGCTGATTATC

اندازه آمپلیکونbp ،
167
167
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میکرولیتــر ایزوپروپانــل اضافــه و بــه مــدت  20دقیقــه در یخچــال در
دمــای منفــی  20درجــه نگهــداری و پــس از آن ســانتریفیوژ گردیــد
( 15000دور بــه مــدت  20دقیقــه و دمــای  4درجــه ســانتی گــراد).
بــه رســوب حاصــل  375میکرولیتــر اتانــول  70درصــد افــزوده و بــه
خوبــی مخلــوط نمــوده و بــه مــدت  10دقیقــه ســانتریفیوژ بــا دور
 15000انجــام شــد .بــه رســوب حاصــل  25میکرولیتــر بافــر TE
اضافــه کــرده و جهــت انجــام  PCRاســتفاده گردیــد.

طراحی واکنش PCR
جهــت رســیدن بــه ایــن هــدف ،چنــد بــار فرآینــد  PCRبــا ژنــوم
ســویه اســتاندارد انجــام شــد و در هــر مرحلــه یکــی از غلظتهــای
مــواد اولیــه (پرایمرهــا dNTP،Mgcl2 ،و آنزیــم  Taqپلــی مــراز)
اســتفاده گردیــد و در نهایــت مناس ـبترین مقادیــر الزم بــرای انجــام
 PCRانتخــاب شــد .دمــای اتصــال پرایمرهــا ،پروفایلهــای حرارتــی
و زمــان در واکنــش تغییــر داده شــد تــا بهتریــن شــرایط PCR
فراهــم گــردد .جهــت بهینــه ســازی دمــای اتصــال پرایمرهــا از درجــه
حرارتهــای  ،56،57،58،59درجــه ســانتی گــراد اســتفاده شــد.
واکنــش زنجیــرهای پلیمــراز در حجــم نهایــی  25میکرولیتــر انجــام
پذیرفــت .آنزیــم  DNAپلیمــراز  Taqبــا حجــم  1/5یونیــت ،نمونــه
 DNAالگــو  450نانوگــرم ،پرایمرهــای  Forwardو 0/5 Revers
میکرومــوالر و  0/8 dNTPمیلــی مــوالر 2 mgcl2 ،میلــی مــوالر،
 2/5میکرولیتــر بافــر و آب مقطــر تــا حجــم نهایــی  25میکرولیتــر
تنظیــم گردیــد .جهــت انجــام ایــن کار از دمــای اولیــه بــا  95درجــه
ســانتیگراد بــه مــدت  5دقیقــه بــا یــک چرخــه و دمــای واسرشــتگی
بــا  90درجــه ســانتیگراد بــه مــدت  1دقیقــه بــا  35چرخــه و دمــای
اتصــال بــا  56درجــه ســانتی گــراد بــه مــدت یــک دقیقــه و 35
چرخــه و دمــای بســط بــا  72درجــه ســانتی گــراد بمــدت  1دقیقــه
بــا  35چرخــه ،صــورت پذیرفــت .ســپس از هرکــدام از نمونههــا 5
میکرولیتــر بــر روی ژل آگارز  2درصــد الکتروفــورز انجــام شــد .جهــت
تأییــد محصــوالت  PCRپــس از انجــام واکنــش  PCRمحصــول
بــه همــراه پرایمــر اختصاصــی جهــت تعییــن ســکانس بــه شــرکت
 Bioneerکــره ارســال گردیــد .پــس از دریافــت نتیجــه از شــرکت
مذکــور ،ســکانسهای ارســالی ابتــدا توســط نــرم افــزار Chromas
خوانــده شــد و ســپس توســط نــرم افــزار  Contig managerمرتــب
ســازی شــدند .توالیهــای بــه دســت آمــده بــا اســتفاده از نــرم افــزار
 BLASTبــا ســایر دادههــای بانــک ژنــی مقایســه شــد.

اورئــوس ،کلســتریدیوم پرفرنجــس ،کلســتریدیوم بوتولینــوم
موردآزمایــش قــرار گرفــت .جهــت بررســی اختصاصیــت پرایمرهــا،
ژنــوم باکتریهــای مــورد نظــر تخلیــص و ســپس بــا واکنــش PCR
بــا روش فــوق انجــام شــد .مقــدار  5میکرولیتــر از محصــول PCR
الکتروفــورز شــد.

تعیین میزان حساسیت PCR
جهــت ایــن کار ،ابتــدا غلظــت  DNAژنومیــک اســتخراج شــده از
باکتــری بوســیله نانــو دراپ انــدازه گیــری شــد .ســپس از ایــن DNA
اســتخراج شــده ،بــرای باکتــری رقــت از  101تــا  106تهیــه گردیــد و
در نهایــت از ایــن رقتهــای تهیــه شــده بــه عنــوان الگــو در واکنــش
 PCRاســتفاده شــد تــا حساســیت کار انــدازه گیــری شــود.
یافتهها

بهینــه ســازی فراینــد  PCRجهــت تکثیــر ژن
اکســیدوردوکتاز
بــا توجــه بــه شــرایط بهینــه شــده از نظــر مــواد مصرفــی در واکنش و
ســیکل حرارتــی مناســب ،واکنــش  PCRبــرای ایــن ژن بــا پرایمرهای
اختصاصــی آن انجــام شــد و نهایتــاً تــک بانــد  167جفــت بــازی
حاصــل گردیدکــه نتیجــه آن در تصویــر  1نشــان داده شــده اســت.

تعیین میزان اختصاصی بودن PCR
بــرای تعییــن میــزان اختصاصــی بــودن پرایمرهــای مــورد اســتفاده،
هریــک از جفــت پرایمرهــا بــا ژنــوم گونههــای باکتریهــای ســالمونال
تیفــی ،شــیگال دیســانتری ،یرســینیا انترکولیتیــکا ،اســتافیلوکوکوس
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تصویر  :1تصویر ژل الکتروفورز مربوط به تکثیر قطعه ژنی اکسیدوردوکتاز با
کتری کمپیلوباکترژژونی

سروری و همکاران

تعیین میزان اختصاصی بودن PCR
بــرای تعییــن میــزان اختصاصــی بــودن پرایمرهــای مــورد اســتفاده،
هریــک از جفــت پرایمرهــا بــا ژنــوم گونــه باکتریهــای ســالمونال
تیفــی ،شــیگال دیســانتری ،یرســینیا انترکولیتیــکا ،اســتافیلوکوکوس
اورئــوس ،کلســتریدیوم پرفرنجــس ،کلســتریدیوم بوتولینــوم تحــت
آزمایــش قــرار گرفــت .پــس از انجــام الکتروفــورز هیــچ گونــه بانــدی
در ایــن واکنشهــا حاصــل نشــد .در نتیجــه ،مشــخص گردیــد کــه
پرایمرهــای مــورد اســتفاده کامــ ً
ا اختصاصــی عمــل میکننــد
(تصویــر .)2

تصویــر  :3تهیــه رقــت در اندازههــای  1-10تــا ( 6-10چاهــک شــماره  1تــا
 )6وچاهــک شــماره  7نشــانگر

تصویر  :2بررسی میزان اختصاصی بودن واکنش PCR
چاهــک شــماره  :1کنتــرل مثبــت ســتونهای شــماره  2تــا  :7عــدم ایجــاد بانــد
پــس از  PCRبــا باکتــری چاهــک شــماره ( 2اســتافیلوکوکوس اورئــوس) چاهک
شــماره ( 3یرســینیا انترکولیتیــکا) چاهــک شــماره ( ۴ســالمونال تیفــی) چاهــک
شــماره ( 5شــیگال دیســانتری) چاهــک شــماره ( ۶کلســتریدیوم پرفرنجــس)
چاهــک شــماره ( ۷کلســتریدیوم بوتولینیــوم)

تعیین میزان حساسیت PCR
پــس از انجــام واکنــش  PCRطبــق شــرایط بهینــه شــده بخــش
دوم و الکتروفــورز محصــوالت  PCRتوســط ژل آگارز نتیجــه مــورد
بررســی قــرار گرفــت .رقــت ســازی تــا  106از  DNAژنومیــک انجــام
شــد و از ایــن رقتهــای تهیــه شــده واکنــش  PCRصــورت گرفــت.
بــا اســتفاده از ایــن روش حــد تشــخیص روش بهینــه شــده  5پیکــو
گــرم محاســبه گردیــد (تصویــر .)3
تأییــد محصــوالت  :PCRبــا بررســی و مقایســه ســکانسها بــا
ســکانسهای موجــود در بانــک توالیهــای ژنــی ،مشــخص گردیــد
کــه توالیهــای بدســت آمــده دقیقـاً مربــوط بــه ژن اکســیدوردوکتاز
باکتــری کمپیلــو باکتــر ژژونــی میباشــد .نتایــج توالــی یابــی
و مقایســه آن بــا توالیهــای ثبــت شــده در پایــگاه بانــک ژنــی
بوســیله نــرم افــزار  BLASTنشــان داد قطعــه تکثیــر شــده 100
درصــد بــا ژن اکســیدو ردوکتــاز کمپیلوباکتــر ژژونــی مطابقــت دارد.
تمــام ســویههای ثبــت شــده در بانــک ژنــی کــه بــا ایــن توالــی
شــباهت دارنــد متعلــق بــه زیرگونههــای کمپیلــو باکتــر ژژونــی
بــوده و گونههــا و ســویههای دیگــری کــه دارای مشــابهت بــا ایــن
توالــی باشــند در بانــک ژنــی وجــود نــدارد (تصویــر .)4

تصویر  :4نتایج بالست

بحث
کمپیلــو باکتــر ژژونــی یکــی از عوامــل اصلــی انتریــت در جهــان
محســوب میشــود .عــاوه بــر ایــن عوارضــی ماننــد انتریــت
هــای ناشــی از ایــن باکتریهــا بارهــا گــزارش شــده اســت
[ .]14 ,9کمپیلــو باکتــر ژژونــی یکــی از عوامــل اصلــی ایجــاد
کمپیلــو باکتریوزیــس در انســان اســت و در اتحادیــه اروپــا کمپیلــو
باکتریوزیــس بــه عنــوان شــایعترین بیمــاری مشــترک بیــن انســان
و دام معرفــی شــده اســت .مهمتریــن گونههــای بیماریــزای
کمپیلــو باکتــر در انســان شــامل کمپیلــو باکتــر ژژونــی و کولــی
اســت [ .]15واکنــش زنجیــرهای پلــی مــراز ( )PCRیــک واکنــش
ســریع و حســاس بــرای تشــخیص  DNAبعنــوان شــاخص حضــور
یــک میکروارگانیســم در مقادیــر بســیار کــم اســت .ایــن روش در
قیــاس بــا ســایر روشــهای تشــخیصی ،از جملــه کشــت از حساســیت
و اختصاصیــت باالتــری برخــوردار اســت و بــر خــاف روش کشــت
نیــازی بــه زنــده بــودن باکتــری در نمونــه مــورد نظــر نیســت [.]16
در ایــن مطالعــه پــس از تأییــد فنوتیپــی باکتــری کمپیلــو باکتــر
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ژژونــی بــا اســتفاده از رنــگ آمیــزی گــرم ،تســت اکســیداز ،کاتــاالز،
تســت  TSIو هیدرولیــز هیپــورات ،طراحــی واکنــش زنجیــرهای
پلیمــراز بســیار اختصاصــی بــرای شناســایی ایــن باکتــری انجــام
گردیــد .از آنجایــی کــه یافتــن یــک توالــی ژنــی اختصاصــی گونــه
و محافطــت شــده بــرای انجــام یــک واکنــش زنجیــرهای پلیمــراز
الزامــی اســت [ .]18 ,17در ابتــدای ایــن مطالعــه بررســی پرایمرهــا
در شــرایط  Insilicoانجــام شــد و نشــان داده شــد کــه آغازگرهــای
طراحــی شــده ،اختصاصیــت باالیــی بــا کمپیلــو باکتــر ژژونــی
دارنــد .پــس از طراحــی اختصاصــی پرایمرهــا بــا اســتفاده از نــرم
افزارهــای مولکولــی مناســب و تأییــد آن بــا اســتفاده از روشــهای
بیوانفورماتیکــی ،اختصاصیــت ایــن جفــت پرایمــر بــا شــش نمونــه
باکتــری مشــابه بررســی گردیــد و مشــخص شــد کــه ایــن پرایمــر بــا
ژنــوم هیچکــدام ازایــن باکتریهــا جفــت نشــده کــه نشــان دهنــده
اختصاصیــت کامــل آنهــا بــه کمپیلوباکترژژونــی میباشــد .بررســی
نــرم افــزار مولکولــی ایــن ژن و پرایمرهــای ارائــه شــده نشــان
داد کــه ســکانس انتخــاب شــده از ژن اکســیدو ردوکتــاز ،یکــی
از مناســبترین توالیهــای شــناخته شــده در شناســایی کمپیلــو
باکتــر ژژونــی میباشــد .حــد تشــخیص ایــن روش پــس از تهیــه
رقتهــای متوالــی 5 ،پیکــو گــرم بدســت آمــد کــه در مقایســه
باســایر مطالعــات مشــابه ،مطلــوب مینمایــد [ .]7 ,6روشهــای
ســنتی شناســایی کمپیلــو باکتــر مبتنــی بــر محیــط کشــت عمومـاً
 4روز و جهــت تأییــد گونــه باکتــری  6-7روز بطــول میانجامــد.
از طرفــی شناســایی گونــه ژژونــی از ســایر گونههــا بــر اســاس
تســت هیدرولیــز هیپــورات صــورت میگیــرد کــه ممکــن اســت
همیشــه صحیــح نباشــد [ .]19روشهــای مولکولــی بــرای تشــخیص
گونههــای کمپیلــو باکتــر طــی ســالهای اخیــر توســعه یافتــه و هــم
اکنــون از نظــر تجــاری قابــل دســترس بــوده و مــورد اســتفاده قــرار
میگیرنــد .بطــور معمــول در حــال حاضــر شناســایی کمپیلوباکتــر
ژژونــی در آزمایشــگاه تشــخیص طبــی انســانی ،بــر پایــه کشــت،
جداســازی و تســتهای تشــخیص فنوتیپــی اســت [ .]20از آنجایــی
کــه کمپیلــو باکتــر ،جــزء باکتریهــای ســخت رشــد میباشــد ،جــدا
ســازی آن مشــکل بــوده ،لــذا روشــهای مولکولــی بــر پایــه PCR
میتواننــد در شناســایی کمپیلــو باکتــر منجــر بــه افزایــش دقــت
در شناســایی آن بهمــراه روشهــای کشــت از نمونههــای بالینــی
شــوند [ .]21در ســال  2003گیلبــرت و همــکاران بــا اســتفاده از
نمونههــای مــواد غذایــی بــه شناســایی ایــن باکتــری پرداختنــد کــه

در مقایســه بــا مطالعــه اخیــر از حساســیت کمتــری برخــوردار بــود
[ .]22همچنیــن در ســال  2005نایــاک و همــکاران در نمونههــای
غذایــی و بالینــی بــا اســتفاده از ایــن ژن بــه شناســایی باکتــری
پرداختنــد .آنهــا در ایــن تحقیــق ســه ژن را در نمونههــای غذایــی
و نمونه هــای کلینیکــی بررســی کردنــد کــه یکــی از ژنهــا ،ژن مــورد
مطالعــه مــا بــوده اســت .آنهــا اختصاصیــت مطالعــه خــود را بــرای
دو گونــه باکتــری کمپیلــو باکتــر ژژونــی و کمپیلــو باکتــر کولــی 97
درصــد گــزارش کردنــد [ .]23در تحقیقــی کــه در ســال  92توســط
حاجتــی و همــکاران صــورت گرفــت بــه شناســایی ایــن باکتــری
پرداختنــد کــه صرفـاً اختصاصیــت ایــن باکتــری بــا باکتــری E. coli
 O157بررســی شــد و حساســیت آن محاســبه نگردیــد [ .]24در
تحقیقــی دی ٍگــر نیــز کــه توســط ســاری و همــکاران در ســال 2011
انجــام شــد نشــان داده شــد کــه از  100نمونـهای کــه در آن مطالعــه
اســتفاده شــده بــود  76درصــد آن بــا تســت هیپــورات مثبــت شــد
در حالیکــه بــا اســتفاده روش  28 ،PCRدرصــد نمونههــا مثبــت
ارزیابــی گردیــد .ایــن مطلــب بیــان کننــده ایــن واقعیــت اســت کــه
روش  PCRنســبت بــه روشــهای شناســایی ســنتی ،روشــی بهتــر و
دقیقتــر میباشــد [.]25
نتیجه گیری
واکنــش زنجیــرهای پلیمــراز در ایــن مطالعــه ،از دقــت ،ســرعت،
حساســیت و اختصاصیــت باالیــی برخــوردار اســت بطوریکــه قــادر
بــه واکنــش بــا ســایر ارگانیســمهای مولــد مســمومیت غذایــی
یــا پاتوژنهــای میکروبــی نیســت .از طرفــی انجــام آن در کمتــر از
 3ســاعت صــورت میگیــرد کــه نشــان از زمــان مناســب جهــت
بــکار گیــری آن در آزمایشــگاهها میباشــد .جهــت تأییــد کارآیــی
ایــن واکنــش طراحــی شــده در ایــن مطالعــه ،پیشــنهاد میشــود
شناســایی باکتــری کمپیلــو باکتــر ژژونــی در نمونههــای مــواد
غذایــی بــا اســتفاده از ایــن روش در مطالعــات بعــدی انجــام شــود.
سپاسگزاری
کلیــه نویســندگان از همکاریهــای صمیمانــه پژوهشــگران گــروه
میکــروب شناســی دانشــکده پزشــکی دانشــگاه تهــران در تهیــه
ســوش مــورد نظــر کمــال تشــکر و قدردانــی را اعــام مینماینــد.
ضمنــاً تعــارض منافعــی در نتایــج مشــاهده نشــد.
REFERENCES

medical microbiology. New Yourk: Mcgraw-Hill; 2012.
Reich F, Atanassova V, Haunhorst E, Klein G. The effects of
Campylobacter numbers in caeca on the contamination of broiler
carcasses with Campylobacter. Int J Food Microbiol. 2008;127(12):116-20. DOI: 10.1016/j.ijfoodmicro.2008.06.018 PMID:
18657873
Allen VM, Bull SA, Corry JE, Domingue G, Jorgensen F, Frost JA, et

60

4.

5.

Pires SM, Vigre H, Makela P, Hald T. Using outbreak data for
source attribution of human salmonellosis and campylobacteriosis
in Europe. Foodborne Pathog Dis. 2010;7(11):1351-61. DOI:
10.1089/fpd.2010.0564 PMID: 20586609
Trends E. Sources of zoonoses and zoonotic agents and food-borne
outbreaks in the European Union in 2008. EFSA J. 2010;8(1):1496.
Brooks G, Carroll KC, Butel J, Morse S. Jawetz melnick & adelbergs

1.

2.
3.

سروری و همکاران

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.

61

al. Campylobacter spp. contamination of chicken carcasses during
processing in relation to flock colonisation. Int J Food Microbiol. 2007;113(1):54-61. DOI: 10.1016/j.ijfoodmicro.2006.07.011
PMID: 17007949
Koga M, Gilbert M, Takahashi M, Li J, Koike S, Hirata K, et al.
Comprehensive analysis of bacterial risk factors for the development
of Guillain-Barre syndrome after Campylobacter jejuni enteritis. J
Infect Dis. 2006;193(4):547-55. DOI: 10.1086/499969 PMID:
16425134
Takahashi M, Koga M, Yokoyama K, Yuki N. Epidemiology of Campylobacter jejuni isolated from patients with Guillain-Barre and Fisher syndromes in Japan. J Clin Microbiol. 2005;43(1):335-9. DOI:
10.1128/JCM.43.1.335-339.2005 PMID: 15634991
Pope JE, Krizova A, Garg AX, Thiessen-Philbrook H, Ouimet JM.
Campylobacter reactive arthritis: a systematic review. Semin Arthritis
Rheum. 2007;37(1):48-55. DOI: 10.1016/j.semarthrit.2006.12.006
PMID: 17360026
Wai SN, Nakayama K, Umene K, Moriya T, Amako K. Construction
of a ferritin-deficient mutant of Campylobacter jejuni: contribution of
ferritin to iron storage and protection against oxidative stress. Mol Microbiol. 1996;20(6):1127-34. PMID: 8809765
Linton D, Lawson AJ, Owen RJ, Stanley J. PCR detection,
identification to species level, and fingerprinting of Campylobacter
jejuni and Campylobacter coli direct from diarrheic samples. J Clin
Microbiol. 1997;35(10):2568-72. PMID: 9316909
Fernandez H, Pison V. Isolation of thermotolerant species of
Campylobacter from commercial chicken livers. Int J Food Microbiol.
1996;29(1):75-80. PMID: 8722188
Stern NJ, Line JE. Comparison of three methods for recovery
of Campylobacter spp. from broiler carcasses. J Food Protect.
1992;55(9):663-6.
DOI:
10.4315/0362-028X-55.9.663
Sambrook J. Rusell. Molecular cloning: a laboratory manual. 3rd ed.
New York: Cold Spring Harbor: Cold Spring Harbor Laboratory;
2001.
Champion OL, Gaunt MW, Gundogdu O, Elmi A, Witney AA, Hinds
J, et al. Comparative phylogenomics of the food-borne pathogen
Campylobacter jejuni reveals genetic markers predictive of infection
source. Proc Natl Acad Sci U S A. 2005;102(44):16043-8. DOI:
10.1073/pnas.0503252102 PMID: 16230626
Rees JH, Soudain SE, Gregson NA, Hughes RA. Campylobacter

16.

17.
18.
19.

20.

21.
22.

23.

24.
25.

jejuni infection and Guillain-Barre syndrome. N Engl J Med.
1995;333(21):1374-9. DOI: 10.1056/NEJM199511233332102
PMID: 7477117
Khan IU, Gannon V, Kent R, Koning W, Lapen DR, Miller J, et al.
Development of a rapid quantitative PCR assay for direct detection
and quantification of culturable and non-culturable Escherichia coli
from agriculture watersheds. J Microbiol Methods. 2007;69(3):4808. DOI: 10.1016/j.mimet.2007.02.016 PMID: 17433480
Shirazi MH, Vaise Malekshahi Z, Afshar D, Ranjbar R, Hajikhani S.
[Drug resistance among Campylobacter jejuni strain isolated from
children with diarrhea]. J Babol Univ Med Sci. 2013;15(1):79-83.
Rosyidi A, Budhiharta S, Asmara W, Yudhabuntara D. Phenotypic
and genotypic detection of Campylobacter jejuni at local chicken and
chicken meat. Animal Product. 2010;12(2).
Denis M, Soumet C, Rivoal K, Ermel G, Blivet D, Salvat G, et al.
Development of a m-PCR assay for simultaneous identification
of Campylobacter jejuni and C. coli. Lett Appl Microbiol.
1999;29(6):406-10. PMID: 10664985
Klena JD, Parker CT, Knibb K, Ibbitt JC, Devane PM, Horn ST, et al.
Differentiation of Campylobacter coli, Campylobacter jejuni, Campylobacter lari, and Campylobacter upsaliensis by a multiplex PCR developed from the nucleotide sequence of the lipid A gene lpxA. J Clin
Microbiol. 2004;42(12):5549-57. DOI: 10.1128/JCM.42.12.55495557.2004 PMID: 15583280
Lastovica AJ, Le Roux E. Optimal detection of Campylobacter spp in
stools. J Clin Pathol. 2003;56(6):480. PMID: 12783980
Gilbert C, Winters D, O’Leary A, Slavik M. Development of a
triplex PCR assay for the specific detection of Campylobacter jejuni,
Salmonella spp., and Escherichia coli O157:H7. Mol Cell Probes.
2003;17(4):135-8. PMID: 12944114
Nayak R, Stewart TM, Nawaz MS. PCR identification of
Campylobacter coli and Campylobacter jejuni by partial sequencing of virulence genes. Mol Cell Probes. 2005;19(3):187-93. DOI:
10.1016/j.mcp.2004.11.005 PMID: 15797819
Hajati S, Shirazi MH, Afshar D, Moghbeli M, Abadi H, Moazami A.
[Molecular cetection of Campylobacter jejuni by using a specific locus]. Iran J Infect Dis Trop Med. 2014;18(62):59-62.
Sari A, Jamshidi A, Bassami MR. [Isolation and identification of Campylobacter jejuni from poultry carcasses using conventional culture
methods and multiplex PCR assay]. Int J Veter Res. 2011;5(1):31-5.

Scientific Journal of Hamadan University of Medical Sciences
No 83, Volume 24, Issue 1

Original Article

Rapid Detection of Campylobacter jejuni by
Polymerase Chain Reaction and Evaluation of its
Sensitivity and Specificity
Ali Razei 1, Rahim Sorouri 2, *, Hossin Aghamollaei 1, Seyed Latif
Mousavi 3
PhD Student, Applied Biotechnology Research Center, Bqiyatallah University of
Medical Sciences, Tehran, Iran
2
Associate Professor, Department of Microbiology, Faculty of Medicine, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3
Professor, Department of Biology, Faculty of Basic Sciences, Shahed University,
Tehran, Iran
1

DOI: 10.21859/hums-24018

Received: 27.09.2016
Accepted: 15.04.2017
Keywords:
Campylobacter jejuni- diagnosis
Oxidoreductase
Polymerase Chain Reaction
How to Cite this Article:
Razei A, Sorouri R, Aghamollaei
H, Mousavi SL. Rapid Detection of Campylobacter jejuni by
Polymerase Chain Reaction and
Evaluation of its Sensitivity and
Specificity. Sci J Hamadan Univ
Med Sci. 2017;24(1):56-62. DOI:
10.21859/hums-24018
© 2017 Hamadan University of
Medical Sciences.

* Corresponding author: Rahim Sorouri, Associate Professor, Department of Microbiology, Faculty of Medicine, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran,
Iran. E-mail: rsorouriz@gmail.com
Abstract
Introduction: Campylobacter jejuni is one of the most common causes of food poising in
human. Rapid and specific detection of these bacteria has an important role in diagnosis
and treatment of infection. The aim of this study was to design a specific PCR for the
detection of Campylobacter jejuni.
Methods: In this experimental study, oxidoreductase gene from the Campylobacter
jejuni was selected for rapid and specific detection. For this purpose, specific primers were
designed and charecterized by bioinformatics software. Bacterial genome was extracted by
phenol-chloroform method and PCR was optimized to obtain a specific product. Specificity
of the designed reaction was investigated using six bacterial species. The sensitivity of the
PCR reaction was calculated by the serial dilutions method.
Results: The designed primer was specific to oxidoreductase gene of Campylobacter
jejuni and after optimization, a unique 167-bp band was amplified. This primer was specific
to Campylobacter jejuni and did not show any cross reaction with other bacterial genomes.
The detection limit of this reaction was 5 pg of genomic DNA.
Conclusion: The optimized PCR used in this study was a rapid, sensitive, and specific
method for detection of Campylobacter jejuni. For confirmation of this method, detection
of C. jejuni from food samples is proposed.

