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بررسی تکنیک  PCR-DGGEبرای شناسایی گونههای مختلف
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آیدا حمیدخانی ،1پریسا محمدی ،2عزت عسگرانی ،3مریم یوسفی
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تاريخ دريافت94/02/01:

چکیده

تاريخ تصويب95/12/16 :

مخمــر  Candidaاز جملــه شــایعترین مخمرهــای عفونــت زای انســانی
میباشــد و در ســالهای اخیــر نــرخ عفونتهــای ایجــاد شــده توســط

ایــن مخمــر افزایــش یافتــه اســت .شناســایی زود هنــگام Candidaهای

بیمــاری زا نقــش مهمــی را بــرای انجــام اقدامــات درمانــی و کنتــرل
عفونتهــای بیمارســتانی ایفــا مینمایــد .روشهــای ســنتی شناســایی

 Candidaنســبت بــه روشهــای مولکولــی از حساســیت کمتــری
برخــوردار اســت و بــه زمــان بیشــتری نیــاز دارنــد .بــا توجــه بــه
وجــود برخــی محدودیتهــا در روشهــای مولکولــی مــورد اســتفاده ،در
ایــن مطالعــه امــکان اســتفاده از تکنیــک  PCR-DGGEبرای شناســایی

 5گونــهی  Candidaبیماریــزا یعنــیC. glabrata، C. tropicalis، C.

 albicans، C. orthopsilosisو  C. parapsilosisارزیابــی شــد .بدیــن

منظــور ناحی ـهی  ITS2بــا اســتفاده از پرایمرهــای  GC-ITS3و ITS4
تکثیــر شــد و از محصــوالت بــه دســت آمــده در  DGGEاســتفاده شــد
و نشــان داده شــد ایــن تکنیــک توانایــی شناســایی و تفکیــک گونههــای
مــورد بررســی را دارا میباشــد

واژه های کلیدی :مخمرCandida، PCR-DGGE، ITS2 ،
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه بیوتکنولوژی ،دانشکده زیست شناسی ،دانشگاه الزهرا (س) ،تهران

 -2دانشیار ،گروه میکروبیولوژی ،دانشکده زیست شناسی ،دانشگاه الزهرا (س) ،تهران
(نویسنده مسئول)p.mohammadi@alzahra.ac.ir :

 -3دانشیار ،گروه بیوتکنولوژی ،دانشکده زیست شناسی ،دانشگاه الزهرا (س) ،تهران
 -4کارشناس ارشد ،آزمایشگاه ملی ملی میکروبیولوژی ،دانشگاه الزهرا (س) ،تهران

مجله علمی  -پژوهشی دانشگاه الزهرا (س)  /زیست شناسی کاربردی
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بــرای شــروع درمانهــای ضــد قارچــی و

مقدمه

مخمرهــای بیمــاریزای انســانی بــه فراوانــی یــا ســلول درمانــی ضــروری میباشــد و بــه

در محیــط حضــور دارنــد و برخــی از آنهــا زنــده مانــدن بیمــار کمــک شــایانی مینمایــد
فلــور بــدن انســان هســتند .ایــن مخمرهــا ( .)Schabereiter-Gurtner et al., 2007در

معمــو ً
ال فرصــت طلــب بــوده و در زمانــی کــه حــال حاضــر شناســایی گونههــای مختلــف

شــرایط میزبــان مســاعد باشــد ســبب ایجــاد  Candidaدر آزمایشــگاههای تحقیقاتــی و
عفونتهــای حــاد و یــا مزمــن میشــوند پزشــکی بــا روشهــای اســتانداردی همچــون

(.)Cone et al., 2004

تشــکیل لولــهی زایــا ()Murray et al., 1995

 Candidaاز جملــه مخمرهــای اصلــی ایجــاد و تســتهای بیوشــیمیایی انجــام میشــود

کننــدهی عفونتهــای انســانی میباشــند .در دو ) .(Pfaller et al., 1993روشهــای ذکــر شــده
ده ـهی اخیــر عفونتهــای بیمارســتانی ایجــاد نیازمنــد خالــص ســازی ارگانیس ـمهای هــدف

شــده بــا گونههــای مختلــف  Candidaتقریب ـ ًا و بســیار زمــان بــر نــد .تســتهای فنوتیپــی
ده برابــر افزایــش یافتــه و نــرخ مــرگ و میــر بــه دلیــل تفاوتهــای موجــود در ســویههای

ناشــی از کاندیدیــاز تــا  80درصــد زیــاد شــده مختلــف مخمــری و تغییــرات زیــاد فنوتیپــی

اســت ( .)Wenzel, 1995در حــال حاضــر  C.درون گونــهای ،روشهــای مطمئنــی بــرای
albicansعامــل ایجــاد  50الــی  70درصــد از شناســایی گونههــای مختلــف Candida

عفونــت هــا میباشــد ( .)Trofa et al., 2008نمیباشــند .مشــکل دیگــر روشهــای ســنتی
بــا ایــن حــال در ده ســال اخیــر عفونــت زایــی تشــخیص ،عــدم توانایــی رشــد بســیاری از

گونههــای غیــر از  C.albicansنیــز افزایــش اگزوتروفهــا در محیــط کشــتهای مــورد
یافتــه اســت .از میــان گونههــای غیــر از  C.نیــاز بــرای انجــام تسـتهای مختلــف میباشــد

.)Ahearn et al,.1998( albicans، C. parapsilosis ،C. glabrata ،
 C. kruseiو  C. tropicalisعامــل ایجــاد  17/1روشهــای مولکولــی نســبت بــه روشهــای
درصــد از عفونتهــای بیمارســتانی میباشــند ســنتی راه کارهــای دقیقتــری را بــه

( .)Tan et al., 2008بــا توجــه بــه افزایــش منظــور شناســایی میکروارگانیســمها فراهــم
عفونتهــای ایجــاد شــده توســط  Candidaو مینماینــد و از ایــن روشهــا بــه منظــور
تفــاوت در راه کارهــای مقابلــه بــا گونههــای شناســایی و طبقــه بنــدی مخمرهــا نیــز

مختلف ،شناســایی دقیــق گونههــای  Candidaاســتفاده شــده اســت .برخــی از ایــن تکنیکهــا،
از اهمیــت زیــادی برخــوردار میباشــد  ،r e a l - t i m e P C R , P C Rکا ر یو تا یپینــگ ،
(2010

.)Lopez-Martınez,

شناســایی پلیمورفیســم هضــم آنزیــم محــدود کننــده

زود هنــگام گونههــای مختلــف  ،)RFLP( Candidaهیبریداســیون فلورســانس در محــل
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( )FISHو روش تعییــن توالــی میباشــند

5.8srRNAو 28srRNAمیباشــند .ژن هــای

2003, Moter& Gobel 2000, Trtkova

 ITS1و  ITS2از هــم جــدا میشــوند .نواحــی

 PCRبــه همــراه تکنیــک الکتروفــورز بــا ژل

میباشــند و بــه همیــن دلیــل بــه منظــور

Dassanayake

 RNAریبوزومــی توســط فاصلــه اندازهــای

(Samaranayake

&

 .)& Raclavsky 2006بــا اســتفاده از روش

 ITSدارای نواحــی متغیــر و حفاظــت شــده

دارای شــیب دناتــوره کننــده ( )DGGEامــکان

شناســایی ژنتیکــی قارچهــا اســتفاده میشــوند

بــه کشــت بــه منظــور مطالعــهی ســاختار

ژنــی  ITS2بــه منظــور شناســایی گونههــای

 .)& Smalla 1998در ایــن روش ابتــدا بــا

مواد و روشها

مــورد بررســی بــه دســت آمــده و ســپس از

لیســت گونههــای  Candidaمختلــف مــورد

قــادر اســت بــر اســاس تفاوتهــای موجــود

شــده اســت .ایــن گونههــا در محیــط کشــت

کــه ایــن تفاوتهــا بــر روی رفتارهــای ذوب

 37درجـهی ســانتی گــراد بــه مــدت  24ســاعت

شناســایی نمایــد .بدیــن صــورت کــه ذوب

استخراج DNA

آمیــد دارای شــیب دناتــوره کننــده ،در طــی

زیانــو 1و همــکاران ( ،)Xiano., 2006دو لــوپ

ژل و تفکیــک توالیهــای متفــاوت از هــم و در

از کلنیهــای تــازه ی  24ســاعته برداشــته

میشــود (.)Muyzer et al., 1993

میلیلیتــر ســرم فیزیولوژیکــی منتقــل گردیــد.

شناســایی گونههــای پیــش بینــی نشــده و (.)Reiss et al., 1998
حداقــل وجــود دارد .تکنیــک  DGGEیکــی هــدف از ایــن مطالعــه بررســی امــکان اســتفاده
از پرکاربردتریــن روشهــای غیــر وابســته از تکنیــک  PCR-DGGEبــا اســتفاده از ناحیهی
جمعیتهــای میکروبــی میباشــد (Muyzer
اســتفاده از  PCRمحصوالتــی از ناحی ـهی ژن

مختلــف  Candidaمیباشــد.

گونههای  Candidaو محیط کشت

آنهــا در  DGGEاســتفاده میشــودDGGE .

اســتفاده در ایــن مطالعــه در جــدول  1ذکــر

در ترکیــب توالیهــای مــورد بررســی و اثــری

(  )PDA potato dextrose agarدر دمــای

قطعــات میگذارنــد ،گونههــای مختلــف را

کشــت داده شــدند.

شــدن جزیــی قطعــات  DNAدر ژل اکریــل

بــه منظــور اســتخراج  DNAمشــابه روش

الکتروفــورز موجــب توقــف حرکــت آنهــا در

باکتریولــوژی (حــدود  20میلــی متــر مکعــب)

پــی آن ســبب شناســایی گونههــای مختلــف

شــد و بــه تیــوپ  1/5میلــی لیتــری حــاوی 1

ژن هــای  RNAریبوزومــی در ژنــوم هاپلوئیــد

عمــل شستشــوی ســلولی دوبــار بــا اســتفاده

و تکــرار  50تــا  100عــدد وجــود دارنــد.

دور 36894 × gبــه مــدت  5دقیقــه انجام شــد.

تمامــی قارچهــا بــا آرایــش پشــت ســر هــم

از ســانتریفیوژ ) ( Hettich Rotina 380Rدر

ایــن تکرارهــا شــامل ژنهــای 18srRNA،

مایــع رویــی دور ریختــه شــد و بــه رســوب
1.Xiano
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حاصلــه  300میکرولیتــر بافــر لیــز شــامل 10

بــه مــدت  1ســاعت در فریــزر  -20درجــهی

 0/5 ،میلــی مــوالر  300 ،NaClمیکرولیتــر

 2دقیقــه در دمــای  4درجــهی ســانتی گــراد

( )25:24:1و حــدود  200میکرولیتــر گلولــهی

از شستشــوی رســوب حاصلــه بــا اتانــول 70

گردیــد و عمــل ورتکــس بــه مــدت  15دقیقــه

بــا دور  44272 × gدر دمــای  4درجــهی

 5دقیقــه در دور  36894 × gســانتریفیوژ

حاصلــه در  50میکرولیتــر آب مقطــر اســتریل

و حجــم مســاوی از ترکیــب فنــل -کلروفــرم-

 -20درجـهی ســانتی گــراد نگـهداری شــد .بــه

ســانتریفیوژ مجــدد و انتقــال فــاز رویــی بــه

آمــده میــزان جــذب نــوری بــا اســتفاده از

 3برابــر مایــع رویــی بــه آن افــزوده شــد و

خوانده شــد.

میلــی مــوالر  1 ،Tris-HClمیلــی مــوالر EDTA

ســانتیگراد قــرار گرفــت .محلــول بــه مــدت

مخلــوط فنــل -کلروفــرم -ایزوآمیــل الــکل

بــا دور  44272 × gســانتریفیوژ شــد و پــس

شیشــه ای بــه قطــر یــک میلــی متــر اضافــه

ســرد ،عمــل ســانتریفیوژ بــه مــدت  2دقیقــه

روی آن انجــام شــد .ســپس محلــول بــه مــدت

ســانتی گــراد انجــام گرفــت .در نهایــت رســوب

شــد و مایــع رویــی بــه تیــوپ جدیــدی منتقــل

حــل گردیــد و تــا موقــع اســتفاده در فریــزر

ایزوآمیــل الــکل بــه آن اضافــه شــد .پــس از

منظــور اطمینــان از کیفیــت  DNAبــه دســت

تیــوپ جدیــد ،اتانــول مطلــق ســرد بــا حجمــی

نانــودراپ ()Thermo Scientific 2000C

جدول :1گونههای مختلف  Candidaمورد بررسی در این مطالعه

2. Culture Collection, University of Gothenburg
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شرایط PCR

ولتــاژ  70ولــت بررســی شــد.

 PCRبــا دســتگاه ترموســایکلر ( 96 PeqSTARشرایط DGGE

 )Universal Gradientانجــام شــد و قطعــات آنالیــز  DGGEبــا اســتفاده از سیســتم (
حــدود  300جفــت بــازی در ناحی ـهی  ITS2بــا

اســتفاده از پرایمرهــای  ITS3و  ITS4تکثیــر

Bio-Rad Dcode universal mutation
system

)detectionانجــام

گرفــت.

یافــت ) .(White et al., 1990بــه منظــور

الکتروفــورز در ژل اکریــل آمیــد  8درصــدی

در  ،DGGEقطعـهی کوتاهــی از  GCبــا توالــی

آمیــد  32/5تــا  57/5درصــد انجــام شــد و ژل

جلوگیــری از ذوب شــدن کامــل قطعــات DNA

CGCCCGCCGCGCGCGGCGGG′5
 ′GGCGGGG3بــه انتهــای 5′پرایمــر رفــت

شــامل شــیب دناتــوره کننــدهی اوره و فــرم
بــا اســتفاده از بافــر  1X TAEدر ولتــاژ  55ولت

و دمــای  56درجـهی ســانتی گــراد بــرای مــدت

متصــل گردیــد ( .)Muyzer., 1999مخلــوط

 12ســاعت الکتروفــورز گردیــد 20 .میکرولیتــر

میکرولیتــر بافــر  PCRبــه همــراه  1/5میلــی

بارگــذاری  2xمخلــوط گردیــد و در الکتروفورز

نــوع نوکلئوتیــد ( 0/16 ،)dNTPمیلــی مــوالر

بــا اســتفاده از اتیدیــوم برومایــد رنــگ آمیــزی

واکنــش  25میکرولیتــری  PCRشــامل 2/5

مــوالر  0/2 ، MgCl 2میلــی مــوالر از چهــار
از هــر کــدام از پرایمرهــای رفــت ITS3-GC

و برگشــت  1/25 ، ITS4واحــد آنزیــم Taq

از محصــول  PCRبــا  20میکرولیتــر رنــگ

اســتفاده شــد .پــس از اتمــام الکتروفــورز ،ژل

شــد و ســپس بــه مــدت  15دقیقــه در بافــر 1X

 TAEرنــگ زدایــی گردیــد .در نهایــت ژل بــا

 polymeraseو  1میکرولیتــر  DNAالگــو

اســتفاده از ژل داک (Syngene In Genius

بــود از :دمــای  95درج ـهی ســانتی گــراد بــه

نتایج

 35ســیکل شــامل دمــای  95درج ـهی ســانتی

کلروفــرم و گلولههــای شیشــهای مقــدار

بــود .برنامــهی اجــرا شــده در  PCRعبــارت
مــدت  5دقیقــه بــه منظــور دناتوراســیون اولیه،

گــراد بــه مــدت  30ثانیــه ،دمــای  58درج ـهی
ســانتی گــراد بــه مــدت  45ثانیــه و دمــای 72

 ) LHR2مشــاهده و از آن عکــس بــرداری شــد.

بــا اســتفاده از روش اســتخراج  DNAفنــل
زیــادی (حــدود  200تــا  1000نانوگــرم در

هــر میکرولیتــر)  DNAخالــص و قابــل تکثیــر

درجــهی ســانتی گــراد بــه مــدت  1دقیقــه و

از گونههــای مختلــف  Candidaبــه دســت

گــراد بــه مــدت  5دقیقــه .پــس از انجــام PCR

( PCRحــدود  20میکرولیتــر) در DGGE

تکثیــر نهایــی در دمــای  72درجــهی ســانتی

آمــد .پــس از تکثیــر  ،DNAاز محصــوالت

بــه منظــور اطمینــان از کیفیــت محصــوالت

اســتفاده شــد .بــه منظــور بهینــه ســازی تفکیک

محصــوالت بــر روی ژل آگارز  1درصــد بــا

یکدیگــر و وضــوح باندهــا ،شــرایط مختلفــی

بــه دســت آمــده  5میکرولیتــر از هرکــدام از

باندهــای متعلــق بــه گونههــای مختلــف از
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بــرای الکتروفــورز اعمــال گردیــد و شــیبهای

ی ســانتی گــراد بــرای مــدت  12ســاعت بــه

بــه کار گرفتــه شــد .در نهایــت شــرایط شــیب

گردیــد و مشــاهده شــد باندهــای متعلــق بــه

دناتــوره کننــدهی اوره و فــرم آمیــد متفاوتــی

 32/5تــا  57/5درصــد در ژل  8درصــد اکریــل
آمیــد در ولتــاژ  55ولــت و دمــای  56درجــه

عنــوان بهتریــن شــرایط  DGGE,انتخــاب

گونههــای مختلــف  Candidaدر ایــن شــرایط
بــه خوبــی از هــم تفکیــک میشــوند (شــکل .)1

شــکل :1شــکل الکتروفــورز  PCR-DGGEگونههــای مختلــف  Candidaدر ژل اکریــل آمیــد  8درصــد .بــه
ترتیــب ردیــف  1تــا  5نشــان دهنــدهیC. orthopsilosis، C. parapsilosis، C. glabrata، C.

 albicansو  C. tropicalisمیباشــد.

بحث

تفاوتهــای موجــود میــان گونههــای مختلــف

شناســایی مولکولــی گونههــای مختلــف

نزدیــک بــه هــم در مقایســه بــا نواحــی حفاظــت

صــورت میپذیــرد .ناحی ـهی غیــر رمــز گــذار

نتیجــه توالــی  DNAدر ناحیــهی  ITSمعمــو ً
ال

قارچــی معمــو ً
ال بــا اســتفاده از نواحــی ITS
 ITSکــه شــامل 5.8S rDNA، ITS1و ITS2

شــدهی رمزگــذار  rRNAبیشــتر باشــد .در

بــرای طبقــه بنــدی تاکســونومیکی مناســب تــر

میباشــد ،بــه دلیــل وجــود تعــداد تکرارهــای

میباشــد ( .)Lord et al., 2002از ایــن رو

بــرای  PCRاســت .ایــن ناحیــه دارای ســرعت

شناســایی گونههــای مختلــف Candida

زیــاد در ژنــوم قارچهــا ،هــدف مناســبی

تکامــل باالیــی میباشــد و ســبب میشــود

در ایــن مطالعــه از ناحیــهی  ITS2بــه منظــور

توســط  DGGEاســتفاده شــد.
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بــا توجــه بــه شــکل  1مشــاهده میشــود

کــه در برخــی از گونههــای قارچــی مطالعــه

تــا قطعــات تکثیــر شــدهی ناحیــهی  ITS2از

یــک میکروارگانیســم خــاص ایجــاد شــد.

بهینــه ســازی شــرایط  DGGEســبب شــد

 5گونــهی مختلــف میــزان حرکــت متفاوتــی
را در ژل  DGGEاز خــود نشــان دهنــد .بــه

طــوری کــه  C.tropicalisو C.albicans

شــده بــا  DGGEچندیــن بانــد در ژل بــرای
پرایمرهــای  NL1و  LS2بخــش زیــادی

از دومیــن  D1ناحیــهی ( )26S rRNA

( )Cocolin et al., 2003و پرایمرهــای ITS3

بــه ترتیــب در کمتریــن و بیشــترین غلظــت از

و  ITS4ناحیــهی  ITS2و بخشــی از 5.8S

و ســایر گونههــا در فاصلــه ی میانــی آنهــا

میدهنــد ( )White et al., 1990و از آن

مــادهی دناتــوره کننــده در ژل متوقــف شــده
قــرار گرفتنــد .در مطالعــه ای کــه توســط

ویراســکرا 1و همــکاران در ســال  2013روی

گونههــای مختلــف  Candidaبــزاق صــورت

گرفــت ( ،)Weerasekera et al., 2013نشــان

داده شــد امــکان شناســایی گونههــای مختلــف
 Candidaبــا اســتفاده از پرایمرهــای  NL1و
 LS2توســط  DGGEوجــود دارد و هــر یــک

از گونههــای  Candidaیــک بانــد خــاص در
جایــگاه خاصــی از ژل را بــه خــود اختصــاص

میدهنــد .در مطالعــهی حاضــر بــا وجــود
ایــن کــه بــرای هــر کــدام از گونههــای C.

albicans، C. orthopsilosis، C. glabrata

 rRNAاز ژن  RNAریبوزومــی را تکثیــر
جایــی کــه  ITS2دارای تکرارهــای زیــادی

میباشــد ،گمــان مــیرود باندهــای اضافــی
حاصلــه از تکثیــر بــا اســتفاده از پرایمرهــای

 ITS3و  ITS4بــرای گونــهی C. tropicalis
بــه دلیــل وجــود تنــوع ژنتیکــی در کپیهــای
مختلــف ناحیــهی بررســی شــده در ناحیــهی

 ITS2باشــد (.)Schoch et al., 2012

بــه دلیــل شــیوع بــاال و گســترش روز افــزون

عفونتهــای ایجــاد شــده توســط گونههــای
مختلــف)Candida (Lopez-Martınez, 2010

تکنیــک  DDGEمیتوانــد نقــش بــه ســزایی را
در شناســایی عوامــل عفونــت زای کاندیدایــی

و  C. parapsilosisیــک بانــد در ژل بــه

ایفــا نمایــد .تکنیــک  DGGEروشــی ســریع،

بانــد ایجــاد نمــود .در مطالعــه ای کــه توســط

صرفــه بــرای شناســایی میکروارگانیســمها

دســت آمــد ،امــا گونــهی 4 C. tropicalis

میکایلســن 2و همــکاران بــر روی کلنیهــای

قارچهــای کاغــذ انجــام شــده بــود نیــز نتایــج

مشــابهی بــرای محصــوالت  PCRحاصــل
شــده بــا پرایمرهــای  ITS3و  ITS4مشــاهده
شــد ) .(Michaelsen., 2006بــه طــوری
1.Weerasekera
.2.Michaelsen

قابــل اعتمــاد ،تکــرار پذیــر و مقــرون بــه

بــوده ( )Muyzer, 1990و بــا اســتفاده از ایــن

تکنیــک میتــوان گونههــای غیــر قابــل انتظــار
و بــا فراوانــی پاییــن را در محیــط مــورد

بررســی شناســایی نمــود(Weerasekera

 .)et al., 2013از ایــن رو ارزیابــی امــکان
اســتفاده از  DGGEبــه منظــور شناســایی
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 زیست شناسی کاربردی/ ) پژوهشی دانشگاه الزهرا (س- مجله علمی

 مــوردCandida مختلــف بیمــاری زای

 بــاCandida ســایر گونههــای بیمــاری زای

بــا اســتفاده از ایــن تکنیــک امــکان تفکیــک و

در افزایــش کاربردهــای تشــخیصی ایــن روش

بررســی قــرار گرفــت و نشــان داده شــد کــه

شناســایی گونههــای مختلــف بیمــاریزای
DNA  بــا اســتفاده از قطعــاتCandida
 وجــود دارد وITS2 تکثیــر یافتــه از ناحیــهی

الگــوی خاصــی از باندهــا حاصــل میشــود

نواحــی ژنــی مختلــف میتوانــد نقــش مؤثــری
.ایفــا نمایــد

نتیجه گیری

در ایــن مطالعــه امــکان اســتفاده از تکنیــک

 گونــهی5  بــه منظــور شناســاییDGGE
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