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Abstract
Introduction: Various genetic and environmental factors are associated with multiple sclerosis
(MS) and its progression. Environmental factors include infectious agents especially fungi. The
immunological basis of MS and the effects of fungal infections on the immune system led us to
compare the relative frequency of fungal infections in the serum of MS patients with controls.
Materials and methods: One-hundred serum samples of patients with MS and control
individuals were collected. After the DNA extraction, the specificity and sensitivity of the PCR
test for universal fungal primers were investigated. Then, an optimal PCR test was performed on
control and patient samples.
Results: In this study, 575 base pairs (bp) of genes were considered as the target product using
universal fungal primers. The PCR test was performed to check for the specificity with fungal,
bacterial, and viral DNAs, along with fungal DNA replication and other reproductive DNAs.
The positive cases were 11 and 4 among 100 patients and 100 healthy samples, respectively.
Also, the detection limit in this reaction was 40 copies of DNA. The results using SPSS
software and Fisher's exact test showed a significant difference between the two groups (P
value= 0.052(.
Discussion and conclusion: MS patients have a higher relative frequency of fungal infections
due to weaker immune systems and immunosuppressive drugs. The presence of an active
infectious agent in such patients can increase the duration of the destruction of the nervous
system. Therefore, diagnosing the active infectious agent and prescribing an appropriate
medication regimen can be considered as a contributing factor in preventing the progression of
the disease. Therefore, more studies are needed on the types of effective fungal species and their
pathogenesis mechanism.
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چکید
مقدمه :عوامل ژندیکی و محیطی مخدلفی با بیمارد مالدیپل اسکلروزیس ) (MSو پیشارفت آن ارتباا دارناد ازمملاه
عوامل محیطی مؤثر میتوان به عوامل عفونی و بهویژ قارچها اشاار کاردم مبنااد ایمونولوژیام بیماارد  MSو آثاار
عفونتهاد قارچی بر سیسدم ایمنی سبب شد فراوانی نسبی ابدال به عفونتهاد قارچی در بیماران مبدال به  MSباا افاراد
شاهد مقایسه شودم
مواد و روشها :تعداد  011نمونه سرم بیمار مبدال به بیمارد  MSو افراد شااهد مما آورد شادندم پاساز اسادخرا
 ،DNAاخدصاصیت و حساسیت آزمون  PCRدر زمینۀ آغازگرهاد عمومی قارچی بررسی و سپس آزمون  PCRبهیناه
رود نمونههاد شاهد و بیمار انجام شدم
نتایج :قطعۀ  535مفت بازد باه کمام آغازگرهااد عماومی تکویار و رود ژ آگاارز مشااهد

شادم آزماون PCR

بهمنظور بررسی اخدصاصیت با DNAهاد قارچ ،باکدرد و ویروس انجام شد و تکویر تنها با  DNAقارچی مشااهد شاد
و تکویرد با سایر DNAها مشاهد نشدم تعداد  00نمونه از  011نمونۀ بیمار و تعداد  0نموناه از  011نموناۀ ساالم موبات
شد همچنین حد تشخیص در این واکنش برابر  01کپی  DNAبه دست آمدم بررسی ندایج با نرمافزار  SPSSو آزماون
دقیق فیشر نشان دادند تفاوت معنادارد ) (P value=0.052بین گرو بیمار و شاهد ومود داردم
بحث و نتیجهگیری :بیماران  MSبهعلت سیسدم ایمنای ضاعیفتار و اسادفاد از داروهااد سارکو کننادۀ سیسادم
ایمنی ،فراوانی نسبی بیشدرد در میزان آلودگی به عفونتهاد قارچی دارندم ومود عامل عفاونی فعاا در ایان بیمااران
میتواند مدت زمان تخریب سیسدم عصبی را افزایش دهد ازاینرو ،تشخیص عامل عفونی فعا و تجویز رژیم دارویی
مدناسب میتواند عامل کممکنند اد در ملوگیرد از پیشرفت بیمارد تلقی شود و بناابراین ،ززم اسات مطالعاههااد
بیشدرد در زمینۀ انواع گونههاد قارچی مؤثر و سازوکار بیماردزایی آنها انجام شودم
واژ

های کلیدی :مالدیپل اسکلروزیس ،قارچها ،بیماردزاییPCR ،
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سرکو کنندۀ ایمنی ،آندیبیوتیمهاد وسی الطیف،

بیمارد مالدیپل اسکلروزیس

0

) (MSیکی از

بیماران نوتروپنی ،نوزادان ناارس ،دیابات و ایدز اشار

مرکزد

کرد ()02م باتومهبه افزایش بیمارد  MSو بیماردهاد

) (CNSاست که عمدتا به بروز ناتوانیهاد نورولوژیکی

قارچی طی سا هاد اخیر و احدما دخالت عوامل

در ممعیت موان منجر میشودم تظاهرات بالینی  MSدر

عفونی در  ،)07( MSاین نکده مطرح است که آیا

آسیبدید

قارچها ازممله عوامل مسدعدکنندۀ این بیمارد هسدند یا

بسدگی دارد ( 0و )2م علت  MSناشناخده است ،اما

ابدال به  MSسبب ایجاد زمینۀ مناسب براد عفونتهاد

آشکارا عوامل محیطی و عوامل وراثدی در احدما ابدال

قارچی میشودم قارچها با انسان رابطۀ همسفرگی دارند

به  MSدخالت دارند ()7م عوامل ژندیکی مانند

و درحقیقت ،بخشی از میکروفلور طبیعی بدن انسان را

پلیمورفیسمهاد خاص در ژنهاد کمپلکس سازگارد

تشکیل میدهند ()00م عفونت قارچی در اثر ورود قارچ

نسجی ( ،)0سایدوکینها و دیگر ژنها ( )5در افزایش

به بافت درونی بدن ایجاد میشود پساز ورود قارچ به

اسدعداد ابدال به بیمارد تأثیر دارند و عوامل محیطی

بدن ،ممکن است هیچ نشانهاد ازنظر بالینی دید نشود یا

ممکن است آثار خود را از طریق سازوکارهاد

بیمارد در اثر آسیب سلولی ناشی از مدابولیسم قارچ،

اپیژندیم نشان دهند ( )6از میان عوامل محیطی

آزادسازد مدابولیتهاد سمی ،تکویر قارچها یا بروز

تأثیرگ ار در افزایش احدما ابدال به  MSمیتوان میزان

پاسرهاد ایمونولوژیم ایجاد شود ( )05پاسرهاد

ویدامین  ،Dسیگارکشیدن ،موقعیت مغرافیایی و همچنین

ایمونولوژیم به قارچها ممکن است سلولی ،همورا یا

عفونت با ویروسها را نام برد ()3م بیشدرین شیوع MS

ترکیبی از هر دو باشند ()06م بسیارد از قارچها بهشکل

در نژاد سفیدپوست است و این بیمارد در نژاد زرد و

اندوژن در بدن مومودات زند ومود دارند و پساز

سیا شیوع کمدرد دارد ()1م دانشمندان معدقدند

بروز شرایط خاصی مانند آسیب ،تروما یا تضعیف

دستکم یم یا چند عامل محیطی براد بروز بیمارد

سیسدم ایمنی بهشکل بیماردزا درمیآیند و به بروز

مالدیپل اسکلروزیس ضرورداند و شواهد نشان میدهند

عفونت و بیمارد منجر میشوند که به این قارچها،

برخی از انواع ویروسها ازممله سرخم ،اوریون،

فرصتطلب گفده میشود ()03م در اثر تضعیف سیسدم

سرخجه ،آبله و اپشدنبار ( )1یکی از عوامل محیطی به

ایمنی بهواسطۀ دریافت داروهاد سرکوبگر سیسدم ایمنی

شمار میآیند که ممکن است به رو هاد مخدلف در

یا ابدال به ویروس نقص ایمنی ) ،(HIVبدن قادر به بروز

بیمارد مالدیپل اسکلروزیس درگیر باشند ()01م شیوع

پاسرهاد ایمونولوژیم نیست و درندیجه ،قارچها با

عفونتهاد سیسدمیم قارچی طی سا هاد اخیار رو باه

کلونیز شدن و آزادکردن مدابولیتهاد خود بهشکل

باود اسات ()00م عوامل مخدلفی افراد را

بیماردزا به حیات خود ادامه میدهند ()01م مطالعههایی

مسدعد عفونتهاد سیسدمیم قارچی میکنند که

در زمینۀ عفونت قارچی در بیماران  MSانجام شد اند

ازممله میتوان به درمانهاد ضدسرطان و داروهاد

ازممله در پژوهشی دید شد است آندیبادد ضد

بیماردهاد الدهابی دمیلینهکنندۀ سیسدم اعصا

بیماران مدفاوت است و به موقعیت اعصا

گسادر
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01

کاندیدا آلبیکنس 2و گونههاد پارازیدیکوس ،7فاماتا،0

ازاینرو ،تعیین فراوانی نسبی عفونتهاد قارچی در

گالبراتا 5و کروز اد 6در سرم و مای مغزدنخاعی

بیماران  MSداراد اهمیت بسیارد است که آزمونهاد

بیماران  MSومود دارد ( )01عالو براین ،در پژوهشی

سرولوژد این قابلیت را ندارندم هدف مطالعۀ حاضر،

دیگر به حضور آندیبادد ضدقارچی و  DNAقارچی در

بررسی فراوانی نسبی عفونتهاد قارچی در بیماران مبدال

بیماران  MSاشار شد است که نشانهاد از ومود

به  MSبه رو

مولکولی و حساس واکنش زنجیر اد

عفونت قارچی در بیماران  MSدر مقایسه با افراد سالم

پلیمراز ) (PCRو مقایسۀ آن با افراد سالم است به این

است ()21م حضور عامل عفونی فعا در بدن بیماران

منظور ،حضور عوامل قارچی با اسدفاد از رو

سبب بروز پاسر ایمنی بدن میشودم پروتئیناز  Aیکی از

رود نمونههاد سرم افراد مبدال به  MSو سالم بررسی

آنزیمهاد درونسلولی قارچ کاندیدا آلبیکنس است که

میشودم

PCR

فعالیت پروتئولیدیم زیادد داردم آنزیم یادشد در
شرایط تنش سبب مقاومت بیشدر قارچ میشودم مقاومت
قارچ در شرایط تنش به تحریم سیسدم ایمنی بدن در
تولید سایدوکینها منجر میشود با افزایش تولید
سایدوکین ،پاسرهاد ایمنی افزایش مییابند و به افزایش
الدها در بدن منجر میشوند که عاملی مهم در تخریب
سیسدم عصبی بیماران  MSشناخده شد است ()20م
باتومهبه اسدفاد از داروهاد خودایمن در بیماران ،MS
این بیماران سیسدم ایمنی ضعیفترد دارند و شرایط
براد رشد عوامل عفونی فراهم استم هدف پژوهش
حاضر ،بررسی فراوانی نسبی عفونت قارچی در بیماران
 MSو بروز مشکالت ثانویه است ازاینرو ،تشخیص
 DNAبهمنظور تعیین ومود عامل عفونی فعا اهمیت
زیادد دارد از سویی ،ومود عامل بیمارد در بدن سبب
تداوم تولید توکسین و ایجاد الدها

میشود که میزان

آسیب را افزایش میدهدم پایدارد قارچهایی مانند
کاندیدا آلبیکنس در سرم افراد سبب فعا شدن
واکنشهاد الدهابی با تولید سایدوکینها میشود که
تخریب بیشدر سیسدم عصبی را در پی دارد ()20

مواد و روشها
جمع آوری نمونه های سرم افراد مبتال به  MSو سالم:

در مطالعۀ حاضر ،دو گرو از افراد مطالعه شدند
گرو او ) (Pاین گرو شامل  011نمونه سرم افاراد
مبدال به  MSبود که مدخصص نورولوژد بیمارد آنهاا را
تأیید کرد بودم
گرو دوم ) (Cاین گرو شاامل  011نموناه از افاراد
شاهد بود که بهطور تصادفی از افراد سالم تهیه شد باود
این افراد پیشینۀ بیمارد مزمن و عفونی نداشدندم
رضایتنامۀ کدبی از بیماران دریافت شدم
بهمنظور تشخیص  DNAقاارچ از سارم افاراد هار دو
گرو اسدفاد شدم هر دو گارو منسایت و میاانگین سان
تقریبا مشابهی داشدند بهطوردکه در هر دو گرو  ،تعداد
 61مرد و  70زن حضور داشدند و انحراف معیار میاانگین
سن در گارو  Pو  Cباهترتیاب  55±00و  67/5±1باودم
طو مدت بیمارد ،عامل مهمی در هر دو گرو و از  2تا
 00سا (با میانگین  0/5 ± 2/1ساا ) مدغیار باودم پیشاینۀ
خانوادگی فشار خون زیاد ،مصرف سیگار و بیماردهاد
عفونی در گرو  Pبیشدر از گرو  Cبود.
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اسههتارا  :DNAبااهمنظااور اساادخرا  DNAاز ساارم

آلودگی ،در هر بار  ،PCRکندار موبات و کندار منفای

ارائاهشاد در

همرا با نمونهها گ اشده شدم ومود کندر موبات کاه در

کیاات ( DNG-PLUSس ایناکلون ،ایااران) اساادفاد شااد

هما اۀ آزماااونهااااد  PCRاسااادفاد مااایشاااود ،سااابب

مطابق این رو  ،مقدار  011میکرولیدر نمونۀ سرم به لوله

اطمینااانخاااطر از درساادی انجااام کااار در آزمااون PCR

مندقل و  011میکرولیدر بافر لیزکنندۀ  DNGهم دماشد با

میشود ومودنداشدن باند مربو باه کندار موبات رود

محیط به آن اضافه شد و نموناه باه مادت  21تاا  71ثانیاه

ژ آگارز به معنااد حضاور عنصارد ممانعاتکنناد در

ورتکاااس شاااد پاااسازآن 751 ،میکرولیدااار محلاااو

سیسدم ،نبود یکی از امزاد ززم براد تکویر یاا نامناساب

رسو دهند (ایزوپروپانو ) به لوله اضافه و لولاه د باار

بودن برنامۀ حرارتای پایشبینایشاد باراد تکویار تاوالی

وارونااه یااا اینااورت شااد و سااپس بااهماادت  01دقیقااه در

هدف است .در نمونۀ کندر منفی بهماد  DNAالگو5 ،

 02111دوردردقیقه ساندریفیوژ شدم محلو رویای تخلیاه

میکرولیدر آ

دیونیزۀ اسدریل باه مخلاو اصالی اضاافه

یا دکانده و  0میلیلیدر محلو شسدشو (الکال  31درصاد)

شد ومود کندر منفای کاه در هماۀ آزماونهااد PCR

به نمونه اضافه شد پساز مخلو شدن نموناه باا محلاو

اسدفاد میشود ،آزمون انجامشد را ازنظر ومودنداشادن

شسدشو ،لوله د مرتبه وارونه و سپس بهمدت  5دقیقاه در

آلودگی بررسی میکندم آلود شدن فضاد کار ،ماواد یاا

 02111دوردردقیقه ساندریفیوژ شدم پس از تخلیۀ محلاو

وسایل اسادفاد شاد باا  DNAالگاود خاار از سیسادم

رویی ،رسو مومود در ته لوله بهمدت  01تاا  51دقیقاه

تکویر بهشکل باند ناخواسده در نموناۀ کندار منفای رود

در  65درمۀ ساندیگراد (دسادگا هیدار باال)) خشام

ژ دید میشود با مشاهدۀ چنین باندد که نشااندهنادۀ

شااد و پااساز خشاامشاادن 71 ،تااا  51میکرولیداار آ

آلودگی است ،امکان بررسی هیچ نمونهاد وماود نادارد

دوبااارتقطیر اساادریل دیااونیز بااه لولااه اضااافه و رسااو

و باید آلودگی به سرعت با موادد مانند آ ژاو  ،الکال

بهآرامی با ضربههاد انگشت و ورتکس حل شد و سپس

و نااور  UVرفاا شااود و کااار پااساز اطمینااانیااافدن از

نمونه بهمدت  5دقیقه در  65درمۀ ساندیگاراد قارار داد

ومودنداشدن آلودگی در سیسدم ادامه یابدم ومود نموناۀ

شدم  DNAاسدخرا شد براد اسدفادۀ طاوزنی مادت در

کندر منفی (باهویاژ هنگاام بررسای نموناههااد باالینی)

منفی  21درمۀ ساندی گراد ذخیر شدم درنهایت ،آزماون

اهمیت زیادد دارد زیرا ومود آلودگی سبب تشاخیص

بهینه شد رود تماام نموناه هااد بیماار و شااهد در کناار

اشدبا و موا هاد موبت کاذ میشودم

بیماران مبدال به  MSو افراد شااهد از رو

کندر موبت و منفی انجام شدم باهمنظاور تأییاد اسادخرا
 DNAاز ژ آگارز  0/5درصد اسدفاد شدم

انجام PCR

رو

در مطالعۀ حاضار ،آزماون  PCRمطاابق

 ShahlaAmriو همکاااران ( )20بااا اناادکی تغییاار

بهینههکههردن عوامههل اساسههی روش  :PCRبااهمنظااور

انجام شدم آغازگرهاد اسدفاد شد در پژوهش حاضار از

 PCRدر مطالعااۀ حاضاار ،ززم بااود

مطالعۀ  Van Burikو همکااران ) )0111اندخاا شادند

بررسای و

(مدو  )0این آغازگرها براد تکویار قطعاۀ  535مفات

ارزیااابی شااودم بااهمنظااور تأییاد درساادی ندااایج و بررساای

بازد طراحی شد انادم چنانچاه ژن  18S rRNAدر نموناۀ

بهینااهکااردن رو

غلظت و مقدار تمام مواد و عوامال ایان رو
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بررسیشد ومود داشده باشد و پساز تکویر ،قطعاهاد باا

عامل عفونت تعیین شد (شکل )0م حجم مواد ززم باراد

اندازۀ  535مفت باز به دست میآیدم برنامۀ ترموساایکلر

انجام  PCRدر مدو  2ارائه شد استم پاساز افازودن

 PCRبراد تعداد  75چرخه بهشکل دناتورۀ اولیه بهمدت

آغازگرها به مخلو

حاود باافر MgCl2 ،dNTP ،PCR

 2دقیقه در دماد  10درمۀ ساندی گراد ،اتصا به مادت 0

و آنزیم  Taqپلیمراز ،حجم نهایی محلو با آ

دقیقه در دماد  51درماۀ سااندیگاراد ،بساط باهمادت 0

 25میکرولیدر رساند شد و ساپس الکدروفاورز محصاو

دقیقاه در دماااد  32درمااۀ ساااندیگاراد انجااام شاادم حااد

 PCRانجام شدم

مقطر به

تشااخیص آزمااون  PCRبراباار  01کپاای از  DNAقااارچ
مدو  -0اندازۀ محصو  ،توالی آغازگرها و ژنهاد هدف
اندازۀ محصو

'F= 5'-CGGGGAAACTCACCAG-3
'R= 5'-AAGGGCATCACAGACC -3

18Sr RNA

PCR

 535مفت باز

مدو
Volume
2.5µl
0.5 µl
0.75 µl
0.5 µl
0.5 µl
0.3 µl
5 µl
15 µl
25 µl

توالی آغازگر

نام آغازگر

 -2مواد و عوامل ززم براد هر آزمون PCR
Concentration
0.2 mM
1.5 Mm
0.2 µM
0.2 µM
1.5 unit
-

Material
10X PCP Buffer
)dNTP ( 10 mM
)MgCl2 (50 mM
)Forward Primer (10 µM
)Reverse Primer (10 µM
)Taq DNA Pol (5 unit/ µl
DNA Template or Pos. Control
D.D.W
Total Volume

الکتروفههورز محصههو  :PCRپااساز انجااام واکاانش

تهیه کرد تا با انجام واکنش  PCRرود آنها ،حداقل تعداد

 ،PCRمقدار  01میکرولیدار از محصاو  PCRهمارا باا 2

قارچ ززم براد انجام واکنش تعیین شودم باهمنظاور تعیاین

میکرولیدر باافر راهنمااد  6Xرود ژ آگاارز  0/5درصاد

حااااد تشااااخیص آزمااااون  PCRبهینااااهشااااد از DNA

که از قبال باا رنا

( SYBR SAFEسایناکلون) مخلاو

اسدخرا شد از کاندیدا آلبیکنس اسدفاد و رقات ساریا

شااد بااود ،ریخدااه شااد و پااساز انجااام عماال الکدروفااورز

از  DNAسو

به مادت  05دقیقاه در ولدااژ  31ولات ،محصاو  PCRدر

اساادریل برداشااده و بااه هرکاادام  11میکرولیداار آ مقطاار

طو ژ حرکت کرد و سپس باه کمام دسادگا تارانس

اساادریل اضااافه شااد بااه نخساادین میکروتیاو  ،مقاادار 01

ایلومینیدور بررسی شاد ()22م

میکرولیدااار  DNAقاااارچی اسااادخرا شاااد اضاااافه و باااا

تعیی

تهیه شد بهاینترتیاب کاه  3میکروتیاو

حد تشایص ) (LODآزمهون  PCRبهینههههد :

ورتکااسکااردن ،رقاات ماادنظر در تمااام تیااو بااهطااور

بااهمنظااور تعیااین حااد تشااخیص ) (LODآزمااون PCR

یکنواخت ایجاد شدم تهیۀ رقتها باهترتیاب یادشاد اداماه

بهینهشد باید رقتهایی از  DNAبا تعداد قاارچ مشاخص

بررسی فراوانی نسبی عفونتهاد قارچی در سرم بیماران مبدال به مالدیپل اسکلروزیس و افراد سالم به رو
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یافت تا رقتهاد سارد تاا رقات  01-3باه دسات آمدناد
نتایج

سپس یم آزمون  PCRهمارا باا کندار موبات و کندار

بهینه کردن آزمون PCR

منفی براد هر رقت بهدستآمد انجاام شادم تعاداد DNA
اولیه از طریق انداز گیرد غلظات DNA

دمایی  55تا  65درمۀ ساندیگراد براد بهینه کردن پروفایل

با اسدفاد ازدسدگا نانودراپ و رابطۀ Genome-

 07مناسب مطابق مادو 7

مومود در تیو
در تیو

رو

گرادیان  PCRدر بازۀ

حرارتی و اندخا دماد انیلین

بهمنظاور

 copy-numberو اندازۀ ژنوم قارچی ( 535ماف بااز) باه

اسدفاد شدم مناسبترین دما براد مرحلۀ انیلین

دست آمدم باتومهبه غلظت  DNAمومود در تیو اولیاه،

شناسایی قارچها برابر  51درمۀ ساندیگراد به دسات آمادم

میزان  LODآزمون  PCRبهینهشد براد این قاارچ تعیاین

به منظور بهینهکردن مقادار آغازگرهااد رفات و برگشات

شدم

واکنش ،غلظتهاد  1/0تا  0میکروموزر از آغازگرها در
اختصاصیت آزمهون  PCRتشهایص قهار هها:

واکاانش بررساای و آزمااایش شاادند و درنهایاات ،زمااانی

به منظور تعیین اخدصاصیت آزماون  PCRاز  DNAانساان،

بیشدرین میزان تکویر  DNAمشاهد شد که غلظات در 1/2

تعیی

مااو  ،ویاروس هاارپس سایمپلکس  ،30ویاروس هاارپس

میکرومااوزر توبیاات شاادم بااهمنظااور بهینااهکااردن غلظاات

سااایمپلکس  ،12ویاااروس هپاتیااات  ،Bآدناااوویروس 1و

 ،MgCl2واکااانش  PCRدر مقاااادیر مخدلفا ای از MgCl2

اسدافیلوکوکوس اورئوس 01براد نامونۀ کندار منفای و از

( 1/5تا  5میلیموزر) انجاام و مناسابتارین غلظات باراد

نمونااااههاااااد کاندیاا ادا آلبیکاااانس ،ATCC 14053

انجام واکنش برابر  0/5میلی موزر حاصل شادم بااه منظاور

 ATCCو

بهینااهکااردن مقاادار ( dNTPنوکلئوتیاادهاد پاایشساااز

آساااااپرژیلوس پاااااارازیدیکوس

00

56775

کریپدوکوکاااوس نئوفاااورمنس ATCC 36556 02باااراد

واکنش) ،واکنش در غلظتهااد  1/0تاا  1/7میلای ماوزر

کنداار موباات اساادفاد شاادم ندااایج آزمااون  PCRدر تمااام

بررساای شااد و بهداارین پاساار در غلظاات  1/2میلاایمااوزر

نمونههاد قارچی اخدصاصیت آغازگر اسادفاد شاد باراد

بهدست آمدم

عفونتهاد قارچی را نشان دادندم
مدو  -7پروفایل حرارتی اسدفاد شد در مطالعۀ حاضر
مراحل

زمان

درمهحرارت

Denaturation

 2دقیقه

 10درمۀ ساندیگراد

Annealing

 0دقیقه

 51درمۀ ساندیگراد

Extension

 0دقیقه

 32درمۀ ساندیگراد

 75چرخه

آزمااون  PCRبااا اساادفاد از  DNAاساادخرا شاادۀ

اخدصاصااای و طباااق دسااادورعمل حرارتااای مناساااب

قارچهاد کاندیادا آلبیکانس ،آساپرژیلوس فاالووس،00

بهدستآمد انجام و محصو آن با اندازۀ  535مفت باز

آسپرژیلوس پارازیدیکوس و کریپدوکوکوس نئوفورمنس

رود ژ الکدروفااورز  0/5درصااد بااا شناساااگر DNA

بهینااه شاادم آزمااون  PCRبااا اساادفاد از آغازگرهاااد

 Ladderشرکت ( biofluxمالزد) مشاهد شدم بهمنظاور

575 bp
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تعیین اخدصاصیت آزمون  PCRبراد تشخیص قاارچهاا،

در آزمااون ویژگاای از  DNAانسااان ،مااو  ،ویااروس
هاارپس ساایمپلکس  ،0ویااروس هاارپس ساایمپلکس ،2
ویاااااااروس هپاتیااااااات  ،Bآدناااااااوویروس و DNA

اسااادافیلوکوکوس اورئاااوس اسااادفاد شااادم در آزماااون
ویژگای ،آزمااون تنهااا بااا  DNAقااارچ بااه محصااو 535
مفت باازد منادج شاد و هایچ محصاو  PCRباا DNA

سایر مومودات آزمود شد به دست نیامد کاه درندیجاه،
ویژگاای و اخدصاصاایت زیاااد ایاان آغازگرهااا را بااراد
تشخیص قارچ تأیید میکند (شکل )0م

الکدروفورز در شکل  2مشخص شد استم
نتایج آزمون  PCRبهینههد روی نمونههای

DNA

سرم افراد مبتال به  MSو هاهد :در مطالعۀ حاضر ،تعداد
 011نمونۀ بیمار مبدال به  MSو  011نمونۀ شاهد سالم
مم آورد شدم  DNAنمونههاد بیمار و شاهد به رو
 DNG plusاسدخرا و سپس آزمون  PCRرود آن
انجام شدم تعداد  00نمونه از  011نمونۀ بیمار در واکنش
 PCRموبت شد و از میان  011نمونۀ سالم بررسیشد ،
تعداد  0نمونۀ موبت مشاهد شدم طبق ندایج آزمون
 ،PCRحضور  DNAقارچی بهترتیب در  00و  0نمونه
از گرو بیماران و شاهد تأیید شدم همانطور که در

1 2 3 4 5 6 7 8 9

شکل  0مشاهد میشود ،شمارۀ  ،0نشانگر  0کیلو مفت
بازد است و باند مشخصشد ( 535مفت باز) هدف در
نظر گرفده شد است همچنین شمار هاد  2و  7بهترتیب
کندر هاد موبت و منفی هسدندم
8

7

6

5

4

3

2

1

شکل  -0تعیین اخدصاصیت (ویژگی) آزمون  PCRبهینهشد براد
شناسایی قارچها 0م اندازۀ شناساگر 2 ،1kb DNA Ladderم نمونۀ
کندر موبت (قارچ  535مفت بازد)7 ،م  DNAانسان0 ،م

DNA

DNA

رپس

سیمپلکس ویروس 3 ،2م  DNAویروس هپاتیت 1 ،Bم

DNA

مو 5 ،م  DNAهرپس سیمپلکس ویروس 6 ،0م

575 bp

آدنوویروس1 ،م  DNAساکارومایسس سرویزیه01 ،05م نمونۀ
کندر منفی

شکل  -2تعیین حد تشخیص ) (LODآزمون بهینهشد با اسدفاد از
 DNAقارچی 0م اندازۀ شناساگر 2 ،100bp DNA Ladderم

حد تشخیص آزمون  DNA 01 ،PCRقاارچی یعنای

محصو  535مفت بازد با اسدفاد از  DNAقارچی7 ،م تعداد

 01کپی از ژنوم در واکانش  PCRمشاخص شادم ندیجاۀ

 DNA 01111قارچی در یم واکنش 0 ،PCRم تعداد 0111

 PCRبراد تعیین حد تشاخیص آزماون  PCRبهیناهشاد

 DNAقارچی در یم واکنش 5 ،PCRم تعداد  DNA 011قارچی

با اسدفاد از رقتهاد سرد که تعداد ژنوم در هرکدام از
آنها مشخص بود ،نمونۀ کندر منفی و نمونۀ کندر موبت
بااا  DNAاساادخرا شااد از سااو

اسااداندارد رود ژ

در یم واکنش 6 ،PCRم تعداد  DNA 01قارچی در یم واکنش
3 ،PCRم تعداد  DNA 0قارچی در یم واکنش 1 ،PCRم تعداد
 DNA 01قارچی در یم واکنش PCR

بررسی فراوانی نسبی عفونتهاد قارچی در سرم بیماران مبدال به مالدیپل اسکلروزیس و افراد سالم به رو
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نتایج تجزیهوتحلیل آماری با نرمافزار  :SPSSپساز

معنادار بین حضور  DNAقارچی در بیماران مالدیپل

تأیید حضور  DNAقارچی در هر دو گرو بیمار و

اسکلروزیس با فراوانی نسبی  00درصد و گرو شاهد

شاهد ،فراوانی نسبی حضور  DNAقارچی با اسدفاد از

با فراوانی نسبی  0درصد بود و احدما دخالت عفونت

آزمون دقیق فیشر در سطح معنادارد  1/152تعیین شد

قارچی در بروز بیمارد مالدیپل اسکلروزیس را نشان داد

(مطابق مدو  )0و تفاوت درخور تومه گرو بیمار و

(شکل )7م

شاهد را نشان دادم تفاوت یادشد نشاندهندۀ رابطۀ
مدو  -0ندایج آزمون دقیق فیشر
گرو

فراوانی/درصد

حضور  DNAقارچی در سرم بیماران

حضورنداشدن  DNAقارچی در سرم بیماران

مم کل

فراوانی

00

11

011

درصد

 00درصد

 11درصد

%011

فراوانی

0

16

011

درصد

 0درصد

 16درصد

%011

مبدال به MS

شاهد

ندایج نشان دهندۀ سیسدم ایمنی ضعیفتر بیماران MS

و داروهاد سرکو کننندۀ سیسدم ایمنی ،فراوانای نسابی

و همبساادگی احدمااالی عفوناات قااارچی بااا بیمااارد MS

بیشدرد ازنظار میازان آلاودگی باه عفوناتهااد قاارچی

استم باتومهبه نداایج ،باه نظار مایرساد بیمااران مالدیپال

دارندم ومود عامال عفاونی فعاا در ایان بیمااران سابب

اسکلروزیس به دزیل مخدلف مسدعد عفونتهاد قارچی

افازایش مادت زمااان تخریاب سیسادم عصاابی مایشااود

هسدند ،اما بایاد مطالعاه هااد بیشادرد باراد تعیاین نقاش

ازایانرو ،تشااخیص عاماال عفااونی فعااا و تجااویز رژیام

عفونتهاد قارچی در بروز بیمارد مالدیپل اساکلروزیس

دارویاای مدناسااب ماایتوانااد عاماال کماامکننااد در

انجام شوندم بیماران  MSبهعلت سیسدم ایمنی ضاعیفتار

ملوگیرد از پیشرفت بیمارد تلقی شودم

شاهد

مبدال به MS
96

120
100

89

80

40
4

11

فراوانی نسبی

60

20
0

عدم حضور DNAقارچی در سرم بیماران

حضور DNAقارچی در سرم بیماران

شکل  -7بررسی فراونی نسبی میزان  DNAقارچی در سرم بیماران  MSدر مقایسه با افراد سالم

بحث و نتیجهگیری

فصلنامه علمی زیستشناسی میکروارگانیسمها ،سا دهم ،شمار  ،73بهار 0011

06

بیمارد مالدیپل اسکلروزیس ،بیمارد خودایمن مزمن
دسدگا اعصا
لنفوسیتهاد

مرکزد استم در بیمارد ،MS

شدم رو

تشخیص بالینی محسو

میشود که سرعت و دقت

و

زیادد داردم نمونۀ بیماران و گرو سالم ازنظر حضور

اولیگودندروسیتها نقش مرکزد را ایفا میکنند ()27م

 DNAقارچی با اسدفاد از ژن هدف  18S rRNAبررسی

اطالعات دقیقی در زمینۀ اتیولوژد بیمارد ومود ندارد

شدندم

T

و

،B

پالسماسلها

 ،PCRرو

فوقالعاد ساد و قدرتمند

و عالو بر عوامل ژندیکی ،عوامل محیطی مانند شیوۀ

ندایج آزمون آمارد دقیاق فیشار در نارمافازار SPSS

زندگی ،عرض مغرافیایی ،تغ یه و عفونتها ازممله

نشااان دادنااد درصااد درخااور تااومهی ( 00درصااد) از

علتهاد احدمالی بروز و پیشرفت بیمارد  MSبه شمار

نمونههاد افراد مبدال به مالدیپل اسکلروزیس در مقایسه باا

میآیندم عفونتهاد باکدریایی ،ویروسی و قارچی

افراد سالم ازنظار حضاور  DNAقاارچی و باا اسادفاد از

بهسبب تأثیر بر سیسدم ایمنی بدن و بروز الدها هاد

رو

حساس  ،PCRموبت هسدند ایان در حالیسات کاه

شدید و شیفت پاسرهاد ایمنی بهسمت سلو هاد ،Th1

در گرو شاهد ،تنها  0درصد افاراد باه عفونات قاارچی

ممکن است در بروز و پیشرفت بیمارد  MSتأثیر

مبدال بودندم ندایج ازنظر آمارد بحا برانگیاز و معناادار

بگ ارند ()20م به نظر میرسد عفونتهاد قارچی با اثر

هسدند و تفاوت مشاهد شد باین افاراد بیماار و شااهد،

بر پاسرهاد سیسدم ایمنی میتوانند بر بیمارد  MSمؤثر

لزوم مطالعههاد بیشدر را گوشزد میکندم

باشند هرچند چگونگی این تأثیر مشخص نیست ()25م

در سااااا  Rasmos ،2111و همکاااااران حضااااور

باتومهبه اینکه بیمارد  MSنوعی بیمارد خودایمن

آنداایباااادد ضاااد کاندیاادا آلبیکااانس و گوناااههااااد

است ،هر تغییرد در سیسدم ایمنی با بیمارد خودایمن

پارازیدیکوس ،فاماتاا ،گالبراتاا و کاروز اد را در سارم

باوموداین ،به نظر میرسد

وسااادرنباااالت،

 MSمرتبط است

بیمااااران  MSباااا اسااادفاد از رو

عفونتهاد قارچی بهعلت افزایش پاسرهاد الدهابی و

ایمونوفلورساانس و اسااالتبااالت ) (slot-blotبررس ای

همچنین تقلید مولکولی بهشکلی با بیمارد  MSمرتبط

کردنااد و ندااایج رو

اسااالتبااالت ) (slot-blotنشااان

باشند ( )25ازاینرو ،در پژوهش حاضر به بررسی و

دادند برخالف افراد شاهد ،گونههاد مخدلف بیماردزا

تشخیص مولکولی  DNAقارچی در سرم بیماران مبدال به

در بیماران (بهمز یم نفر) حضور دارندم در ادامه ،ایان

 PCRپرداخده شدم ایدۀ

پژوهشگران اقادام باه اسادخرا  DNAاز خاون کامال

پژوهش حاضر ،بررسی فعالیت عفونت قارچی در

بیماااران کردنااد و بااه بررسای مولکااولی حضااور DNA

بیمارد  MSدر مقایسه با افراد سالم بود درحقیقت،

قارچی با اسدفاد از  PCRپرداخدناد و مشااهد کردناد

هرچه فراوانی نسبی عفونتهاد قارچی در بیماران MS

برخالف افراد شااهد DNA ،قاارچی در خاون محیطای

ناشی از

بیماران  MSومود دارد ()26م نداایج مطالعاۀ حاضار در

آن سختتر است ازاینرو ،تعداد  011نمونه سرم

زمینااۀ تشااخیص  DNAقااارچی در ساارم بیماااران MS

بیماران مبدال به  MSو  011نمونه شاهد سالم مم آورد

کامال با ندایج گرو  Rasmosمطابقت دارناد و باه نظار

 DNGانجام

میرسد بیماران  MSمسدعد عفونتهاد قارچی باشاند،

 MSو افراد سالم به رو

بیشدر باشد ،کندر پاسر سیسدم ایمنی و الدها

و عمل اسدخرا  DNAاز نمونهها به رو

بررسی فراوانی نسبی عفونتهاد قارچی در سرم بیماران مبدال به مالدیپل اسکلروزیس و افراد سالم به رو
03

03

 / PCRامینه زریننژاد* و همکاران

اما تأثیر عفونت قارچی در بروز یا پیشرفت بیمارد MS

پرفااارنجنس

نیازمند مطالعههاد بیشدر استم

مداسازد و مشاهد کردند در مغز ایان بیماار ،ضاایعات

در سااا  Pisa ،2100و همکاااران عفوناات قااارچی

ناااوع  Bرا از مااادفوع زن مبااادال باااه MS

دمیلینۀ فعا ومود دارد و طبق پژوهشهایی کاه پایش از

کاندیاادا فاماتااا 06را در بیمااار مباادال بااه  MSگاازار

آن انجام شد باود ،ندیجاه گرفدناد توکساین اپسایلون 21

کردندم یافداههااد  PCR ،slot blotو ایمونوفلورسانس

کیلودالدونی تولیدشد از این بااکدرد سابب نفوذپا یرد

همگی گویاد وماود ایان عفونات قاارچی در بیماار و

سد خونیمغزد و نهایدا هجوم لنفوسیتهاد  Tباه مغاز و

لزوم بررسی بیشدر در زمینۀ انواع عفونتهاد قارچی در

آغاااز پاساارهاااد خااودایمن مایشااود در ادامااه ،گاارو

بیماران  MSبراد تجویز داروهاد مناسب بودناد ()23م

پژوهشی یادشد نشان دادند این توکسین در افاراد مبادال

ندایج مطالعۀ حاضر مطابق با مطالعاۀ  Pisaبار ضارورت

بااه  MSد براباار بیشاادر از افااراد سااالم در سیساادم ایمناای

اسدفاد از داروهاد ضدقارچی در بیمااران  MSدزلات

واکاانشپاا یرد دارد ()21م مطالعااۀ  Rumahبااه تااأثیر
مسدقیم عفوناتهاا بار افازایش و گسادر

دارندم
مطالعااۀ درخااور تومااه دیگاارد را  Yoshitomiو

بیماارد MS

اشار داردم در مطالعۀ حاضر دریافدیم تراکم عفونتهاا و

همکاران در سا  2115انجام دادندم مطالعۀ ایان گارو

بهویژ عفونت قارچی در بیماران  MSبیشدر از افراد سالم

در زمیناااۀ ارتباااا احدماااالی عفوناااتهااااد قاااارچی و

است و بیماران  MSبهعلت مصرف داروهاد خاودایمن،

مانند آلزایمر و پارکینساون

سیسدم ایمنی ضعیفترد دارند ازایانرو ،زمیناۀ فعالیات

بااودم حضااور  DNAقااارچی در مغااز بیماااران مباادال بااه

عفونااتهااا ب اهویاژ عفونااتهاااد قااارچی فااراهم اسااتم

 PCRبررسی و حضور  DNAقاارچی

عفونتهاد قارچی با تولید ترکیبات پروتئولیدیام مانناد

بیماردهاد سیسدم اعصا
آلزایمر به رو

در مغز بیماران مبدال به آلزایمر در مقایسه با افراد شااهد

پروتئیناااز  Aساابب افاازایش فعالی ات الدهااابی در اعصااا

دید شدم این مطالعهها مطابق با مطالعۀ حاضر به احدما

میشوند و شدت ضاایعات دمیلیناه را افازایش مایدهناد

دخالت عفونتهاد قارچی در بروز بیماردهاد مارتبط

( )21ازایانرو ،وماود عفونات قاارچی در ایان بیمااران

باا سیساادم اعصااا دزلاات مایکنناادم باتومااهبااه اینکااه

سبب گسدر

و پیشرفت بیمارد مایشاودم مطالعاههااد

عفونت قاارچی سابب تحریام ترشاح ساایدوکینهااد

بیشدر در زمینۀ ارتبا عفونتها (عوامل محیطی) و ایجاد

الدهابی میشود ،ممکن است سبب تخریب بیشدر سیسدم

بیمارد  MSضرورد به نظر میرسندم

عصبی به ویژ در بیمارد  MSشودم نکدۀ درخاور توماه

در سا  Sriram ،2115و همکاران گازار

کردناد

اینست که الدهاا و دیسادروفی عروقای در بسایارد از

باکدرد کالمیدیا پنومونیه 01در سیسادم اعصاا مرکازد

بیماران آلزایمر ومود دارد که منطبق بر این یافده اسات

بیماااران  MSومااود دارد و عفوناات ایان باااکدرد ساابب

کااه عواماال قااارچی ساابب بااروز واکاانشهاااد الدهااابی

ترشح سایدوکینهاد الدهابی در سیسدم اعصاا مرکازد

عروقی میشوند ()21م

میشود ()71م

در سا  Rumah ،2107و همکاران رود بیمار مبادال

ندایج مطالعههاد یادشد به ومود عفونت در بیمااران

بااه  MSمطالعااه کردناادم آنهااا سااویههاااد کلساادریدیوم

 MSاشااار و بااا ندااایج مطالع اۀ حاضاار مطابقاات دارنااد
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clinical course of multiple sclerosis: Results
of an international survey. Neurology 1996;
46(4): 907-911.

 بررسای فراوانای بیمااردزاهااد فعاا در سارم،ازاین رو

(4) Ransohoff RM., Engelhardt B. The
anatomical and cellular basis of immune
surveillance in the central nervous system.
Nature Reviews Immunology 2012; 12(9):
623-635.

تعیااینکننااد اد در تشااخیص پیشاارفت بیمااارد ی اا حد ای

(5) Ramagopalan SV., Herrera BM., Bell JT.,
Dyment DA., DeLuca GC., Lincoln MR., et
al. Parental transmission of HLA-DRB1* 15
in multiple sclerosis. Human Genetics 2008;
122(6): 661-663.
(6) Ascherio A., Munger KL. Environmental
risk factors for multiple sclerosis. Part II:
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Neurology Society 2007; 61(6): 504-513.
(7) Rolak LA. MS: The basic facts. Clinical
Medicine and Research 2003; 1(1): 61-62.
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بیمااااران مالدیپااال اساااکلروزیس مااایتواناااد عامااال
ملوگیرد از پیشارفت بیماارد باا تجاویز رژیام دارویای
مناسب باشدم باتومهبه نقش عوامال قاارچی در پیشارفت
 پیشاانهاد ماایشااود،MS بیماااردهاااد خااودایمن ماننااد
MS مطالعههاد بیشدرد در این زمینه انجام شوندم بیماران

 فراوانی نسبی بیشادرد در،بهعلت سیسدم ایمنی ضعیفتر
میزان آلودگی به عفونتهااد قاارچی دارنادم اسادفاد از
آندیبادد براد سانجش نمایتواناد عامال مناسابی باراد
تعیااین ماادت زمااان ادام اۀ تخریاب ی اا فعااا بااودن عاماال
 در مطالعۀ حاضر باا تعیاین حاد،بیماردزا باشد ازاین رو
)DNA  کپای01 تشخیص عامل عفونی (یعنی دست کام
می توان به فعا بودن تخریب و طو دورۀ درمان پی بردم
تشااخیص عاماال عفااونی فعااا و تجااویز رژی ام دارویاای
 عامل کممکنند اد در ملوگیرد از پیشارفت،مدناسب
 عفوناات قااارچی را،بیمااارد تلقای مایشااود درحقیقاات
میتوان با سایر رو هاد مولکولی و در کنار رو هااد
ساارولوژیم و کشاات بررس ای کااردم همچن این پیشاانهاد
،DNA  ژنهاد هادف مقاومات و البداه حضاور،میشود

(10) Handel AE., Giovannoni G., Ebers GC.,
Ramagopalan SV. Environmental factors
and their timing in adult-onset multiple
sclerosis. Nature Reviews Neurology 2010;
6(3): 156-166.

آندیژن و آندیبادد قارچی در مای مغزدنخاعی بیماران
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- parasiticus
- C. famata
5
- C. glabrata
6
- C. krusei
7
- Herpes simplex virus 1
8
- Herpes simplex virus 2
9
- Adenoviruses
10
- Staphylococcus aureus
11
- Aspergillus parasiticus
12
- Cryptococcus neoformans
13
- Anneling
14
- Aspergillus flavus
15
- Saccharomyces cerevisiae
16
- C. famata
17
- Clostridium perfringens
18
- Chlamydia pneumoniae
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