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 مقدمه:

بیماری برونکوپولمونری آلرژیک، کراتیت قارچی، عفونت قارچی  های انسان از جمله ، گونه های آسپرژیلوس با بیماری

های مهاجم  ریه مرتبط هستند. اگرچه آسپرژیلوس فومیگاتوس بعنوان  چنین عفونت گوش، سینوزیت های نازال و هم

ند که ا های انسان در ارتباط سی گونه دیگر نیز با بیماریمهمترین عامل آسپرژیلوزیس مهاجم مطرح است، اما حداقل 

ترین این عوامل ، گونه های: آسپرژیلوس فالووس، آسپرژیلوس نایجر، آسپرژیلوس ترئوس، آسپرژیلوس  می توان از مهم

زای  نیدوالنس، آسپرژیلوس یوستوس و آسپرژیلوس ورسی کالر را ذکر کرد. در عین حال بین گونه های بیماری

با این اوصاف، یافتن یک روش صحیح ،   های ضد قارچی وجود دارد. هایی از نظر پاسخ به درمان پرژیلوس، تفاوتآس

دقیق و بموقع برای تشخیص و شناسایی گونه های آسپرژیلوس در نمونه های بالینی اهمیت ویژه ای می یابد و می تواند 

موثر باشد. در این مطالعه سعی ما بر این بود که روش های اپیدمیولوژیک    در پایش و غربالگری بیماری و اهداف 

  در شناسایی و تفکیک بین گونه های آسپرژیلوس را بررسی و توسعه دهیم. RFLP ،SSCPمولکولی 
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 مواد و روش ها:

کشت پایه سابورود  تهیه کشت و مطالعات مورفولوژیک : تمام نمونه های بد ست آمده محیطی )بیمارستانی( و بالینی، در محیط

:  کشت های براث با تلقیح یک  DNAرشد داده شدند . کشت و استخراج    28ºCتلقیح گردیده در دمای  %4دکستروز آگار 

میلی لیتری تهیه  005در فالسک های   SG 4% brothمیلی لیتر از محیط  05به    SGA 4%نیدل از کشت هفت روزه در 

    Glass beads –Phenol Chloroformبروش   DNAس از فریز کامال شکننده است.گردید، توده هایفی بدست آمده پ

 Forward (ITS: 5-TCC GTAبا استفاده از پرایمر های جنرال:    ،   ITS1-5.8s-ITS2استخراج گردید  ، آمپلیفیکاسیون نواحی 

GGT GAA CCT GCG G-3)     ،Reverse (ITS-4 5-TCC TCC GCT TAT TGA TAT GC-3)     در یک واکنشPCR   انجام

 ITS1با کاربرد آنزیم محدود ساز با در نظر گرفتن سکانس قطعات   Restriction Fragment length Ploymorphismشدند. 

,ITS2  با کاربرد نرم افزارDNASIS  آنزیم های محدودساز موثر بر این قطعات مشخص شده ، یکی از بهترین آنزیم با قدرت

گونه آسپرژیلوس بیمارزا را از یکدیگر امتیاز  3بطور نظری قادر بود   MwoIباال بین گونه ها انتخاب گردید.  تفکیک دهندگی

 Single Strand Conformationalداده، باقی گونه های مورد مطالعه را در چند گروه شناسایی نماید. برای مطالعه 

Polymorphism شت تنها در داخل قطعه این روش نیازمند به پرایمر های رفت وبرگITS2  بودیم،محصولPCR   وLoading 

Dye   ، درجه بالفاصله به حمام یخ منتقل شده تا از اتصال مجدد رشته ها در هر  50دقیقه در  0و پس از یک گرمادهی کوتاه

احتمال با تشکیل فرم های فضایی متفاوت در فرایند الکتروفورزیس   DNAصورت ممانعت گردد. در این صورت تک رشته های 

 Gradient Polyمی توانست تغییراتی در سرعت حرکت باندها ایجاد نماید. با بهینه کردن روش الکتروفوزیس ، در این مورد 

Acrylamide Gel Elactrophoresis  انجام شد 

  نتایج:

پرژیلوسی از یازده گونه بدست آمد که با روش مرجع شناسایی شدند. منابع جداسازی ایزوله آس 050ماه مطالعه ،  63در طول 

% از نمونه های 50% از منابع بالینی و 00گونه ها ، نمونه های محیطی بیمارستانی و کلینیکی بودند. ایزوله های آسپرژیلوسی 

 محیطی بیمارستانی اکتساب گردید و باالتین فراوانی گونه ها متعلق به: 

A. flavus (55%), A. niger (31.7%),  A. fumigatus (8.7%)   بود که  از نمونه های بالینی و محیطی بطور مشترک اکتساب

از  ITS1-5.8-ITS2گونه شناسایی شده انجام شد. آمپلیفیکاسیون قطعات  66گردید. مطالعه روش های مولکولی تنها بر روی 

  بر روی ژل آگاروز نشان می داد که در بین گونه های مورد بررسی یکسان بود.   055bpسوشهای استاندارد تنها یک باند 

ایجاد قطعات کوچک و بزرگ به تعداد و سایز های مختلف برای هر گونه بود.  MwoI نتیجه هضم بوسیله آنزیم محدود ساز 

با کاربرد   RFLPاق دهد.  روش مولکولی گونه را افتر 3قادر بود که از میان گونه های استاندارد مورد بررسی  MwoIآنزیم 

برای تمام ایزوله های بالینی و محیطی تست شدند و نتایج حاصل با نتایج روش استاندارد   MwoIآنزیم محدود ساز 

، آمپلیفیکاسیون با استفاده از SSCP مورفولوژیک مقایسه گردید، که اختالف معنی داری مشاهده نگردید.  در بررسی 
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را نتیجه داد. پس از ایجاد تک رشته در  ITS2در ناحیه   bp 300 -250قطعات کوتاهی در حدود  ITS4و  ITS3پرایمرهای 

درجه صورت گرفت و حاصل آن  4درجه و سرمادهی ناگهانی در حمام یخ تمام مراحل بعدی در شرایط سرمایی 50دمای 

بر روی ژل بود که با  Double Strand (DS)ی وباندهای همراه با باندهای غیر اختصلص single strand (SS)ایجاد باندهای 

 س در سه گروه افتراق ایجاد نمایدگونه استاندارد آسپرژیلو 5استفاده از رنگ آمیزی اتیدیوم بروماید قادربود که بین 

  بحث:

از پروفایل معرفی  شناسایی و افتراق مهم ترین گونه های آسپرژیلوس بدست آمده از کشت کوتاه مدت چند ساعته و استفاده

نمونه که همگی می تواند  در طی یک روز کاری انجام  65-1و هضم آنزیمی برای تقریبا  DNA ،PCR شده شامل استخراج 

گردد ، بمراتب سریعتر از روش های شناسایی سنتی و مورفولوژیک می باشد که چندین روز را می طلبد.  پس با برقراری روش 

به شناسایی در سطح  گونه آسپرژیلوس شدیم   MwoIو استفاده از آنزیم محدودساز  PCR-RFLPماد مولکولی سریع و قابل اعت

و اکثر ایزوله های آسپرژیلوسی محیطی و بالینی با این روش شناسایی و افتراق داده شدند. برای شناسایی گونه های بیشتری از  

 استفاده گردد. MwoIبا کاربرد آنزیم محدود ساز   RFLPآسپرژیلوس ها همراه با 

 آسپرژیلوس، تعیین گونه، روش های مولکولیکلمات کلیدی: 

 


