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لشناسی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 -1گروه انگ 
تاریخ دریافت 61 :دی 1931

تاریخ پذیرش 12 :بهمن 1931

چکیده
یباشد ،که در افراد دچار نقص ایمنی و نوزاد حیوانات
کریپتوسپوریدیوم پارووم تک یاختهای مشترک بین انسان و حیوان م 

تهای دفع شده از دامهای آلوده باعث آلودگی محیط بخصوص منابع آبهای
یباشد .اووسیس 
بخصوص گوسالهها بیماریزا م 

یتواند آغازگر بیماری باشد و از طرف دیگر اووسیستها به
یشوند .با توجه به این که حتی تعداد کم اووسیست م 
سطحی م 
شهای
ضدعفونی کنندههای متداول مقاومند ،این تک یاخته مورد توجه محققین قرار گرفته و همواره تالش شده است رو 

جداسازی و تخلیص اووسیستهای کریپتوسپوریدیوم حتی در نمونههای محیطی دارای تعداد کم اووسیست بهینه شود و

یها به منظور مطالعات ایمنولوژیکی و مولکولی
یهای باکتریایی و سایر ناخالص 
اووسیستهایی کامال خالص و عاری از آلودگ 

فراهم گردد .روشهای مختلفی که تا کنون استفاده شدهاند تا حدودی موفقیت آمیز بودهاند ولی هیچیک نتوانستهاند به اووسیست

یباشد .در این تحقیق به منظور
عاری از باکتری دست پیدا کنند .هدف از این تحقیق دست یابی به اووسیست عاری از باکتری م 

جداسازی اولیه اووسیستهای کریپتوسپوریدیوم ،ابتدا چهار روش شناورسازی شامل استفاده از محلول نمک طعام ،محلول

ساکارز ،شیب غلظتی پلکانی فایکول و محلول ساکارز  55درصد استفاده گردید .محلول ساکارز  55درصد بهترین روش برای

یهای همراه از فیلتر
جداسازی اولیه اووسیستهای کریپتوسپوریدیوم ارزیابی گردید .جهت حذف باکتری و سایر ناخالص 

نیتروسلولز (با منافذ  3میکرون) استفاده گردید .آنالیز اووسیستهای استخراج شده نشان داد که اووسیستهای حاصل از فیلتراسیون

تها در حین تخلیص از دست
عاری از هرگونه باکتری بود و درصد آنها  03ارزیابی گردید .اگر چه تعداد زیادی از اووسیس 

یباشند.
رفتند ،اما اووسیستهای تخلیص شده برای آزمایشات پروتئومیکس بسیار مناسب م 
کلمات کلیدی :کریپتوسپوریدیوم پاروم ،اووسیست ،شناورسازی ،فیلتراسیون
٭ نویسنده مسئول :پرویز شایان

آدرس :گروه انگل شناسی ،دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران .تلفن120-4 709 1116 :
پست الکترونیکpshayan@ut.ac.ir :
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مقدمه

کیاختهای از شاخه اپیکمپلکسا
کریپتوسپوریدیوم ت 

است که الیه مسواکی سلولهای رودهای اکثر مهره
داران را مورد تهاجم قرار میدهد .تا چندی پیش به
عنوان یک انگل فرصت طلب غیرمتداول مطرح بود
ولی اکنون به عنوان یک عامل بیماریزای رودهای در
یهای مشترک انسان و دام بویژه در مبتالیان به
بیمار 
نقص ایمنی مورد توجه قرار گرفته است (1و.)2
اووسیستهای دفع شده توسط دامهای آلوده از جمله
یتواند موجب آلوده شدن محیط مانند منابع
گوساله م 
سطحی آب شود .گزارش شده است که تعداد کم

یتواند آغازگر
اووسیست کریپتوسپوریدیوم پارووم م 

تها به
آلودگی باشد .با توجه به مقاومت اووسیس 

ضدعفونی کنندههای متداول و عدم وجود درمان قطعی

علیه کریپتوسپوریدیوم ،لزوم تشخیص اووسیست

کریپتوسپوریدیوم پارووم حتی در نمونههایی با تعداد

کم وجود دارد .انجام تحقیقات مولکولی و
پروتئومیکس بر روی کریپتوسپوریدیوم پارووم به تعداد

زیاد و خالص اووسیست نیاز دارد (  .) 16تاکنون
شهای مختلفی مانند استفاده از محلول ساکارز (،)2
رو 
محلول نمک طعام ( 5و ،)9محلول ساکارز ،) 23 ( %55
شیب غلظتی غیرمنقطع ساکارز همراه با شیب غلظتی
پرکل (4و  ) 16به منظور تخلیص اووسیستهای
تکیاخته مذکور استفاده شده است .روشهای مبتنی بر
تخلیص از طریق ایمنومگنتیک جهت جداسازی
اووسیستهای کریپتوسپوریدیوم پارووم نیز گزارش

شده است ( .)8اگر چه در روش ایمونومگنتیک
یباشند ،اما این
اووسیستهای خالص قابل جداسازی م 
روش به علت گرانی تهیه مواد مورد نیاز همیشه
تها
امکانپذیر نمیباشد .لذا روشی که بتواند اووسیس 
را ارزان از هرگونه ناخالصی جداسازی کند ،نقش

مهمی را در تحقیقات پروتئومیکسی مربوط به این تک
یاخته ایفا خواهد نمود.
مواد و روش کار

تهای
جمعآوری نمونه و جداسازی اولیه اووسیس 

کریپتوسپوریدیوم پاروم

از گوسالههای اسهالی مشکوک به کریپتوسپوریدیوز

موسسه تحقیقاتی امین آباد دانشگاه تهران ،با آزمایش
رکتال نمونه مدفوع جمعآوری شد و هم حجم آن
بیکرومات پتاسیم  2/5درصد اضافه و به آزمایشگاه
لشناسی دانشکده دامپزشکی منتقل گردید .نمونهها
انگ 
تا زمان آزمايش در  4درجه سانتي گراد نگهداري
شدند .در آزمایشگاه از نمونههاي مدفوع گسترش تهيه
و با روش ذیل نلسون اصالح شده رنگآمیزی گردید.
شها پس از رنگ آمیزی با درشت نمایی  40برابر
گستر 
میکروسکوپ نوری مشاهده و در صورت وجود

آلودگی بیش از  20اووسیست کریپتوسپوریدیوم پاروم

در هر میدان دید میکروسکپ اقدام به تخلیص

تها از مدفوع با استفاده از محلول ساکارز
اووسیس 
اشباع گردید.
تهای کریپتوسپوریدیوم
استخراج  DNAاز اووسیس 

و انجام واکنش زنجیرهای پلیمراز()PCR

تهای مورد
به منظور تایید مولکولی این که اووسیس 
شناسایی در رنگ آمیزی ذیل نلسون اصالح شده

کریپتوسپوریدیوم پاروم میباشند ،استخراج  DNAاز
اووسیستهای مذکور با استفاده از کیت ( DNA

 )extraction kit, MBST, Iranبر اساس دستورالعمل
سازنده انجام پذیرفت .پس از آن برای انجام واکنش
زنجیرهای
)`3

پلیمراز

از

پرایمرهای

اختصاصی

F1=(5`aagctcgtagttggatttctg

و

)` R1=(5` taaggaacaacctccaatctc 3منشعب

تهای...
معرفی روشی مناسب جهت جداسازی اووسیس 

از ژن  18S ribosomal RNAجنس کریپتوسپوریدیوم

استفاده گردید .به این منظور یک م كي روليتر از DNA

استخراج شده جهت تكثیر استفاده شد .میزان 10
میکرولیتر  2 ،PCR buffer 10xمیکرولیتر dNTP (10

) 3 ،mMمیکرولیتر ) 2 ،MgCl2 (50 mMمیکرولیتراز

هر پرایمر ) Forward (20 µMو )،Reverse (20 µM
 0/5میکرولیتر آنزیم  Taqپلیمراز ) (5U/μlو آب

دوبار تقطیرشده استریل به اندازهای که حجم نهایی
واکنش  100میکرولیتر باشد ،اضافه شده و در دستگاه
ترموسیکلر ) (MWG Germanyبا برنامه  95درجه
سانتی گراد به مدت  5دقیقه به منظور واسرشت اولیه دو
رشته  35 ،DNAچرخه با برنامه  95درجه سانتیگراد
به مدت  45ثانیه 58 ،درجه سانتیگراد به مدت  45ثانیه،
 72درجه سانتیگراد به مدت  45ثانیه ،و جهت تکمیل
نهایی ساخت  72درجه سانتیگراد به مدت ده دقیقه
تکثیر مکرر  DNAانجام پذیرفت .جهت تعیین و

تشخيص گونه پارووم ابتدا محصول  PCRاز ژل آگارز
پس از رنگآمیزی با اتیدیوم بروماید تحت اشعه UV

استخراج و تخلیص گردید .در ادامه محصول PCR

تخلیص شده با استفاده از پرایمر اختصاصی گونه

پارووم (` )F2=5`catattactatttttttttttag 3که از

ترادفی محصور شده از دو پرایمر قبلی تشکیل شده
است ،مورد ارزیابی قرار گرفت .ترادف نوکلئوتیدی

این پرایمر فقط در گونه پارووم موجود بوده و در

گونههای دیگر این قسمت از ژن از ترادف نوکلئوتیدی
دیگری تشکیل شده است .تکثیر مکرر  DNAتحت

شرایط ذکر شده (دماي اتصال آغازگرها به  50درجه
سانتيگراد كاهش يافت) با پرایمرهای  F2و  R1انجام
گرفت .محصول  PCRبر روی ژل آگارز  1/5درصد
الکتروفورز شده پس از رنگ آميزي با اتیدیوم بروماید
تحت اشعه  UVمورد ارزیابی قرار گرفت.
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آلودهسازی تجربی گوساله به کریپتوسپوریدیوم
پاروم

پس از تشخیص و تایید مولکولی کریپتوسپوریدیوم

پارووم ،به منظور دستیابی به تعداد زیاد اووسیست از

یک منبع واحد ،یک راس گوساله هولشتاین تازه متولد

شده از مادر فاقد پادتن ضدکریپتوسپوریدیوم از موسسه

تحقیقاتی امین آباد انتخاب شد .از مدفوع گاو مادر و
مدفوع گوساله قبل از آلوده سازی گسترش تهیه گردید
و به روش ذیل نلسن اصالح شده رنگ آمیزی و مورد
ارزیابی قرار گرفت .گوسالهای که خود (همانطور که
انتظار میرفت) و مادرش از لحاظ وجود اووسیست در
مدفوع منفی بود ،برای آلودگی تجربی به محیطی عاری
از اووسیست انتقال داده شد .گوساله مورد نظر از آغوز
محروم و  24ساعت پس از تولد جهت تضعیف سیستم
ایمنی  10 mg/kgدگزامتازون به آن تزریق گردید .چهل
و هشت ساعت پس از تولد به گوساله

6

10 × 10

اووسیست کریپتوسپوریدیوم پارووم خورانیده شد و
مجددا  60ساعت پس از تولد نیز به همان میزان

دگزامتازون تزریق گردید .جهت پیشگیری از
آلودگیهای باکتریایی  48ساعت پس از تولد به
گوساله میزان mg/Kg

10

انروفلوكساسين تزریق

گردید .پنج روز بعد با بروز اولین عالئم اسهال ،مدفوع
جمعآوری و در مجاورت بیکرومات پتاسیم  2/5درصد
به آزمایشگاه منتقل گردید .پس از تهیه گسترش و
رنگ آمیزی ذیل نلسون اصال ور و هدش ح ششهای ذکر
ش ده

مولکولی

در

باال

حضور

اووسیست

کریپتوسپوریدیوم پارووم در مدفوع تایید شد .از روز

پنجم تا  11روز پس از آلودگی اقدام به جمعآوري
مدفوع گردید و در مجاورت بیکرومات  2/5درصد در

دمای  4°Cنگهداری شد .اووسیستها با استفاده از
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شهای مختلف از مدفوع استخراج و تخلیص
رو 

نمونه مورد نظر × ده هزار) محاسبه گردید .در نهایت از

گردید .در مواردی که چربی مدفوع باال بود ،مدفوع

تهای جدا شده گسترش تهیه و به روش ذیل
اووسیس 

جمعآوری شده در مجاورت بیکرومات پتاسیم 2/5

نلسون اصالح شده و گرم رنگ آمیزی گردید .پس از

درصد و اتر قرار داده شدند.

تخلیص ،کشت باکتریایی نمونه در محیط  LBانجام

روشهای مختلف خالص سازی اووسیست

کریپتوسپوریدیوم پارووم از مدفوع

نمونه    م وفد عع ع جم عع عآوری شده لاسوگ زا  هه هه های که   

به جت شور  رر رب سوتپیرک هب ی پ هدولآ زویدیرو اب دش             
 3براب و طولخم بآ مجح ر     

به رت  ت لا زا بي ككككككك ه اا اي

ش رام ه       051 ، 100 ، 45عب ش هداد رو د .لولحم             
حاص زا ل ا اب رخآ كل               000 3دور در دقيقه ب  ه      
م تد    

 10دقيقه دش ژوفيرتناس   . .........قب زا ل صیلخت       

کش یایرتکاب ت ی هنومن زا  طیحم رد
پ و تفریذ

            LBانج ما    

یه اا ای حاص گ شرامش ل ر .دید        در
نولک یییی 

نها ب تي ه ا جارختسا روظنم  وو سس س سسسسسسسسسسسسس سسیس تتتت ته اااا ای

شه ااا ای زی ررر ر م درو    
کریپتوس ویدیروپ ممم م پا ررر رووم رو 
استفاده قرار گرفت:

 -1خالص سازی اووسیست کریپتوسپوریدیوم پارووم با

استفاده از آب نمک اشباع:

مطابق روش لیو و همکاران (  ،) 2001یک حجم از
نمونه مدفوع حاوی اووسیست با  10حجم محلول اشباع
کلرید سدیم (نمک طعام) مخلوط و یک حجم آب به
آرامی روی آن قرار داده شد .به مدت  10دقیقه و
 1900 ×gسانتریفوژ گردید .قسمت میانی ( الیه زیر آب
مقطر و باالی محلول آب نمک اشباع) حاوی
اووسیستهای جدا شده بود که با  PBSبا  pH= 7/2و
تحت  1900 ×gبه مدت ده دقیقه سانتریفوژ گردید
( .)22تعداد اووسیستها بر روی الم مدرج هموسیتومتر
با درشتنمایی  40برابر میکروسکوپ نوری شمارش و
تهای شمارش شده × حجم
طبق فرمول (میزان اووسیس 

پذیرفت و کلونیهای حاصل شمارش گردید.

 -2خالص سازی اووسیست کریپتوسپوریدیوم پارووم با

استفاده از ساکارز اشباع:

مطابق روش کرنت و همکاران (  5 ،) 1990میلی لیتر
از رسوب حاوی اووسیست با  03میلی لیتر محلول
ساکارز اشباع به خوبی مخلوط و تحت  1500 ×gبه
مدت  20دقیقه سانتریفوژ گردید .این عمل چهار بار
تکرار گردید و هر بار یک میلی لیتر آب مقطر را روی
محلول ساکارز ریخته و اووسیستها از سطح محلول با

عآوری ،درون )PBS (pH=7.2
پیپت پاستور جم 

ریخته شد و به مدت پانزده دقیقه و تحت 2000 ×g
سانتریفوژ گردید ( .)2در نهایت مانند آنچه در روش
تها شمارش گردید.
آب نمک اشباع بیان شد ،اووسیس 
تهای جدا شده گسترش تهیه و به روش ذیل
از اووسیس 
نلسون اصالح شده و گرم رنگ آمیزی گردید .پس از
تخلیص ،کشت باکتریایی نمونه در محیط  LBانجام
پذیرفت و کلونیهای حاصل شمارش گردید.

 -3خالص سازی اووسیست کریپتوسپوریدیوم پارووم با

استفاده از شیب غلظتی پلکانی فایکل:

مطابق روش المب و همکاران(  ،) 1988حجمهای
برابر از فایکول  4 ،2 ،1 ،0/5و  6درصد ،به ترتیب از
غلظت  0/5درصد تا  6درصد روی یک حجم مایع
حاوی اووسیست به آرامی قرار داده شد و بدین ترتیب
یک ستون با شیب غلظتی پلکانی ایجاد گردید .سپس
تحت  900 ×gبه مدت  60دقیقه در دمای اتاق سانتریفوژ
تها در الیه فایکول  0/5درصد باند
گردید .اووسیس 
تشکیل دادند که به طور جداگانه الیهها جمعآوری و

تهای97 ...
معرفی روشی مناسب جهت جداسازی اووسیس 

بررسی گردید .و هر الیه جداگانه با  PBSاستریل

تها به طور جداگانه با )PBS (pH=7.2
کدام از قسم 

دارای  pH= 7/2تحت  1000 ×gسانتریفوژ و سه بار

تحت  00 30×gبه مدت ده دقیقه سانتریفوژ شد ( .) 23

شستشو داده شد (  .) 10در نهایت مانند آنچه در روش

تهای هر قسمت به صورت جداگانه
اووسیس 

تها شمارش گردید.
آب نمک اشباع بیان شد اووسیس 

جمعآوری و در نهایت مانند آنچه در روش آب نمک

تهای جدا شده گسترش تهیه و به روش ذیل
از اووسیس 

تها شمارش گردیدند .از
اشباع بیان شد ،اووسیس 

نلسون اصالح شده و گرم رنگ آمیزی گردید .پس از

تهای جدا شده گسترش تهیه و به روش ذیل
اووسیس 

تخلیص ،کشت باکتریایی نمونه در محیط  LBانجام

نلسون اصالح شده و گرم رنگ آمیزی گردید .پس از

پذیرفت و کلونیهای حاصل شمارش گردید.

تخلیص ،کشت باکتریایی نمونه در محیط  LBانجام

 -4خالص سازی اووسیست کریپتوسپوریدیوم پارووم با

استفاده از محلول ساکارز  55درصد اصالح شده:

برای این منظور از روش وینتر و همکاران (  ) 2000با

پذیرفت و کلونیهای حاصل شمارش گردید.
 -5استفاده از روشهای تکمیلی جهت کاهش

باکتریهای همراه با اووسیستهای کریپتوسپوریدیوم

کمی تغییرات استفاده شد .نمونه مدفوع دو تا سه بار با

پارووم:

سانتریفوژ شد .سپس برای زدودن چربی ،در فالکون 50

کریپتوسپوریدیوم پارووم از سه روش استفاده از بافر

) PBS (pH=7.2تحت  00 30×gبه مدت ده دقیقه

تهای
به منظورکاهش باکتریهای همراه با اووسیس 

میلی لیتری 10 ،میلی لیتر از نمونه با یک حجم اتر بعالوه

یبیوتیک موثر و
لیزکننده باکتری ،استفاده از آنت 

سه حجم بی کربنات سدیم  1درصد خوب مخلوط شد.

فیلتراسیون استفاده شد .در روش استفاده از بافر

به مدت  10دقیقه تحت  00 30×gسانتریفوژ گردید .الیه

لیزکننده قبل از شناورسازی رسوب حاوی اووسیست

چربی موجود در قسمت باالی ظرف دور ریخته شد و
الیه رسوب نگه داشته شد .در صورت چرب بودن

کریپتوسپوریدیوم پارووم با هیپوکلریت سدیم رقیق

شده به نسبت  1به  10مجاور و بعد از  10دقیقه سه بار

یشد .برای زدودن اتر
مدفوع این مرحله دوباره تکرار م 

شستشو انجام گردید .سپس مخلوط همگن رسوب با

و زدودن چربی باقی مانده از بافر  Tris-EDTAجهت

 500میکرولیتر بافر لیزکننده باکتری ساخت شرکت

شستشو استفاده و تحت  00 30×gبه مدت ده دقیقه

 MBSTو  25میکرولیتر  TritonXو  20میکرولیتر

سانتریفوژ و دوباره همین مرحله تکرار شد (.)91

لیزوزوم ( )10mg/mlبه مدت  03دقیقه در بن ماری 37

 5میلی لیتر از مایع حاوی اووسیست حاصله با 40

یگراد قرار داده شد .در ادامه  4میلی لیتر
درجه سانت 

میلی لیتر ساکارز  55درصد خنک ،خوب مخلوط

فایکول به آرامی روی  2میلی لیتر از مخلوط همگن

گردید و  10میلی لیتر آب مقطر بسیار خنک به آرامی

قرار داده شد و به مدت  03دقیقه تحت 1600 ×g

روی آن ریخته شد و دو قسمت جدا تشکیل شد .ظرف

سانتریفوژ گردید .محلول حاصل شامل سه الیه بود .هر

به آرامی در سانتریفوژ تحت  00 30×gبه مدت  20دقیقه

کدام از الیهها به طور جداگانه با )PBS (pH=7.2

قرار داده شد .سه قسمت کامال جدا شامل الیه آب

شستشو داده شد .اووسیستهای جمعآوری شده بر

مقطر در قسمت باال ،الیه میانی شامل اووسیستهای

روی الم مدرج هموسیتومتر شمارش و محاسبه گردید.

شناور شده و الیه رسوب در ته لوله تشکیل شد .هر

از این اووسیستها دوگسترش یکی جهت رنگ آمیزی
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ذیل نلسون اصالح شده و دیگری رنگ آمیزی گرم

تها در منفذهای فیلتر باقی نمانند فیلتر را
اووسیس 

تهیه گردید .روش دیگر استفاده از آنتی بیوتیک بود .به

برعکس حالت قبل در نگهدارنده قرار داده و با PBS

این منظور از محلول حاوی اووسیست کشت و آنتی

) (pH=7.2شستشوی معکوس انجام گردید .تعداد

بیوگرام به روش دیسک دیفوژن ()Disk diffusion

تهای جمعآوری شده از هر مرحله بر روی الم
اووسیس 

توسط آزمایشگاه میکروب شناسی انجام گرفت .آنتی

مدرج هموسیتومتر شمارش و محاسبه گردید .از این

بیوتیکهای مورد استفاده شامل سفتریاکسون

تها دوگسترش یکی جهت رنگ آمیزی ذیل
اووسیس 

( ،)Ceftriaxoneسیپروفلوکساسین ( )Ciprofloxacinو

نلسون اصالح شده و دیگری رنگ آمیزی گرم تهیه

سفتازیدیم ( )Ceftazidimeبود .سفتریاکسون به عنوان

گردید.

آنتی بیوتیک حساس انتخاب شد 9 .میلی لیتر آب مقطر
یبیوتیک
استریل را با ویال یک گرمی پودر آنت 
سفتراکس ساخت شرکت داروسازی جابربن حیان
مخلوط و حدود  052میکرولیتر از محلول حاوی
اووسیست به آن اضافه کرده و روی صفحه متحرک به
مدت یک شب در دمای آزمایشگاه قرار داده شد.
سپس شستشو انجام شد و قبل و بعد از این مرحله از
محلول حاوی اووسیست گسترش تهیه و رنگ آمیزی
گرم و کشت باکتریایی صورت گرفت .روش سوم
جهت زدودن باکتری از نمونه استفاده از فیلتراسیون بود.
پس از خالص سازی اولیه با استفاده از روش وینتر و
همکاران (  ) 2000از فیلتر نیتروسلولز استفاده شد.
اووسیستها در  10میلی لیتر ) PBS (pH=7.2رقیق

گردیده و از فیلتر که در نگهدارنده آن فیکس شده

بود ،عبور داده شد 50 .میلی لیتر ) PBS (pH=7.2از

فیلتر عبور داده شد ،اووسیستها به واسطه اندازه شان
یها عبور کردند.
روی فیلتر ماندند و باکتر 

اووسیستهای روی فیلتر به کمک ) PBS (pH=7.2و

سمپلر به آرامی و با دقت جمعآوری شد .مایع عبور
کرده از فیلتر نیز جمعآوری گردید .فیلتر هم با  10میلی
لیتر ) PBS (pH=7.2در یک ظرف استریل روی
صفحه لرزان قرار داده شد تا باقی مانده اووسیستها از
فیلتر جدا شوند .سپس برای اطمینان از اینکه

نتایج

از نمونههای مدفوع گوسالههای اسهالی مشکوک به

کریپتوسپوریدیوز درآزمایشگاه انگل شناسی گسترش
تهیه و به روش ذیل نلسون اصالح شده رنگ آمیزی
گردید .اووسیستها به صورت اجسام کروی به ابعاد 4
تا  6میکرون به رنگ قرمز در زمینه سبز مشاهده گردید
تها از نمونههای
(تصویر شماره  .)1استخراج اووسیس 
مثبتی که در هر میدان دید میکروسکوپ با بزرگ
نمایی صد برابر ،دارای  4-5عدد اووسیست بودند،
انجام گردید .در واكنش زنجیرهای  DNAبا دو پرایمر
 F1و  R1که از ژن  18S rRNAطراحی شده بودند
محصولی به اندازه  214جفت باز به دست آمد که از
لحاظ اندازه با تعداد نوکلئوتیدهای متشکله از توالی
پرایمرها و قطعه بین آنها برابری داشت .برای تعیین

گونه کریپتوسپوریدیوم از روش تکثیر مکرر  DNAبا

دو پرایمر  F2و  R1استفاده گرديد كه نتيجه این
واکنش ،محصولی به اندازه  453جفت باز بود (تصویر
شماره .)2

به این طریق اووسیستهای کریپتوسپوریدیوم پارووم

جدایه ایران با انجام آزمایشات مذکور تشخیص داده
شد .گوساله آلوده شده به روش تجربی از روز پنجم
پس از آلوده سازی شروع به دفع اووسیست

تهای...
معرفی روشی مناسب جهت جداسازی اووسیس 

کریپتوسپوریدیوم پارووم نمود و در طول هفت روز

81

در روش ساکارز اشباع تعدادی از اووسیستها

متوالی حدود  800میلیون اووسیست از مدفوع گوساله

شناور نشدند و همراه رسوب میزان قابل توجهی

جمعآوری گردید .اووسیستهای تخلیص شده از

اووسیست مشاهده شد .همچنین میزان زیادی باکتری

گوساله آلوده شده جهت كنترل ژنت يكي مورد ارزیابی

تهای شناور شده مشاهده شد.
همراه اووسیس 

مجدد مولكولي با روش  PCRقرار گرفت و همان طور

تهای بدست آمده از آن در هر دو روش رنگ
اووسیس 

كه انتظار مي رفت نتايج قبلي تا يي د و نشان داده شد كه

یها و مواد
آمیزی دارای میزان آلودگی باال به باکتر 

اووسيستهاي دفع شده مربوط به کریپتوسپوریدیوم
پارووم بودند.

در تحقیق حاضر روشهای مختلف خالص سازی

اووسیست کریپتوسپوریدیوم پارووم شامل روشهای
استفاده از آب نمک اشباع ،ساکارز اشباع ،شیب غلظتی

تهای شناور شده و
زائد بودند .میانگین تعداد اووسیس 
شمارش شده بر روی الم هموسیتومتر در سه تکرار
متوالی  6 × 10 6در یک میلی لیتر بود.

در روش شیب غلظتی پلکانی فایکل در الیه مورد
نظر (الیه رقت  0/5درصد فایکل) به همراه

پلکانی فایکل ،و شناور سازی با ساکارز  55درصد

تها ،باکتری و تودههای سلولی زیادی وجود
اووسیس 

اصالح شده استفاده گردید .با توجه به باال بودن

داشت .در قسمت رسوب هم عالوه بر باکتری بسیار،

آلودگی باکتریایی در نمونههای مدفوع مورد بررسی،

میزان قابل توجهی اووسیست وجود داشت .در این

تالش گردید جهت کاهش باکتریهای همراه

روش تفکیک الیه اووسیستها از تودههای سلولی و

اووسیستها از روش تکمیلی مانند استفاده از بافر لیز

یها دشوار بود .اووسیستهای بدست آمده از این
باکتر 

کننده باکتری ،استفاده از آنتی بیوتیک مناسب و

در هر دو روش رنگ آمیزی دارای میزان آلودگی

استفاده از فیلتر نیتروسلولزی با سایز منافذ  3میکرون

یها و مواد زائد در مقایسه با روش
کمتری به باکتر 

جهت جداسازی و تخلیص اووسیستها استفاده شود.

ساکارز اشباع و آب نمک اشباع بودند .تعداد

در روش آب نمک اشباع تعدادی از اووسیستها

تهای شمارش شده بر روی الم هموسیتومتر در
اووسیس 

تهای شناور شده نیز
شناور نشدند و همراه اووسیس 

دو تکرار متوالی

 10 × 10در یک میلی لیتر بود

میزان زیادی سلول و باکتری وجود داشت.

(تصویر شماره .)1

6

اووسیستهای بدست آمده از آن در هر دو روش رنگ

در روش ساکارز اووسیستها به خوبی شناور شدند

یها و مواد
آمیزی دارای میزان آلودگی باال به باکتر 

به طوری که در رسوب آن اووسیست قابل توجهی

تهای شناور شده و
زائد بودند .میانگین تعداد اووسیس 

تهای
مشاهده نگردید .میزان باکتری همراه با اووسیس 

شمارش شده بر روی الم هموسیتومتر در سه تکرار

شها بود
جمعآوری شده از این روش کمتر از سایر رو 

 7/ 08 × 10در یک میلی لیتر بود .تعداد

یها ،توده
و تودههای سلولی مشاهده نگردید .باکتر 

اووسیستهایی که در رسوب باقی مانده و شناور نشدند

تها هر کدام در الیههای مجزایی
سلولی و اووسیس 

 5 × 10در میلی لیتر بود .تعداد کلونیهای باکتری

شناور شدند .اووسیستهای بدست آمده از آن در هر

شمارش شده در رقت  1360 ، 1:10000عدد و در رقت

دو روش رنگ آمیزی دارای کمترین میزان آلودگی به

متوالی
6

6

 304 ، 1:100000عدد بود.

یها و مواد زائد در مقایسه با سه روش قبل بودند.
باکتر 
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میانگین تعداد اووسیستهای شناور شده و شمارش

یها پس از استفاده از آنتی بیوتیک
تغییر شکل باکتر 

شده بر روی الم هموسیتومتر در شش تکرار متوالی 10 6

تها کمی از اندازه اولیه
واضح بود و اووسیس 

×  40در یک میلی لیتر بود .تعداد کلونیهای باکتری

کوچکتر شده بودند و در بررسی میکروسکوپ

شمارش شده در رقت  1:10000یک عدد بود (تصویر

الکترونی تخریب و تغییر شکل جدار اووسیستها

شماره .)1

مشاهده گردید (آزمایش الکترون میکروسکوپی در

تهای
یهای همراه با اووسیس 
به منظور کاهش باکتر 

آزمایشگاه دانشکده علوم پزشکی دانشگاه مونیخ آلمان

شهای جانبی مانند استفاده از بافر لیز
تخلیص شده از رو 

زیر نظر دکتر مهدی شکیبایی انجام شد) .در روش

کننده ،استفاده از آنتی بیوتیک و فیلتراسیون استفاده

استفاده از فیلتراسیون از نظر میزان آلودگی اووسیستها

شد .استفاده از بافر لیز کننده هر چند باعث از بین رفتن

به باکتری ،اووسیستهای روی فیلتر عاری از باکتری،

یها شد اما در طی مراحل تخلیص امکان
باکتر 

و اووسیستهای حاصل از شستشوی معکوس فیلتر

جداسازی الشه آنها از اووسیستها میسر نشد .در روش

آلودگی متوسط به باکتری داشتند .در این روش تعداد

استفاده از آنتی بیوتیک سفتراکس ،در گسترشهای

زیادی از اووسیستها درون فیلتر گیر افتاده و درصد باز

رنگ آمیزی شده قبل و بعد از استفاده از آنتی بیوتیک،

یافت اووسیستها  03درصد محاسبه شد.

تصویر  :1مقایسه استخراج اووسیس 
تهای کریپتوسپوریدیوم پارووم به روش ساکارز  55درصد و شیب غلظتی پلکانی فایکل.

یهای همراه با اووسیست
 -1رنگ آمیزی ذیل نلسن اصالح شده از نمونه مدفوع قبل از خالص سازی -2 .رنگ آمیزی گرم الیه فایکل  0/5درصد به منظور بررسی باکتر 

تهایی هستند که شناور نشده و
کریپتوسپوریدیوم پارووم -3 .رنگ آمیزی گرم رسوب حاصل از روش فایکل ،اجرام کروی به رنگ صورتی کمرنگ و یا بی رنگ اووسیس 

یدهد -5 .رنگ آمیزی ذیل نلسن اصالح شده از
در رسوب مشاهده میشوند -4 .رنگ آمیزی ذیل نلسن اصالح شده از الیه حاوی اووسیست حاصل از روش فایکل را نشان م 
رسوب حاصل از روش فایکل -6 .رنگ آمیزی ذیل نلسن اصالح شده از رسوب حاصل از روش ساکارز  55درصد -7 .رنگ آمیزی ذیل نلسن اصالح شده از الیه حاوی
یباشد -8 .اووسیست بعد از تخلیص از طریق فیلتر.
اووسیست حاصل از روش ساکارز  %55م 

تهای38 ...
معرفی روشی مناسب جهت جداسازی اووسیس 

تهای کریپتوسپوریدیوم پارووم ابتدا با پرایمرهای اختصاصی ) (F1, R1تکثیر داده شدند (باند  )3و سپس
تصویر  DNA :2استخراج شده از اووسیس 
یباشد.
جهت تعیین گونه کریپتوسپوریدیوم پارووم محصول  PCRبا پرایمرهای ) (F2, R1تکثیر داده شد (باند  .)2باند  1ماکر  DNA 100bpم 

بحث و نتیجهگیری

کریپتوسپوریدیوم تک یاختهای از شاخه اپی

کمپلکسا است که الیه مسواکی سلولهای رودهای اکثر
مهرهداران

را

مورد

تهاجم

قرار

یدهد.
م 

کریپتوسپوریدیوز در کودکان و افراد دارای نقص
سیستم ایمنی اهمیت بسیار دارد .در سال  1993همه
گیری در شهر میلواکی ایاالت متحده رخ داد که حدود
 403هزار نفر از طریق سیستم آب آشامیدنی شهر آلوده
شدند و  011مورد مرگ گزارش گردید ( 8و .) 16
کازینسکا و همکاران (  ) 2005میزان مرگ و میر ناشی
از کریپتوسپوریدیوزیس در افراد با نقص سیستم ایمنی

را  50درصد ذکر کردند .کریپتوسپوریدیوم پارووم

تک یاختهای منتقله از طریق آب و غذا است که در
پزشکی و دامپزشکی اهمیت زیادی دارد (.)1

یها خسارات
کریپتوسپوریدیوزیس در گاودار 
یکند .گوسالههای تازه متولد شده به
زیادی ایجاد م 
عفونت حساسند و تا  03بیلیون اووسیست همراه مدفوع
یکنند .در مطالعه اسکات و همکاران در سال
دفع م 
 1994تا  18000اووسیست در هر گرم مدفوع گاوهای
تها
بالغ به ظاهر سالم گزارش شده است .دفع اووسیس 
باعث آلودگی محیط و منابع آب سطحی و انتقال
آلودگی به سایر دامها و انسان خواهد شد .مطالعات
زیادی جهت شناسایی تعداد بسیار اندک اووسیست در
مدفوع دامها و محیط به خصوص منابع آبهای سطحی
انجام شده است ( .)1ماهیت سخت و مقاوم

تهای کریپتوسپوریدیوم که به اکثر ضدعفونی
اووسیس 

کنندههای متداول مقاومند ،دفع مقادیر قابل توجه
اووسیست توسط دامهای بیمار یا حتی به ظاهر سالم که
یشود و عدم وجود درمان
منجر به آلوده سازی محیط م 
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قطعی این تک یاخته را در مرکز توجه محققین قرار

علیرغم تالش بسیار اولین آلوده سازی تجربی گوساله

شهای
داده است .علیرغم اینکه تحقیقات بر روی رو 

به دلیل آلودگی محیط نگهداری منجر به دفع

مختلف استخراج اووسیست کریپتوسپوریدیوم پارووم

اووسیست همراه با آلودگی باال به باکتری گردید .در

از مدفوع و سایر نمونههای محیطی از سالها قبل شروع

کشت میکروبی جنس و گونه این باکتری باسیلوس

عالوه بر بازیافت تعداد باالی اووسیست ،منتج به

داده شد و هیچ باکتری از خانواده انتروباکتریاسه رشد

استخراج اووسیستهایی عاری از باکتری شود همچنان

نکرد که احتماال به دلیل اثر بی کرومات پتاسیم بر

شهایی که
شده است ،تالشها جهت دست یابی به رو 

لیچنیفورمیس ( )Bacillus licheniformisتشخیص

ادامه دارد .به منظور انجام کشت تک یاخته

باکتریهای انتروباکتریاسه و مقاومت باکتری باسیلوس

به تعداد زیادی اووسیست عاری از باکتری و سایر

جهت حذف این باکتری در نمونه اووسیست با موفقیت

کریپتوسپوریدیوم و مطالعات پروتئومیکس دست یابی

لیچیفورمیس به بی کرومات پتاسیم بوده است .تالشها

یباشد .همچنین کاهش تعداد
ناخالصیها ضروری م 

قابل قبولی همراه نبود چرا که در صورت از بین رفتن

باکتریها به نگهداری طوالنی مدت اووسیستهای

باکتری در این نمونهها توسط روشهایی مانند استفاده

یکند .با توجه به این که
کریپتوسپوریدیوم کمک م 

اووسیستهای کریپتوسپوریدیوم استخراج شده از نمونه
یباشند،
مدفوع همواره با آلودگیهای زیادی همراه م 

از آنتی بیوتیک موثر ،شکل اووسیست نیز تغییر میکرد
و عالوه بر آن حتی در صورت از بین رفتن باکتری،
الشه آنها با هیچ روشی از اووسیست جدا نگردید.

لذا روش مورد استفاده باید قادر به حذف این

حضور الشه باکتری در تحقیقات پروتئومیکس مشکل

آلودگیها باشد.

ساز خواهد بود.

مطالعات موجود نشان داده است برای حصول

شه ااا ای مختلف ففف ی توس قحم ط قق قق ققق ین
تا     کن ور نو ششش 

پروتئینهایی با کمیت و کیفیت مناسب جهت مطالعات

مختل ب ف ه اسادج روظنم  زززززززززززززززززززز ززی اووسیس تتتتت ت

2× 10

سا تتتتتتتت تت .ش تی رر ر

پروتئومیکس

کریپتوسپوریدیوم

حداقل

6

کریپتوس دیروپ یو مم م از م هدش ماجنا عوفد

اووسیست کامال خالص مورد نیاز است (  .) 16کیفیت

(  ) 1923شناورس اب یزا فتسا ا لولحم زا هد تیش ررررررررررررررر رررر

اووسیستهای تخلیص شده از مدفوع عالوه بر استفاده

(  500گ ،رکش مر         023میل ل ی ی و رطقم بآ رت        

9

از روش مناسب تخلیص به میزان آلودگی اولیه نمونه

میل ل ی ی یفرعم ار )لنف رت  درک ((((((((((((((( (((  .) 15گارس و ای

مدفوع و روش نمونه برداری از گوساله آلوده بستگی

همک  نارا (((( (  ) 1983روش شناورس لولحم اب یزا             
       

دارد .به این منظور در تحقیقات باید از روش آلوده

ش ار رتی هب ناونع صیخشت یارب شور نیرتهب

سازی تجربی گوساله همراه با تجویز آنتی بیوتیک در

کریپتوس یدیروپ وزی هب یزدیا نارامیب رد س

محیطی تمیز به منظور دستیابی به تعداد باالی اووسیست

آزمایش اگ ه هه هه ااا ا توصیه     نم دو ه هه هان ددد د (  .) 15وال و نمد

استفاده نمود .اخذ نمونه از گوساله آلوده باید با

همک نارا ((((( (  ) 1986از پرک ج ل هیزاسادج ت   

آزمایش رکتال و بدون تماس با محیط اطراف انجام

تها استفاده کردند ( .) 12
اووسیس 

شود .بایستی از جمعآوری نمونههای مدفوع موجود بر
روی سطح زمین به شدت خودداری شود .دراین تحقیق

        

                  
            

آروود و همکاران( ) 987 1بیان کردند خالص سازی

تهای کریپتوسپوریدیوم با استفاده از روش
اووسیس 

تهای...
معرفی روشی مناسب جهت جداسازی اووسیس 
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شناورسازی با محلول شیتر اغلب رضایت بخش

تها کردند(  .) 14در این
اقدام به خالص سازی اووسیس 

تهای جدا شده در این
نمیباشد .اگر چه تعداد اووسیس 

تهای عاری از باکتری استخراج گردید
مطالعه اووسیس 

روش باال بود اما آنها همراه با میزان زیادی باکتری و

که جهت مطالعات ایمونولوژیکی مناسب ارزیابی

سایر ناخالصیهای مدفوعی و نیازمند مرحله اضافی

ش دن د.

خالص سازی بودند .لذا آنها از روش تخلیص همزمان

ملونی و تامپسون ( ) 99 16از شیب غلظتی فایکول

شیب غلظتی منقطع ساکارز و پرکل استفاده کردند و

تها از مدفوع موش استفاده
برای خالص سازی اووسیس 

تها به
اعالم نمودند بیش از  34درصد کل اووسیس 

کردند .آنها پس از آلوده سازی تجربی موشها از هر

شکل خالص در مرحله شیب غلظتی پرکل جدا شدند و

موش طی خالص سازی  3-6میلیون اووسیست

این اووسیستها عفونت زا و عاری از آلودگیهای

استخراج کرده و جهت کشت اووسیستهای

میکربی بودند (.)4

کریپتوسپوریدیوم پارووم از آن بهره بردند (.)11

در مطالعه حاضر در روش ساکارز اشباع تعدادی از

در مطالعه حاضر در روش شیب غلظتی پلکانی

اووسیستها شناور نشدند و همراه رسوب ،میزان قابل

فایکل در الیه مورد نظر (الیه رقت  0/5درصد فایکل)

توجهی اووسیست مشاهده شد .همچنین میزان زیادی

به همراه اووسیستها ،باکتری و تودههای سلولی زیادی

باکتری همراه اووسیستهای شناور شده مشاهده

وجود داشت .در قسمت رسوب هم عالوه بر باکتری

گردید .اووسیستهای بدست آمده از آن در هر دو

بسیار ،میزان قابل توجهی اووسیست وجود داشت .در

گآمیزی دارای میزان آلودگی باال به
روش رن 

این روش تفکیک الیه اووسیستها از تودههای سلولی

باکتریها و مواد زائد بودند.

تهای بدست آمده از
و باکتریها دشوار بود .اووسیس 

کیالنی و همکاران ( ) 987 1با استفاده از شناورسازی

این در هر دو روش رنگ آمیزی دارای میزان آلودگی

به کمک شیب غلظتی سزیم کلراید و گرادیانت پرکل

یها و مواد زائد در مقایسه با روش
کمتری به باکتر 

اووسیستهای کریپتوسپوریدیوم را از نمونه مدفوع

تخلیص نمودند .آنها اووسیستهای حاصل از شیب
غلظتی پرکل را جهت آزمایشات مولکولی و

اووسیستهای حاصل از سزیم کلراید را جهت

ساکارز اشباع و آب نمک اشباع بودند.
آپتون ( ) 997 1از معلق سازی بوسیله ساکارز اشباع
در استخراج اووسیستها بهره برد و از آنها در کشت

سلولی کریپتوسپوریدیوم پارووم استفاده نمود ( .) 16

آزمایشات بیوشیمیایی و ایمونولوژیکی معرفی کردند

فایر (  ) 1380معتقد است این روش بسیار سریع بوده و

( 3و  .)5این روش به دلیل استفاده از سزیم کلراید

منجر به بازیافت میزان زیادی از اووسیست میشود و

گران بوده و مقرون به صرفه نیست .عالوه بر این در این

برای افزایش درصد اووسیستهای جمعآوری شده از

روش از سانتریفوژهای دور باال استفاده شده که ممکن

رسوبها متعاقب فیلتراسیون آبهای سطحی مناسب

است همیشه در دسترس نباشند.

یباشد (.)2
م 

آروود و دونالدسون (  ) 1996با استفاده از شیب

المب و همکاران ( )9188از روش شناورسازی

غلظتی سزیم کلراید و انجام سانتریفوژ دور باال

توسط محلول نمک برای تخلیص اووسیستها استفاده

( ) 16000 ×gبه مدت یک ساعت در دمای  4درجه

نمودند (  .) 10آنها از سانتریفوژ شیب چگالی برای
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بازیافت اووسیستها استفاده کردند .نتایج مطالعه ما در

شهای مورد مطالعه آنها
ساکارز و گرادیانت پرکل رو 

روش استفاده از محلول نمک طعام اشباع با نتایج

بودند .آنها بر اساس نتایج فلوسایتومتری و کشت

مطالعات المب و همکاران مطابقت نداشت ،به طوری

شهای سوسپانسیون ساکارز
سلول اعالم نمودند ،رو 

که تعدادی از اووسیستها شناور نشدند و همراه

( 69 /55درصد بازیافت اووسیست با روش شناسایی

اووسیستهای شناور شده نیز میزان زیادی سلول و

فلوسایتومتری) ،شناورسازی با ساکارز و گرادیانت

باکتری وجود داشت .اووسیستهای بدست آمده از آن

پرکل همراه شناورسازی با ساکارز (  03/ 27درصد

در هر دو روش رنگ آمیزی دارای میزان آلودگی باال

بازیافت اووسیست با روش شناسایی فلوسایتومتری) به

به باکتریها و مواد زائد بودند.

ترتیب باالترین بازیافت اووسیست را دارند .آنها

وینتر و همکاران (  ) 2000با استفاده از روش

گزارش نمودند که روشهای سزیم کلراید ،شیب

شناورسازی توسط محلول ساکارز  55درصد سرد شده

غلظتی منقطع ساکارز و شیب غلظتی پرکل و شیب

(با وزن مخصوص  )1/ 29موفق به تخلیص میزان نسبتا

غلظتی فایکول توانایی تخلیص تعداد کمی اووسیست

باالیی از اووسیستها شدند (  .) 23این روش در مطالعه

را دارند .میزان آلودگی باکتری در روش شیب غلظتی

حاضر نیز استفاده شد و منجر به تخلیص

6

40 × 10

اووسیست کریپتوسپوریدیوم گردید .در روش ساکارز

 55%اووسیستها به خوبی شناور شدند به طوری که در
رسوب آن اووسیست قابل توجهی مشاهده نگردید.
میزان باکتری همراه با اووسیستهای جمعآوری شده از

پرکل

2
6
6
6

همراه

شناورسازی

،3/33× 10 2±0/ 67 × 10

،6/ 70 × 10 6±0/ 15 × 10

، 12 / 13 × 10 6±0/ 12 × 10

با

شناورسازی
سوسپانسیون
سزیم

ساکارز
با

ساکارز
ساکارز
کلراید

 14 /22× 10 6±0/ 06 × 10ذکر گردید .اووسیستهای

این روش کمتر از سایر روشها بود و تودههای سلولی

تخلیص شده به روش شیب غلظتی پرکل همراه

تها
یها ،توده سلولی و اووسیس 
مشاهده نگردید .باکتر 

شناورسازی با ساکارز کمترین آلودگی به باکتری را

هر کدام نسبتا در الیههای مجزایی شناور شدند.

نشان دادند (  .) 16نتایج مطالعه ما در مورد کشت باکتری

انتراال و همکاران (  ) 2000از شیب غلظتی پتاسیم

با تحقیقات ترانگ و همکاران هم خوانی نداشت که

برماید (  16 % ،6%و  ) % 28جهت تخلیص اووسیست

احتماال به خاطر استفاده از بی کرومات پتاسیم در

بهره بردند .آنها در مطالعه خود پتاسیم برماید را به

یباشد.
مطالعه ما م 

عنوان مادهای در دسترس و ارزان معرفی کردند و

ُاُابرن و همکاران (  ) 2007با استفاده از شناورسازی با

عنوان نمودند پرکل و سزیم کلراید عالوه بر سختی در

محلول نمک طعام (وزن مخصوص  60 3 ،1/ 12گرم در

یباشند (.)5
انجام ،گران نیز م 

لیتر) بر روی نمونههایی که آلودگی اولیه کمی داشتند،

ترانگ و همکاران (  ) 2006جهت تخلیص اووسیست

کریپتوسپوریدیوم به مقایسه  6روش پرداختند.

تعداد

9

0/7× 10

10 9±

×

1/ 9

اووسیست

کریپتوسپوریدیوم پارووم به دست آوردند .قبل از تیمار

شهای سوسپانسیون ساکارز ،شناورسازی با ساکارز،
رو 

با اتر تعداد  2/5 ×10 4در هر میلی لیتر کلونی باکتری

گرادیانت پرکل همراه شناورسازی با ساکارز ،سزیم

شمارش گردید ولی پس از تیمار با اتر باکتری رشد

کلراید ،گرادیانت فایکول ،روش گرادیانت منقطع

نکرد .با توجه به این که در بیشتر موارد منبع تهیه

تهای78 ...
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یباشد که معموال همراه با
اووسیست نمونه مدفوع م 

شود .اندازه ذرات بستر و روش تکان دادن ممکن است

آلودگی باالیی به باکتری است این روش ،کاربردی در

بر میزان اتصال اووسیست به آن اثر داشته باشد.

این نمونهها نخواهد داشت (  .) 12نتایج مطالعات ما با

تکانهای افقی باالترین بازیافت اووسیست را موجب

نتایج این مطالعه هم خوانی نداشت که میتواند به علت

شده در صورتی که تکان دایرهای باعث تجمع ذرات

باالتر بودن آلودگی باکتریایی نمونه مدفوع مورد

مغناطیسی در مرکز و کاهش سطح تماس با اووسیست

استفاده در تحقیق ما باشد.

یشود (.)8
م 

یافتههای تحقیق حاضر با یافته آروود و همکاران

در این تحقیق مشخص گردید هیچ یک از چهار

( ) 987 1مطابقت دارد و با نظر گارسیا و همکاران

روش انجام شده توانایی تخلیص و جداسازی کامل

(  ) 1983که روش شناورسازی با محلول شیتر را رضایت

تها از باکتری و سایر ناخالصیها را نداشت،
اووسیس 

بخش توصیف کردند مطابقت ندارد .روش شیب

لذا برای دست یابی به اووسیست خالص به منظور تهیه

غلظتی فایکل از نظر خلوص اووسیست نتایج مطلوبی

آنتی ژن از روش فیلتراسیون استفاده گردید .بهترین

در پی نداشت ضمن این که فایکول مادهای گرانتر از

نتیجه در چهار روش مقایسه در این تحقیق روش

ساکارز است و همیشه در هر آزمایشگاهی در دسترس

استفاده از ساکارز  55درصد ارزیابی گردید که به طور

نمیباشد .روش استفاده از ساکارز  55درصد ضمن

متوسط منجر به تخلیص  40میلیون اووسیست در میلی

شناورسازی تعداد زیادی اووسیست خالص ترین

لیتر گردید و کمترین آلودگی باکتریایی همراه با

شها ایجاد کرد.
اووسیست را در مقایسه با سایر رو 

تهای تخلیص شده در این روش مشاهده
اووسیس 

کومپاپونگ و همکاران (  ) 2009از شناورسازی با

گردید .ارزان و دردسترس بودن ساکارز از مزایای

ساکارز (وزن مخصوص  )1/ 18و مقایسه آن با روش

دیگر این روش است که موجب گردید تعداد زیادی

ایمونومگنتیک جهت تخلیص اووسیستها استفاده

اووسیست نسبتا تمیز با هزینه کم جداسازی شوند.

کردند .آنها شناورسازی با ساکارز را پیشنهاد و آن را

استفاده از اتر و بافر  Tris-EDTAدر کاهش چربی و

ارزان و مناسب معرفی و روش ایمونومگنتینگ را گران

همگن سازی مدفوع نقش بسزایی داشت .لذا در قدم

ذکر کردند ( .)8در روش ایمنومگنتیک آنتی بادی ضد

اول در این مطالعه با استفاده از محلول ساکارز 55

آنتی ژنهای سطحی اووسیست کریپتوسپوریدیوم
یشود و اووسیستها
پارووم به ذرات مغناطیسی متصل م 

یشوند .کیفیت ذرات
به کمک مگنت از محلول جدا م 

درصد بر روی نمونه مدفوع اقدام به تخلیص اولیه
تها گردید و اووسیستهای حاصل از این
اووسیس 
یها از فیلتر
روش جهت زدودن هر چه بیشتر باکتر 

بستر و ویژگی و میل ترکیبی آنتی بادیها به انگل

نیتروسلولزی عبور داده شد .محلولها و وسایل مورد

یتواند از عوامل محدودکننده در این روش باشد .هر
م 

استفاده در مراحل فیلتراسیون استریل گردید تا احتمال

چه میل ترکیبی آنتی بادی متصل شده به بستر ،به

حضور آلودگیهای خارجی حذف شود .پس از

اووسیست بیشتر باشد اووسیست با قدرت بیشتری به

فیلتراسیون هیچ جرمی غیر از اووسیستها روی فیلتر

یشود و ممکن است این قدرت اتصال
بستر متصل م 

قرار نداشتند .الشه باکتریها و جرمهای همگن شده و

مانع رها شدن اووسیست در مرحله جداسازی نهایی

خرد شده از منفذ  3میکرونی عبور کردند .در کشت
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باکتریایی نمونه اووسیست تخلیص شده به روش
ساکارز  55درصد هیچ باکتری رشد نکرد ،هرچند الشه
باکتریها به وضوح زیر میکروسکوپ نوری مشاهده
یتواند استفاده از بی کرومات
گردید علت این امر م 
پتاسیم به عنوان نگهدارنده مدفوع و اتر در روش
تخلیص مورد استفاده باشد .همان طور که انتظار
میرفت در کشت باکتریایی نمونه اووسیست تخلیص
شده به روش فیلتراسیون نیز هیچ باکتری رشد نکرد.
مطالعه ک داد ناشن رضاح  ه صیلخت تهج    

      

        

اووسیستهای کریپتوسپوریدیوم پارررووم از نمونهههها ای
ح وانش شور ،تسیسووا دایز رادقم یوا ر رب یزاس             
اس م سا

حح حل زراکاس لو       55درص و د

استفاده از فیلترها ای نیتروس یزلول

لیمکت شور ی     

 3میک نور

میییتواند

مناسب باشد .پیش داهن میییش نومن رد هک دو هه هههههها ایی که
میزان چرب رتا زا امتح ،دنراد ییالاب ی یبرچ تهج

     

زدایی و همگن سازی استفاده گردد .همچنین به منظ رو
تخل وا صی و زا تسیس

ومن ن ههه هههها ای ح یوا    مق یمک راد     

اووسیس تسا رتهب ت هیلوا یزاسادج روظنم هب               
اووسیستها از محل کاس لو ا زر     55درصددد و به ناونع    
شه ااااا ای پیش تفر ه دننام            
روش تکمیل ور زا ی ششششش 
ایمونوکروماتوگرافی با درصد بازیافت بیشتر اووسیست
استفاده نمود.
تشکر

هزینههای اجرای این مطالعه از محل اعتبارات طرح

کالن ملی واکسن دام ،طیور و آبزیان و طرح قطب
علمی ایمونوپاتولوژی تامین گردید ،بدینوسیله محققین
این مطالعه تشکر خود را از مسئولین مربوطه ابراز
میدارند.
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Abstract
Cryptosporidium parvum is a zoonotic protozoan which causes disease in
immunocompromised patients and newborn animals especially calves. The oocysts excreted
by infected animals are introduced into the environment and water. Since the low number of
oocyst can cause infection and there is no effective disinfectant against cryptosporidium, the
investigation dealing with the cryptosporidiosis is of growing interest among many
researchers. Therefore, they try to improve the existing isolation methods of C. parvum
oocysts even in environmental samples with small number of oocysts, to obtain much purified
oocysts for immunological and molecular studies. Different methods have gained some
success on the isolation of cryptosporidium, but they didn’t result in obtaining completely
pure oocysts. The aim of the present study was to try to develop an isolating system for
bacteria free oocysts. For this aim, four flotation methods have been used to isolate the C.
parvum oocysts from the feces, including NaCl floatation, sucrose floatation, ficoll gradient
and 55% sucrose floatation. A floatation method based on 55% sucrose was evaluated as the
best method for the primary isolation of Cryptosporidium oocytes. The nitrocellulose filter
(with 3µm pore size) was used to remove bacteria and other contaminants. Our results
suggest that the oocysts isolated using filtration were free of bacteria and the amount of pure
oocysts was 30%. Although the amount of isolated oocysts was limited, the isolated pure
oocysts can be used for proteomics studies.
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