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 خالصه
. هدف از مطالعه حاضر بررسی فراوانی این باکتری در باشندمی لژیونال باکتری تکثیر و انتشار آب، عوامل عمده درمنابع محیطی مانند فاضالب و 

 6) یشهرنمونه(، آب شرب  42چاه )نمونه از منابع محیطی شامل  03آب شرب و شبکه توزیع بوده است. در این مطالعه  تأمین هایچاهفاضالب، 

در روش  ژنومی با استفاده از کیت )روش ستونی( انجام گرفت. DNAبرداشت شد. استخراج  مرحله سه نمونه( طی 4) یشهرنمونه( و فاضالب 

Nested PCR  16ژن  بخشی از هاباکتریعمومی  شناساییابتدا جهتs rRNA(1420 bp)  تکثیر گردید. سپس با استفاده از پرایمر های

با استفاده از سیستم الکتروفورز مورد ارزیابی  PCRشد. محصوالت  واقع شناساییباکتری لژیونال مورد  ،Leg 448-JRP(386 bp)اختصاصی 

مورد بررسی دارای بیشترین  هایچاهرا نشان داد.  هانمونهنمونه( از کل  11درصد ) 0666باکتری لژیونال در  نتایج این مطالعه حضور قرار گرفتند.

ی برداشتی از فاضالب از نظر حضور این باکتری مثبت هانمونهافت نشد. کلیه ی آب شرب یهانمونهبودند. باکتری لژیونال در  نمونه( 9) یآلودگ

جهت جلوگیری از  هاچاهناشی از تماس با فاضالب انسانی باشد. این موضوع حفاظت بیشتر از حریم متعارف  تواندمی هاچاهبود. آلودگی 

 هایچاهآن در  شناساییا با توجه به حضور این عامل پاتوژن در فاضالب و . اگر چه آب شرب آلودگی نشان نداد امطلبدمیثانویه را  هایآلودگی

 زنگ خطری جهت آلودگی شبکه توزیع نیز باشد. تواندمیآب  تأمین

 

 تکثیر پلیمراز ایزنجیرهباکتری لژیونال، آب شرب، فاضالب، روش کلمات کلیدی: 
 

 

 مقدمه .1
 

( شده پذیرآسیباولیه )در افراد سالم( و ثانویه )در افراد  هایعفونتمسبب بسیاری از  تاکنون شناساییان باکتری لژیونال، یک عامل پاتوژن بوده و از زم

 فاضالب در منابع آب و راحتیبه. این باکتری باشندمی لژیونال باکتری منابع محیطی مانند فاضالب و آب، عوامل عمده در تکثیر و انتشار .(64 1)است 

بیمارستانی از حیث ایجاد زمینه رشد، سیستم انتقال آئروسل و افراد در مرض  عمومی، مسکونی و هایمحیط .(0) زنده بماند و تکثیر پیدا کند. تواندمی

. پارامترهای مستعد کننده رشد لژیونال در شبکه توزیع آب شرب و آب شرب مصرفی باشدمیخطر مکانی با پتانسیل باال جهت ر شد و شیوع این عامل 

توزیع در شبکه  هالولهداخلی شبکه توزیع آب )ایجاد زمان ماند و وجود نقاط کور( و وجود بیوفیلم میکروبی در سطوح  (4)بزرگی و پیچیدگی 

. عالوه بر این وجود درجه حرارت مناسب در مخازن آب گرم و سیستم آب توزیع آب گرم رشد باشدمیحفاظت از باکتری در مقابل عوامل گندزدا( )

غلظت کلر در  از طرفی با توجه به اینکه .(60 4)(کندمیرا نیز تحمل  oC 03 تا است و oC 03رشد بهینه این باکتری کند )میاین باکتری را تشدید 

 غلظت کلر در این سطح حفظ شود این غلظت بر باکتری لژیونال صورتی کهو در  باشدمیدر لیتر  گرممیلی/. 0 -/.0ماده گندزدا(  عنوانبه) شبکه توزیع

رف در بسیاری از مطالعات صفر گزارش شده است. نکته که غلظت کلر در نقطه مص حالی استدر این شرایط رشد کند. این در  تواندمینیست و  مؤثر

گزارشات متفاوت از افزایش  باشدمیتصفیه آب خانگی نیز مانع مناسبی برای کنترل و حذف این عامل ن هایسیستممهم دیگر اینکه حتی استفاده از 

رشد  ساززمینهاز دیگر عوامل  هایاختهتکهمزیست مانند  هایممیکرو ارگانیز نسبت به ورودی گزارش شده است. هاسیستمبعد از این  باکتریاییغلظت 
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در شبکه توزیع حضور یابند و نقش حمایتی را در رشد این باکتری ایفاء نمایند. در واقع این  تواندمیدر صورت ضعف فرایندهای تصفیه آب  هستند که

عوامل نامساعد )، که این مزیت انتخابی باکتری را در مقابل شرایط کندمیزندگی  هاآنمیزبان انتخاب کرده و در درون  عنوانبهرا  هایاختهتک باکتری،

آب، بخورها و پودر کننده های  هایدوشسرمایش و گرمایش، تهویه هوا،  هایسیستم .(6)کندمیو زمینه رشد آن را فراهم  کندمیگندزدا( محافظت 

مسکونی و بیمارستانی می باشند. این باکتری قادر است در  هایمحیطآب از عوامل ایجاد و انتشار آئروسل های آب)ذرات ریز آب در هوا( در 

طریق در اصفهان نشان داد این عامل امکان انتشار از  یاخانه. مطالعه آئروس های هوابرد در اطراف تصفیه (7)متری زنده بماند 433آئروسلها تا فاصله 

 .(8)آئروس های ناشی از حوض هوادهی می شود

قرار  شناساییتقریبا در همه مطالعات این عامل مورد  بصورت مجزا انجام شده است. این عامل در منابع شناساییدر کشور مطالعات پراکنده ای با هدف 

مانند چاه  منابع محیطیدر یک عامل خطر برای افراد مورد گزارش قرار گرفته است. دراین مطالعه بصورت همزمان  عنوانبهاین عامل  ازگرفته است 

 مورد بررسی قرار گرفته است. لآب شرب، آب شرب شهری و همچنین فاضالب شهری با هدف بررسی فراوانی این عام تأمینهای 

مسئولین را در تدوین استراتژی مناسب جهت پیشگیری از رشد و کنترل شیوع آن یاری  تواندمیتعیین وضعیت این باکتری  در این راستا شناسائی و

 رساند.

 

 هاو روش مواد .2
 

نمونه( طی  سه مرحله  4نمونه( و فاضالب شهری) 6(، آب شرب شهری)0و  4، 1نمونه، سه چاه  42نمونه از منابع محیطی شامل چاه) 03در این مطالعه 

پلیمراز بود. دلیل  ایزنجیرهکثیر برداشت و با حفظ زنجیره سرما به آزمایشگاه مولکولی منتقل شدند .روش مورد استفاده در این مطالعه روش مولکولی ت

یک روش  عنوانبه. بعالوه اینکه روش مولکولی باشدمیاستفاده از این روش حساسیت و اختصاصیت باالی این روش نسبت به روش معمول کشت 

که  nested PCRاز روش   پیشنهادی در کتاب مرجع روش های استاندارد برای آزمایشات آب و فاضالب نیز پیشنهاد شده است. در این مطالعه

(  انجام  ,Dynobioژنومی با استفاده از کیت ) DNAمعمولی است استفاده شد.     پس از آماده سازی، استخراج  PCRروشی حساس تر از روش 

(، min 0  ،oC90(  مطابق برنامه  واسرشت اولیه )1)توالی در جدول  16s rRNAدر  مرحله اول  بخشی از ژن  nested PCRشد.  برای انجام 

( تکثیر گردید. سپس min 0  ،oC34(  و طویل شدگی نهائی )min 1603  ،oC34(، طویل شدگی)1min  ،oC00(، اتصال)s20  ،oC92 واسرشت )

،  s20اتصال) (،s03  ،oC92(، واسرشت )min  ،oC90 7( و مطابق برنامه  واسرشت اولیه )1با استفاده از پرایمر های اختصاصی لژیونال )جدول شماره 

oC02(طویل شدگی ،)s20  ،oC34( و طویل شدگی نهائی  )5 min  ،oC34 این باکتری مورد ردیابی  قرار گرفت. محصوالت  )PCR  در سیستم

 40-43تروفورز استفاده شد. زمان مورد استفاده در الک % 160و ژل  TAE 1xالکتروفورز مورد ارزیابی قرار گرفتند. در این سیستم الکتروفورز از بافر 

( مورد ارزیابی  ,Gel boxولت در نظر گرفته شد.  پس از الکتروفورز  ژل با استفاده  دستگاه  آشکارساز ترانس لومیناتور ) 133دقیقه و اختالف ولتاژ 

 قرار گرفتند.

 

 و نیز طول قطعه تکثیر شده هاآن:مشخصات پرایمرها، توالی 1جدول 

 منبع (bpزه محصول)اندا to 3 '(5'(توالی  پرایمر

Eubac27E 

1429 R1 

5`-AGA-GTT-TGA-TCC-TGG-CTC-A-G-`3 

5`-TAC-GGY-TAC-CTT-GTT-ACG-ACT-T-`3 

 

bp1243 (9) 

LEG 448 

LEG JRP 
5`-AGG-GGT-TGA-TAG-GTT-AAG-AG-C-`3 

5`-CCA-ACA-GCT-AGT-TCA-CAT-CG-`3 
bp086 (9) 

 

 

 نتایج.3
 

مورد بررسی دارای بیشترین آلودگی)  هایچاه(. 1را نشان داد)شکل  هانمونهنمونه( از کل  11درصد) 0666نتایج این مطالعه حضور  باکتری لژیونال در  

اکتری مثبت بود. سکانس ی برداشتی از فاضالب از نظر حضور این بهانمونهی آب شرب یافت نشد. کلیه هانمونهنمونه( بودند. باکتری لژیونال در  9
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آلودگی داشتند اما  هاچاهآب شرب نیز نشان می دهد همه  تأمین هایچاهنشان داده شده است. بررسی  4تکثیر شده مربوط به این باکتری در شکل 

 (. 0یکسان نبود)شکل  هاچاهدرصد فراوانی آلودگی در 

 

 
 حیطیباکتری لژیونال در منابع م شناساییدرصد  -1کل ش

    

 
  ی مورد بررسی. هانمونهلژیونال در  شناسایی -2شکل
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 آب تأمین هایچاهفراوانی باکتری لژیونال در  - 3شکل 

 
 بحث .4

 
پراکنده در یک دغدغه جهانی است. مطالعات  پذیرآسیبآلودگی منابع آبی به باکتری پاتوژن لژیونال و متعاقب آن ایجاد عفونت در افراد  بویژه افراد  

 .  (13)کشور نیز حکایت از وجود این عامل در  منابع آبی نموده است

ی هانمونه(  بر روی 4330و همکاران) Bartiی برداشتی دارای آلودگی بودند. در مطالعه ای که توسط هانمونهدرصد  03در مطالعه حاضر بیش از  

. مطالعات صورت گرفته در کشور نیز حاکی از  فراوانی این عامل در منابع (11)آلودگی به این عامل را نشان دادند هانمونهدرصد  06محیطی انجام شد 

به لژیونال پنوموفیال  هانمونهدرصد  60نمونه طی تحقیقی در بیمارستانهای اهواز مشخص گردید  عنوانبهمحیطی و بیمارستانی و همچنین آب شرب دارد. 

های ی برداشتی از بخش پیوند اعضاء در بیمارستانهانمونه( بر روی 4310و  همکاران) Hossainiهمچنین طی مطالعه ای که توسط  .(14)آلوده هستند

.  همچنین مطالعه  با هدف  ارزیابی برج های ]2 [حداقل به یک گونه لژیونال آلوده بودند هانمونهدرصد  44تحت مطالعه انجام شد،  مشخص گردید که 

لژیونال  ی مورد بررسی به باکتریهانمونهدرصد  33( در اصفهان نشان داد  4314و همکاران)  Baghal Asghariخنک کننده بیمارستانها توسط 

. مرور نظام مطالعات (10)باشندمی.  و همچنین برج های خنک کننده منبع بالقوه ای برای انتشار این عوامل در محیط های بیمارستانی باشندمیآلوده 

. (13)باشندمیمورد بررسی  در کشور آلوده به باکتری لژیونال  محیطی ی هانمونهدرصد  063-33صورت گرفته د راین زمینه در کشور نشان داد 

به این باکتری آلوده  هانمونهدرصد  22.5و  666ان نشان داد به ترتیب باکتری لژیونال در منابع محیطی  و سطح شهر انجام شده در ایر شناساییمطالعات 

ئم . لذا به نظر می رسد مشکل مربوط به حضور این باکتری در منابع متفاوت محیطی دارای گستره کشوری است . از طرفی با عنایت به اینکه عال(13)اند

شود بسیاری از بیماریهای ایجاد شده توسط این باکتری با عالئم بالینی سرماخوردگی و بیماری های ناشی از آنفلوآنزا تداخل دارد لذا برآورد می 

 دقیق قرار نمی گیرند. شناساییبیماریهای ایجاد شده با این عامل مورد 

آب دارای آلودگی بودند احتماال دلیل این امر  تأمین هایچاه. با عنایت به اینکه باشندمیی آب شرب دارای آلودگی نهانمونهمطالعه حاضر نشان داد 

ناشی از  تواندمیو همچنین  باکتریاییه ، قدمت باالی شبکه و ایجاد بیوفیلم و نهایتا حفاظت از این عامل ناشی از کاهش غلظت این باکتری در طول شبک

 Real Timeروش های توسعه یافته تری مانند  PCRاین راستا پیشنهاد می شود عالوه بر استفاده از روش در سیستم گندزدائی شبکه شهری باشد. 

PCR ش های مولکولی و کشت استفاده شودهمچنین بصورت تلفیقی از رو استفاده شود.  ام به ردیابی این عامل بنمایندکه بصورت کمی می توانند اقد 

(12 610). 
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 یریگ جهینت .5
 

 هایآلودگیجهت جلوگیری از  هاچاهناشی از تماس با فاضالب انسانی باشد. این موضوع حفاظت بیشتر از حریم متعارف  تواندمی هاچاهآلودگی  

 تواندمیآب  تأمین هایچاهآن در  شناسایی. اگر چه آب شرب آلودگی نشان نداد اما با توجه به حضور این عامل پاتوژن در فاضالب و طلبدمیثانویه را 

 طری جهت آلودگی شبکه توزیع نیز باشد.  زنگ خ
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