مقاله
گان
نام نويسند
تحقيقاتي

مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران
سال یازدهم

شماره 3

صفحات  175تا 179

پاییز 1392

۵

محمد رستمی نژاد ،۱فرهاد لحمی ،۲احسان ناظم الحسینی مجرد ،۱حسین گودرزی ،۳حسین احمدی* ،۴حسین دبیری

تاریخ اعالم قبولی مقاله92/6/2 :

تاریخ اعالم وصول92/2/1 :

چكيده
سابقه و هدف :در مطالعات مختلف نشان داده شده که عفونتهای میکروبی از قبیل کالمیدیا پنومونیه موجب توسعه بیماری
آترواسکلروز میباشند .در این مطالعه شیوع کالمیدیا پنومونیه در پالکهای آترواسکلروتیک به دو روش واکنش زنجیرهای پلیمراز
) (PCRو ایمونوفلورسانس و همچنین رابطه بین شدت بیماری و وجود این باکتری بررسی شد.
مواد و روشها :در این مطالعه توصیفی مقایسهای در مجموع  ۶۴نمونه شامل  ۳۳نمونه از بیماران با پالک آترواسکلروتیک شریانها
( ۲۶عروق کرونر و  ۷آئورت شکمی) و  ۳۱نمونه کنترل شامل  ۱۲نمونه بیوپسی از مناطق سالم آئورت صعودی همگی از بیمار انی
که تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر ) (CABGقرار گرفته بودند و  ۱۹نمونه اتوپسی از شریان کرونر افراد سالم بررسی شد.
یافتهها DNA :و آنتی ژن کالمیدیا پنومونیه به ترتیب در  )%۱۸( ۶و  ۷نفر ( )%۲۱از  ۳۳نمونه مشاهده شد ولی در گروه کنترل باکتری
کالمیدیا پنومونیه توسط دو روش جدا نگردید.
بحث و نتیجهگیری :حضور کالمیدیا پنومونیه در پالکهای آترواسکلروتیک و عدم وجود آن در عروق سالم تایید کننده نقش
احتمالی پنومونیه در توسعه آترواسکلروز ،به ویژه در مناطقی است که عفونت به صورت مکرر وجود دارد ولی مکانیسم دقیق
شیوع باالی آترواسکلروتیک بیماری عروقی کامال ناشناخته باقی مانده است.
کلمات کلیدی :کالمیدیا پنومونیه ،پالکهای آترواسکلروتیک ،PCR ،ایمونوفلورسانس

مقدمه

پنومونیه ،هلیکوباکتر پیلوری و یا سیتومگالوویروس در بیماری زایی

آترواسکلروز بیماری است كه بر عروق خونی اثر میگذارد ،و به

آترواسکلروز مطرح شده است ،اما علت این مسئله ناشناخته مانده

عنوان یکی ازعلل اصلی ابتال به بیماری و مرگ و میر در کشورهای

است (۴و  .)۵فراوانی عفونت کالمیدیا پنومونیه و بیماریهای قلبی

توسعه یافته و برخی از کشورهای در حال توسعه ،مانند ایران

آترواسکلروز در ایران نسبتا باال است (۶و .)۷در مطالعات انجام شده

شناخته شده است (۱و .)۲هیچ کدام از فاکتورهای خطر مانند

تیتر آنتی بادی اختصاصی ضد کالمیدیا پنومونیه ) (IgGدر بیماران

استعداد ژنتیکی ،کلسترول باال ،فشارخون باال ،کشیدن سیگار

مبتال به آترواسکلروز به ترتیب  ۸۲و  ۵۴در صد گزارش شده است

یا دیابت نمیتواند به طور کامل بیماری زایی آترواسکلروز را

(۶و .)۷هدف از مطالعه حاضر ،بررسی شیوع کالمیدیا پنومونیه در

توصیف كند ( .)۳نقش احتمالی برخی از میکروارگانیسمها مانند

مناطق  atheromatousو  nonatheromatousاز شریان بیماران ایرانی

1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ

پژوهشگر ،ایران ،تهران ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد
استادیار ،ایران ،تهران ،دانشگاه علوم پزشکی آجا ،گروه بیماریهای گوارش
استاد ،ایران ،تهران ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،گروه میکروب شناسی
استادیار ،ایران ،تهران ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،گروه قلب و عروق
استادیار ،ایران ،تهران ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،گروه میکروب شناسی(*نویسنده مسئول)
آدرس الکترونیکelman1356@yahoo.com :
تلفن۲۲۴۳۲۵۱۸ :
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و ایمونوفلورسانس

و به مدت  ۵دقیقه با استون فیکس کرده سپس به روش گارنت

DNA

و همکارانش رنگ آمیزی انجام شد ( .)۹هر الم توسط دو نفر به

و همچنین بررسی ارتباط بین وضعیت بالینی با آنتی ژن و

کالمیدیا پنومونیه با روش ایمونو فلوروسانس بودند .هنگامی که

مواد و روشها

چهار یا بیشتر از آن ،دیسک سبز فلورسنت با قطری حدود ۳۰۰

دراین مطالعه  ۳۳بیمار مراجعه کننده به بخش جراحی قلب و عروق

نانومتر داشته باشد ،تست مثبت در نظر گرفته شد .الم کنترل مثبت

بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران بین سالهای

و منفی در هر آزمون وجود داشت که با نتایج بدست آمده مقایسه

 ۱۳۸۵تا  ۱۳۸۶كه با نشانههایی مانند نارسایی بیماریهای عروقی

شدند .تجزیه و تحلیل آماری با نرم افزار ( SPSSشیکاگو ،ایلینویز،

تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند ،بررسی شدند .عالوه بر این،

ایاالت متحده آمریکا) انجام شد .دادههای بدست آمده با استفاده

 ۳۱نمونه شامل  ۱۲نمونه بیوپسی مناطق سالم آئورت صعودی

از آزمون  tو آزمون فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .اگر p

بیمارانی كه عمل جراحی پیوند عروق کرونر قلب را انجام داده

کوچکتر از  ۰/۵بود نتیجه معنی دار در نظر گرفته شد.

بودند و  ۱۹نمونه كالبد شكافی شریانهای کرونر افراد سالم در
پزشکی قانونی نیز جمعآوری شدند.

یافتهها

اطالعات مربوط به عادات تغذیهای ،کشیدن سیگار ،چربی و

سی و سه نمونه از پالک آترواسکلروتیک ( ۲۶نمونه ازعروق کرونر

سابقه بیماری برای هر مورد ثبت شد .این مطالعه توسط کمیته

و  ۷نمونه از آئورت شکمی) به عنوان گروه بیمار و  ۳۱نمونه به

اخالق دانشگاه علوم پزشکی تهران به تصویب رسید و از کلیه

عنوان گروه شاهد ( ۱۲نمونه بیوپسی و  ۱۹نمونه اتوپسی) برای

شرکتکنندگان در مطالعه رضایت نامهای اخذ شد.

بررسی کالمیدیا پنومونیه به وسیله

نمونههای بافت تحت شرایط استریل در اتاق عمل تشریح شدند.

مورد بررسی قرار گرفتند %۱۸ .نمونههای  ۶( DNAاز  )۳۳و %۲۱

حدود  ۴تا  ۵میلی متر از عروق به صورت طولی برش داده شد و

از نمونههای آنتی ژن غشای بیرونی ( ۷از  )۳۳نمونه آترواسکلروز

در میکروتیوپ بدون بافر قرار گرفت .پس از انتقال میکروتیوپها

از لحاظ کالمیدیا مثبت بودند .در گروه کنترل ،کالمیدیا پنومونیه

از اتاق عمل به آزمایشگاه میکروبیولوژی ،نمونهها زیر هود با جریان

در هر دو روش جداسازی نشد .همه نمونههای

هوای تمیز باز شدند.

لحاظ ایمونو فلوروسانس مستقیم هم مثبت بودند .تنها نمونهای

نمونههای بافت به دو قسمت ،یکی برای ایمونوفلورسانس و دیگر

که از لحاظ ایمونو فلوروسانس مثبت بود ممکن است به خاطر

برای استخراج  DNAبرش داده شدند .همه نمونهها در  -۲۰درجه

ایمونوفلورسانس غیر اختصاصی یا واکنش متقابل باشد ( .)۱۰تفاوت

تا زمان انجام آزمایش نگهداری شدند .ژنوم  DNAبرای انجام PCR

آماری معنی داری بین گروه بیمار و گروه کنترل از نظر سن ،جنس،

به وسیله کیت ( QlAampکیاژن ،هیلدن ،آلمان) استخراج شد .برای

فشارخون ،چربی ،کشیدن سیگار و دیابت وجود نداشت (جدول.)۱

تکثیر ژن  Pstiدر کالمیدیا پنومونیه ،که یک قطعه  ۴۳۷جفت بازی

همان طور که در نمودار  ۱نشان داده شده ،هیچ یک از ویژگیهای

است از پرایمرهای )’ HL 1 (5’ - GTTGTTCATGAAG GCCTACT – 3و

جمعیتی از بیماران مانند سن ،جنس ،سیگار کشیدن ،فشار خون

استفاده شد.

باال ،چربی و یا دیابت به طور قابل توجهی در گروه  DNAو آنتی

محصوالت  PCRروی ژل  %۱/۵آگارز آغشته به اتیدیوم بروماید

ژن مثبت با  DNAو آنتی ژن منفی کالمیدیا پنومونیه به طور معنی

مورد بررسی قرار گرفتند .برای

داری اختالف نداشت .عالوه بر این ،یافتههای ما در مورد بیماران

انجام ایمونو فلوروسانس مستقیم ،بافتهای آترواسکلروز را

نشان داد که هیچ ارتباط معنی داری بین بیماریهای قلبی مزمن و

مخلوط کرده تا به فرم محلول شیری یکنواخت درآیند .حدود ۵

انفارکتوس میوکارد در بیماران مبتال به عفونت کالمیدیا پنومونیه

میکرولیتر از محلول را روی المی که از تفلون پوشیده شده ریخته

وجود نداشت ).(p <0/5

)'- TGCATAACCTACGGTGTGTT-3

الکتروفورز و سپس زیر نور

UV

'HR3(3

PCR

و ایمونو فلوروسانس

DNA

مثبت از
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جدول  -1مقایسه درصد متغیرهای مختلف در گروه بیمار در مقایسه با گروه شاهد

ﮔﺮوه ﺑﻴﻤﺎر

ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ

59

45

ﺟﻨﺴﻴﺖ )ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺮد ﺑﻪ زن(

22/11

22/9

0/79

آﺋﻮرت /ﻛﺮوﻧﺮ

26/7

12/19

0/17

ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ

)15(45%

)12(39%

0/62

دﻳﺎﺑﺖ

)11(33%

)7(22%

0/41

ﻛﺸﻴﺪن ﺳﻴﮕﺎر

)12(36%

)15(48%

0/45

ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎﻻ

)13(39%

)11(35%

0/8

ﺑﻴﻤﺎري ﻗﻠﺒﻲ ﻣﺰﻣﻦ

)11(33%

)9(30%

0/79

اﻧﻔﺎرﻛﺘﻮس ﻣﻴﻮﻛﺎرد

)11(33%

)8(26%

0/58

نمودار  -1نتایج بدست آمده با توجه به ویژگیهای جمعیتی با روش  PCRدر مقایسه با ایمونوفلورسانس مستقیم

بحث و نتیجهگیری

معنی داری بین عفونت کالمیدیا پنومونیه و انفارکتوس حاد قلبی

میزان شیوع کالمیدیا پنومونیه در نقاط مختلف جهان متفاوت

دیده شد .مطالعات قبلی انجام شده در ایران عفونت کالمیدیا

است .به عنوان مثال میزان شیوع آن در هند  ۱۰درصد ،ترکیه ۱۵

پنومونیه و بیماری قلبی را به روش کشت یا االیزا و فقط بر روی

درصد ،لهستان  ۲۷درصد و ژاپن  ۶۲درصد است ( .)11-۱۴نتایج

نمونههای اتوپسی بررسی کردند ولی در بررسی حاضر عالوه بر

بدست آمده در این مطالعه مشابه نتایج به دست آمده در مطالعه

نمونههای اتوپسی ،نمونههای بیوپسی مریض به روشهای  PCRو

انجام شده در ترکیه بود.

ایمونوفلورسانس مطالعه شدند .میزان شیوع بدست آمده در مطالعه

نتایج مطالعهای که در سال  ۱۳۸۶در شیراز روی  ۱۰۹بیمار مبتال

حاضر نسبت به مطالعات قبلی بطور محسوسی کمتر بوده است که

به عروق کرونر با روش االیزا انجام شد ،تیتر آنتی بادی اختصاصی

این شاید بعلت حجم کم نمونههای مورد بررسی باشد.

بر ضد کالمیدیا پنومونیه ) IgGو  (IgAابتال به کالمیدیا را به ترتیب

دو نمونه از  ۷نمونه آئورت شکمی و  ۵نمونه از  ۲۶نمونه عروق

 %۸۲و  %۲۲نشان داد .همچنین در مطالعه مقدم (سال )۱۳۷۹ارتباط

کرونر با روش  PCRیا ایمونو فلورسانس مثبت شدند .بر اساس
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 این نتیجه ممکن است این واقعیت را.غیر سیگاری شایعتر بود

آمار بدست آمده نمیتوان مکان خاصی را برای حضور کالمیدیا

نشان دهد که افراد سیگاری بیشتر در معرض کلونیزه شدن کالمیدیا

، پس از آنژیوگرافی.)۱( (نمودارp < 0/5) پنومونیه مشخص کرد

 عالوه.پنومونیه به عنوان یک ارگانیسم دردستگاه تنفسی میباشد

شدت بیماری با شمارش تعداد عروق کرونر مبتال مشخص شد

 انفارکتوس میوکارد در، چربی باال،بر این میزان فشارخون باال

 نمونههایی که از لحاظ.) تنگی پالک آترواسکلروتیک%۵۰ (بیش از

 ولی از نظر آماری تفاوت معنیدار،گروه پنومونیه مثبت بیشتر بود

کالمیدیا پنومونیه مثبت بودند بیشتر در بیمارانی دیده شد که سه بار

.(p>۰/۰۵) نداشتند

 با نتیجه به دست آمده این.یا بیشتر به بیماری عروق مبتال شده بودند

جالب اینکه یکی از شش نفر مثبت پنومونیه دارای هیچ یک از

احتمال وجود دارد که این ارگانیسم در شدت آترواسکلروز نقش

فاکتورهای خطر مرتبط با تصلب شریان نبود ولی در بقیه چندین

 ما هیچ ارتباط معنی داری بین تعداد عروق، با این حال.داشته باشد

 توجه به اینکه فاکتورهای خطر، در نتیجه.فاکتور خطر وجود داشت

 کالمیدیا،مبتال و قطعات استنوتیک از یک طرف و از طرف دیگر

 بعید به نظر میرسد،متعددی به همراه تأثیرات ژنتیکی وجود دارد

 حضور پنومونیه در بیش از.)p=۰/۲( پنومونیه مثبت پیدا نکردیم

 هر چند نقش این.که عفونت تنها علت اصلی آترواسکلروز باشد

 ضایعات آترواسکلروز و عدم حضور آن در عروق سالم نقش%۱۸

،فاکتورهای خطر نو ظهور و روابط آنها با فاکتورهای خطر قدیمی

 عدم وجود آن، با این حال.احتمالی آن را در آتروژنز تایید میکند

 مطمئنا با. ناشناخته باقی میماند،مانند فشار خون یا چربی باال

در بیش از سه چهارم ضایعات نشان میدهد که این باکتری جزء

انجام مطالعات آینده نگر در مناطق مختلف جغرافیایی میتوان

ضروری فرآیند آترواسکلروز نمیباشند و ممکن است در شروع

 نوع عفونت و نوع بیماری را در بیمارانی که بایستی،نقش آنها

 نتایج این مطالعه نشان داد.و یا پیشرفت آتروژنز نقش داشته باشد
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Abstract
Background: Previous studies showed that microbial infection such as Chlamydia pneumoniae is
contributed to the development of atherosclerosis. This study evaluated the prevalence of C. pneumoniae in
atherosclerotic plaques by PCR and immunofluorescence assay (IFA), and also it examined the correlation
of disease severity and the presence of this bacterium.
Materials and Methods: In this descriptive study sixty four specimens, thirty three plaques in case group
and thirty one plaques in control group were assessed in Tehran University of Medical Sciences affiliated
hospitals. The plaques was assessed by PCR nor IFA method. The data was analyzed by SPSS and t-test
and fisher exact test was used.
Results: Out of 33 case specimens, C. pneumoniae DNA and antigen were found in 6 (18%) and 7 (21%)
of endarterectomy specimens, respectively. While none of control specimens was positive for C. pneumoniae
either by neither PCR nor IFA method.
Conclusion: Respect to remarkable presence of C. pneumoniae in atherosclerotic tissues and its
absence in healthy vessels supports the hypothesis that C. pneumoniae may play an important role in the
development of atherosclerosis, especially in regions where infection is frequent but the exact mechanisms
for high prevalence of atherosclerotic vascular disease are not fully understood.
Keywords: Chlamydophila pneumonia; Plaque, Atherosclerotic; Polymerase Chain Reaction; Fluorescent
Antibody Technique
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