مجله علوم پزشکي دانشگاه آزاد اسالمي

Original
Article

دوره  ،82شماره  ،8تابستان  ،79صفحات  481تا 487

تشخیص روتاویروس انساني گروه  Aدر نمونه های فاضالب شهری ،فاضالب
زهرا طرفه ،1ناصر هرزندی ،2مصطفي قادری

3

4دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی ،گروه میکروبیولوژی ،دانشکده علوم ،واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرج ،ایران
8استادیار میکروبیولوژی ،گروه میکروبیولوژی ،دانشکده علوم ،واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرج ،ایران
3استادیار ویروس شناسی ،گروه میکروبیولوژی ،دانشکده علوم ،واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرج ،ایران

چکیده
سابقه و هدف :گروه  Aروتاویروسهای انسانی شایعترین عامل اسهال حاد کودکان در سطح جهان است .روتاویروسها به طور
گستردهای در آبهای محیطی پراکندهاند .هدف از این پژوهش تشخیص روتاویروس های انسانی گروه  Aدر نمونه های فاضالب
شهری ،فاضالب بیمارستانی و آب رودخانه در استان البرز به روش االیزا بود.
روش بررسي :این پژوهش به صورت مقطعی -توصیفی بر روی  97نمونه فاضالب جمع آوری شده از ورودی و خروجی  1سیستم تصفیه
فاضالب شهری ،فاضالب بیمارستانی و آب رودخانه های کرج و برغان انجام شد .تمامی نمونهها با روش رسوبی تغلیظ شدند .سپس گروه A
روتاویروس های انسانی با استفاده از تکنیک االیزا ( )ELISAشناسایی شدند.
یافتهها :از مجموع نمونه های مورد پژوهش ،در  7نمونه ( )%9/27روتاویروسهای انسانی گروه  Aشناسایی شد که  3مورد آن ( )%05مربوط
به ورودی فاضالب و  3مورد ( )%05مربوط به رودخانه کرج بود .همچنین فراوانی نمونههای آلوده به روتاویروسها در فصلهای تابستان ،پاییز
و زمستان به ترتیب  4نمونه ( 3 ،)%47/77نمونه ( )%05و  8نمونه ( )%33/33بود.
نتیجهگیری :این پژوهش ،آلودگی آبهای محیطی به گروه  Aروتاویروسهای انسانی را نشان داد .از این رو پایش مداوم سیستمهای تصفیه
فاضالب و آب رودخانهها به منظور شناسایی روتاویروسها ضروری است.

واژگان كلیدی :گروه  Aروتاویروسهای انسانی ،آبهای محیطی ،روش رسوبی ،االیزا.

مقدمه

1

بیماریهای منتقله از راه آب نگرانی عمدهای در سطح جهان
هستند که هزینه های زیادی را به کشورهای مختلف تحمیلل
می کنند .طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی ،بلیش از 8/8
میلیون نفر در سال ،به دلیل بیملاریهلای منتقلله از راه آب
جان خود را از دست میدهند که حدود  4/1میلیلون نفلر از
این تعداد را کودکان تشکیل میدهند ( .)4انلواع مختلفلی از
عوامل بیماریزای رودهای شامل باکتریها و ویروسها سبب
آدرس نویسنده مسئول :کرج ،گروه میکروبیولوژی ،دانشکده علوم ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج ،ناصر هرزندی
()email: naser.harzandi@kiau.ac.ir
تاریخ دریافت مقاله69/7/1 :
تاریخ پذیرش مقاله69/6/1 :

ایجاد گاستروانتریت منتقله از راه آب میشوند ( .)8گلروه
روتاویروس هلای انسلانی در حلال حاضلر شلایعتلرین عاملل
گاستروانتریت حاد در نوزادان و کودکان کم سلن و سلال در
سرتاسر جهان هسلتند ( .)3روتلاویروسهلای انسلانی عاملل
باالترین عفونت زایلی در میلان ویلروسهلای اابلل انتقلال از
طریق آب (آب زاد) هسلتند ( .)1تخملین زده ملیشلود کله
سالیانه  3تا  0میلیارد حمله اسهال در کودکان زیلر  0سلال
در آفریقا ،آسیا و آمریکای التین اتفاق میافتد که منجر به 4
میلیون مرگ میشود  .در کشورهای توسعه یافته میزان ابلتال
باالست ،اما میزان مرگ و میر پایین است .به طور معمول ،تا
 05درصد از موارد گاستروانتریت حاد کودکان بسلتری شلده
A
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هدف پایش محیطلی گلروه  Aروتلاویروس هلای انسلانی در
سیستم های تصفیه فاضالب شهری  ،فاضلالب بیمارسلتانی و
آب رودخانه های کرج و برغان در استان البرز انجام شد.

مواد و روشها
این پژوهش به صورت مقطعی – توصلیفی بلر روی  97نمونله
شلامل ورودی فاضلالب ( 48نمونله) و خروجلی فاضلالب (45
نمونه) جمع آوری شده از چهار تصفیه خانله ی اسلتان البلرز،
فاضالب بیمارستانی ( 8نمونه) ،رودخانه ی کرج محلدوده پلل
اللدیمی ( 85نمونلله) ،رودخانلله کللرج محللدوده ورودی جللاده
چالوس ( 47نمونه) و رودخانه برغان ( 43نمونله) انجلام شلد.
نمونههای فاضالب شهری با همکاری آزمایشگاه مرکلزی آب و
فاضالب کرج و نمونههای فاضالب بیمارستانی و رودخانهای بلا
مراجعه حضوری جمع آوری شدند .نمونه گیری در دوره منظم
 9ماهه (مردادماه  4370تلا بهملن ملاه  )4370انجلام گرفلت.
حجم تمامی نمونهها یک لیتلر بلود کله در فلروف پروپیلنلی
درپوش دار استریل جمع آوری شلدند و در جعبله سلرد (Ice
) boxحاوی یخ و در دمای  1درجه سانتیگلراد بله آزمایشلگاه
میکروب شناسی مجتمع آزمایشگاهی عباسپور در دانشگاه آزاد
اسالمی واحد کرج منتقل شدند .مشخصلات کاملل هلر نمونله
شامل مکان نمونه برداری ،نوع نمونه ،فصلل ،ملاه و روز نمونله
گیری بر روی بطریها ثبت شد.
تغلیظ به روش رسوبي
تمامی نمونهها با روش رسوبی ) (Pelletپیشنهاد شلده توسلط
کارگر و همکاران تغلیظ شدند ( .)45 ،8در این روش در ابتلدا
از هر نمونه  90میلی لیتر برداشته شد و به  0لوله فلالکون 40
میلی لیتری استریل منتقل و در دور  0555 xgبله ملدت 45
دایقه و در دمای  0درجه سانتیگراد سانتریفیوژ انجام شد .در
مرحله بعد ،به مایع رویی حاصل از سلانتریفیوژ ،بله منظلور از
بین بردن باکتریها و اارچها به ازای هر  1میلی لیتر از نمونه-
هللای تغلللیظ شللده 4 ،میلللی لیتللر کلروفللرم خللالص (،Merck
آلمان) اضافه شد .نمونهها به ترتیلب در  855 xgو 8555 xg
به مدت  85دایقه و  45دایقه و در دمای  0درجه سانتیگراد
سانتریفیوژ شدند .پس از پایان سانتریفیوژ ،فاز آبلی بلاالیی بلا
کمک پی پت پالستیکی استریل جدا و به لوله فالکون استریل
منتقل شد .تمامی نمونهها تا انجام مراحل بعدی در فریزر -85
درجه سانتیگراد نگهداری شدند.
تشخیص روتاویروس های گروه A
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در سرتاسر جهان به وسیله روتاویروس ها ایجاد شلده اسلت.
روتاویروسها بر اساس شاخصهای آنتی ژنلی روی پلروتئین
ساختاری  VP6به  9گروه  Aتا  Gبه اضلافه یلک گلروه غیلر
اطعی  Hطبقه بندی میشوند ( .)0روتاویروسها متعللق بله
خانواده رئوویریده بوده و دارای تقلارن بیسلت وجهلی ،فاالد
پوشینه و دارای کپسید سه الیه هستند .ژنوم آنها  RNAدو
رشتهای شلامل  44اطعله اسلت کله  7پلروتئین سلاختاری
ویروسللی ) (VPو  7پللروتئین غیللر سللاختاری ) (NSPرا کللد
میکند ( .)7 ،0گروه  Aروتلاویروسهلا بلا توجله بله نلوع دو
پروتئین  VP4و  VP7وااع بر الیه خارجی کپسید که هلدف
اصلی آنتی بادی های خنثی کننده ضد ویلروس هسلتند ،بله
ترتیب به ژنوتیپهای  Pو  Gتقسیم میشلوند .بلا توجله بله
اینکه مسلیر انتقلال روتلاویروس از طریلق تملاس مسلتقیم،
ملدفوعی -دهلانی و یللا از طریلق آب و موادغلللایی آللوده بلله
مدفوع انسانی یا حیوانی است؛ بنابراین تصفیه فاضلالبهلا و
رعایت مسائل بهداشتی ضروری به نظلر ملیرسلد (.)2 ،9 ،0
واکسیناسیون به عنوان تنها راه پیشگیری از ابتال بله اسلهال
روتاویروسلللی و تلفلللات در کودکلللان مطلللر اسلللت (.)3
روتاویروسها در آب های زائد ،فاضالب تیمار شلده ،رسلوبات
فاضالب ،آبهای سطحی ،آب های زیرزمینلی و همچنلین در
آب های آشامیدنی شناسایی شدهاند .این ویروسها بله تعلداد
بسیار زیاد از افراد بیمار دفع می گردند اما زمان ورود بله آب
و فاضالب بسیار رایق می شوند .برای بلرآورد خطلر سلالمتی
نسبت داده شده به روتاویروس ها در آبهای آللوده شلده بلا
فاضالب روش های حساس و مطمئنلی ملورد نیلاز اسلت (،7
 .) 44 ،45زنده ماندن و ثبات روتاویروسها در انلواع مختللف
آبهللای محیطللی و مقاومللت آنهللا در برابللر فرآینللدهای
فیزیکوشیمیایی و شرایط نامناسب سیسلتمهلای تصلفیه آب
سبب میشود که انتقال آنها از طریق آب بسلیار مهلم جللوه
کند .توزیع روتاویروسها در فاضالب و آبهای آللوده بله دو
مورد میزان بیماری های ویروسی در جمعیلت و در دسلترس
بودن سیستم پردازش فاضالب شهری بسلتگی دارد .اهمیلت
انجللام مطالعللات و در نظللر گللرفتن نتللای بررسللیهللای
اپیدمیولوژی عفونت روتاویروسی در مطالعات بررسی کیفیلت
آب نه تنها به دلیل اهمیت آنها به عنوان عامل اصلی اسلهال
حاد مطر است ،بلکه با توجه به توانایی زنده ماندن طلوالنی
مدت آن ها در محیط های آبلی و اسلتفاده مجلدد از ایلن آب
برای آبیاری زمینها و م زارع زیلر کشلت نیلز دارای اهمیلت
است ( .) 48 ،8با توجه بله وجلود نداشلتن هلیا گزارشلی از
پایش محیطی روتاویروس ها در استان البرز ،پژوهش حاضر با

زهرا طرفه و همکاران121 /

تشخیص سرولوژیکي گروه  Aروتاویروس های انساني

 /121مجله علوم پزشکي دانشگاه آزاد اسالمي

25
20

تعداد نمونه

10

نمونه مثبت

تعداد

15

5
رودخانه برغان

رودخانه کرج(چالوس)

رودخانه کرج(پل

فاضالب بیمارستانی

خروجی فاضالب

ورودی فاضالب

ادیمی)

نمودار .1فراوانی روتاویروسهای شناسایی شده بر اساس محل نمونه گیری
20
15
تعداد نمونه
نمونه مثبت

تعداد

10
5
0
بهمن

دی

آبان

آر

مهر

شهریور

مرداد

نمودار  .2توزیع فراوانی و تعداد نمونههای مثبت در ماههای مختلف
60
50

40

درصد

30
20
10
0
زمستان

پاییز

تابستان

نمودار  .3توزیع فراوانی فصلی و نسبت روتاویروسهای شناسایی شده

به منظور سنجش آنتی ژن گروه  Aروتاویروس های انسانی در
نمونللههللا بلله روش االیللزای مسللتقیم از کیللت Rotavirus
® RIDASCREENشللرکت  R-Biopharmآلمللان بللا میللزان
حساسیت  %70/7و ویژگلی  %77/4اسلتفاده شلد .پلیلت 77
چاهکی شامل  48استریپ  2چاهکی بود که تمام چاهکهلای
آن بللا آنتللی بللادیهللای مونوکلونللال ضللد پللروئتین VP6
روتاویروسی کد شلده بودنلد .در ابتلدا  455میکرولیتلر از هلر
نمونه ،درون چاهک جداگانهای ریختله شلد و بله هلر چاهلک
محلول کونژوگه  4اضافه شد؛ سپس انکوباسیون اول بله ملدت

 75دایقه انجام شد .پس از شست و شلو ،محللول کونژوگله 8
حاوی استرپتاویدین پلی پراکسیداز به هر چاهک اضافه شلد و
انکوباسیون دوم به مدت  35دایقه انجام شد .دوبلاره شسلت و
شو انجام و سوبسترای آنزیم اضافه شد و انکوباسیون سلوم بله
مدت  40دایقه و در تاریکی انجام شد (ایجلاد رنل آبلی) .در
مرحله آخر ،به منظور متوالف کلردن واکلنش ،بله چاهلکهلا
محلول تواف اضافه شلد (ایجلاد رنل زرد) .در نهایلت ،نتلای
براساس  ODارائت شده توسط دستگاه خوانشگر االیزا با طول
موج  105نانومتر خوانده شد؛ سلپس  Cut off pointمحاسلبه
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شد .مقادیر  45درصد بلاالتر از  Cut off pointمثبلت در نظلر
گرفته شدند.
تحلیل آماری

یافتهها
از مجموع  97نمونه مورد بررسی در  7نمونه ( ،)%9/27گروه
 Aروتاویروسهای انسانی شناسایی شد .از  7نمونه آلوده به
روتاویروس 3 ،نمونه ( )%05مربوط به ورودی فاضالب شهری و
 3نمونه ( )%05مربوط به رودخانه کرج محدوده پل ادیمی
بودند .با توجه به کمی تعداد نمونه ها ،نتای آزمون دایق
فیشر نشان داد که بین شیوع روتاویروس و محل نمونه گیری
(ورودی فاضالب و آب های سطحی (رودخانه کرج و برغان))
اختالف معناداری وجود نداشت (( )p=5/591نمودار  .)4در
پژوهش حاضر که به مدت  9ماه انجام گرفت ،از  7نمونه
مثبت 4 ،نمونه در شهریور ماه 4 ،نمونه در مهر ماه 8 ،نمونه
در آ ر ماه و  8نمونه در دی ماه مثبت تشخیص داده شدند
(نمودار  .)8نمودار  ،3توزیع فراوانی فصلی روتاویروسهای
شناسایی شده را نشان میدهد .بین شیوع روتاویروس و فصل
نمونه گیری اختالف معناداری وجود نداشت (.)p=5/227

بحث
عوامل بیماریزای منتقله از راه آب و بیماریهای مرتبط با آنها
از نگرانللیهللای عمللده در زمینلله بهداشللت عمللومی در جهللان
محسوب میشوند ( .)4اگرچه عوامل باکتریایی ،انگلی و عوامل
ویروسللی ماننللد آدنللوویروسهللای رودهای (تیللپ  15و ،)14
کالیسی ویروسها ،آستروویروسها و نلوروویروسهلا از عواملل
ایجاد گاستروانتریت هسلتند ،وللی گلروه  Aروتلاویروسهلای
انسانی علت بیش از  05درصد گاستروانتریت حاد در نوزادان و
کودکان زیر  0سال محسوب میشوند ( .)43 ،0انتقال گروه A
روتاویروسهای انسلانی از آب و حضلور آنهلا در منلابع آبلی از
اهمیت ویژهای در بهداشت عملومی برخلوردار اسلت (.)45 ،1
آبهایی که توسط مدفوع انسانی آلوده میشلوند ،بلیشتلرین
اهمیت را در انتقال بیماریهای ویروسی دارند ( .)48از آن جلا
که میزان ویروسها در محیطهای آبلی پلایین اسلت ،انتخلاب
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دادهها پس از جمع آوری و دسته بندی ،توسط نرم افزار
 SPSS Statistics version 23تحلیل شلدند .بلدین منظلور از
آزمونهای استقالل (مربع کای) و دایق فیشر استفاده شد .در
همه آزمونهای آماری P>5/50 ،معنیدار در نظر گرفته شلد.
نمودارها با استفاده از نرم افزار  Excel 8545رسم شدند.
IBM

روش تغلیظ مناسب جهلت شناسلایی و جداسلازی ویلروس از
نمونههای مورد بررسی ضروری است ( .)41در پژوهش حاضلر
به جلای اسلتفاده از روش پلر هزینله تغللیظ دوفلازی (Two-
) phaseکلله نخسللتین بللار توسللط  Hoviو همکللاران در سللال
 8555پیشنهاد شد ،از روش تغلیظ رسوبی ) (Pelletکه توسط
کارگر و همکارانش در سال  8557پیشنهاد و کارایی آن اثبات
شده است ،اسلتفاده شلد ( .)47 ،40پلس از انجلام تغللیظ بلا
استفاده از روش االیزا ،روتاویروسها شناسایی شدند.
در پژوهشی که در سال  8548توسط کارگر و همکاران انجلام
شد ،از مجموع  75نمونله فاضلالب جملع آوری شلده از شلهر
شیراز که به دو روش دوفازی و رسوبی تغلیظ شلده بودنلد ،بلا
استفاده از روش االیلزا و  40 ،nested RT-PCRنمونله مثبلت
گزارش شد ( .)45 ،8همچنین در مطالعات انجام شلده توسلط
کللارگر و همکللارانش در تهللران ،بللا اسللتفاده از روش االیلزا ،از
مجموع  78نمونله فاضلالب جملع آوری شلده در  35نمونله،
وجود روتاویروس به اثبات رسلید ( .)7در پژوهشلی دیگلر کله
توسط  Chigorو همکلارانش در کشلور آفریقلای جنلوبی و بلا
استفاده از روش  RT-PCRانجام شد ،از  98نمونه جملع آوری
شده از رودخانه بوفالو %43/7 ،نمونههلا بله روتلاویروس آللوده
بودند ( .)49همچنین در پژوهش انجام شده توسط  Rigottoو
همکارانش در کشور برزیلل بلا اسلتفاده از روش  ،RT-PCRاز
 21نمونلله مختلللف انللواع آبهللای سللطحی ،در  47نمونلله
روتاویروس شناسایی شد (.)42
در پژوهش  Sdiri-Louliziو همکلارانش در کشلور تلونس ،بلا
اسللتفاده از روش  ،RT-PCRاز  805نمونلله فاضللالب خللام و
تصفیه شده 25 ،نمونه ( )%38به روتاویروس آلوده بودند (.)47
در پژوهش حاضر ،روتاویروسها در  7نمونه ( )%9/27تشخیص
داده شدند .با توجه به گسترش روز افزون روش های مولکلولی
به ویژه  PCRو همچنین بررسی نتای پژوهش هایی که در آن
ها از روش  RT-PCRبله منظلور تشلخیص روتلاویروس هلای
انسللانی گللروه  Aاسللتفاده شللده اسللت ،بلله دلی لل اسللتفاده از
پرایمرهای اختصاصی ،حساسیت و دات بلاال ،اسلتفاده از ایلن
روش برای تایید نتای توصیه می شود .بر اساس نتای حاصلل
از تحقیقات در داخل و خارج از کشلور ،شلیوع روتلاویروس در
ماه های سرد سال بیشتر است .نتای حاصل از پژوهش حاضلر
نیز شیوع گروه  Aروتاویروسهای انسانی را در ملاههلای سلرد
سللال تاییللد مللیکنللد .پللژوهش مللا بللر روی پللایش محیطللی
روتاویروسها در نمونههای فاضالب و رودخانه ،نشانگر حضلور
این ویروس رودهای در این منابع است .در پلژوهش حاضلر ،در
نمونههای مربلوط بله ورودی فاضلالب و آب رودخانله ،نمونله
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از آن جا که در ایران ،سطح بهداشلت ،شلرایط آب و هلوایی و
دسترسی و عدم دسترسی به سیستمهای تصلفیه فاضلالب بلا
توجه به مناطق مختلف ،متفاوت است؛ بلر ایلن اسلاس یلافتن
روش جدید تصفیه فاضالب با تاکیلد بلر حللف ویلروسهلایی
نظیر روتاویروسها توصیه میشود.
در مورد آلودگی آب رودخانهها به عوامل بیماریزای ملدفوعی
از جملله روتلاویروسهلا ،در وهلله اول جملع آوری لوللههللای
فاضالب شهری و بیمارستانی از حریم رودخانههلا و جللوگیری
از ساخت و ساز در حریم رودخانهها و در مرحله بعدی رعایلت
بهداشت فردی توصیه میشود.
نتای پژوهش حاضر ،آلودگی آبهای محیطی بله روتلاویروس
ها را نشان داد .این امر ضرورت پایش محیطی عوامل بیماری-
زای روده ای از جمله روتاویروسها را نشان میدهد .در نتیجه،
ایجاد یک برنامله ملدون و ملنظم کشلوری بله منظلور پلایش
محیطی این عوامل در منابع آبی و در دورههای زمانی مشخص
برای حفظ سالمت شهروندان ضروری به نظر میرسد.
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مثبت (آلوده به روتاویروس) گزارش شد ،ولی هیا نمونه مثبت
روتاویروسی مربوط به خروجی فاضالب مشاهده نشد .در سلایر
پللژوهش هللای انجللام شللده در داخللل کشللور ،نمونلله مثبللت
روتاویروسی در خروجی فاضلالب گلزارش شلده اسلت ،املا در
پژوهش حاضر نمونه مثبت خروجی فاضالب یافت نشد که این
موضوع میتواند به دلیل کمبود نمونههای ملورد بررسلی و یلا
کارایی احتمالی روشهای تصفیه باشد .اما دلیلل دیگلری کله
می توان برای این امر متصور شد که البتله نیلاز بله تحقیقلات
بیشتر در سطح جهانی دارد ،ایلن اسلت کله در تملام تصلفیه
خانههای استان البرز در مرحله آخر از فرایند تصلفیه فاضلالب
از مقادیر بسیار زیاد کلر اسلتفاده ملیشلود .از آن جلا کله در
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور تلاثیر کللر در غیرفعلال
کردن روتاویروس هلا بله تاییلد رسلیده اسلت ،مرحلله بعلدی
تحقیقات میتواند بررسی اثر ایلن ملاده بلر روی علدم ردیلابی
روتاویروسها باشلد ( .)84 ،85همچنلین در ایلن پلژوهش بله
دلیل محدودیتهای ایجاد شده ،امکان نمونه گیلری بیشلتر از
فاضالبهای بیمارستانی وجود نداشت.
در پللژوهش حاضللر بللرای نخسللتین بللار در ایللران وجللود
روتاویروسها در آب رودخانهها به اثبلات رسلید .از مجملوع 7
نمونلله مثبللت روتاویروسللی 3 ،نمونلله ( )%05مربللوط بلله آب
رودخانه کرج بودند کله ایلن املر نشلانگر آللودگی ملدفوعی و
تخلیه فاضالب در این رودخانه است.
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