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  ده يچک
 يال از آبهايونال پنوموفيژ  لين مطالعه جداسازيهدف از ا. باشد يدر انسان م ي پنومونعامل ،اليونال پنوموفيلژ :نه و هدفيزم

 در موش ين باکتري اةکشته شد سلول کامل ييزا يمنيا ي و بررسي لوله کش آبيرهاي و شي آبي، کولرهاي شهرنياديراکد، م
  . است

ال، يونال پنوموفيلژد ييتأپس از .  کشت داده شدند (GVPC)يط کشت انتخابي محيروسپس  ،ظي تغلابتدا ها نمونه :يروش بررس
 ةماد موشچهار گروه  .کس شدي ف ساعت ٢٤ يبرا% ٥/٠ نيبا استفاده از فرمال يباکتروماس ي ب،کشته شده ل سلول کامةي تهيبرا

از سلول کامل کشته شده  ٤×١٠٨  CFUزانيدوز به م موشها سه روه ازگبه دو. ب شدانتخا)  موش١٥هر گروه شامل  (BALB/cنوع 
پس از دو هفته از . ق شدين تزري سال محلولگر به عنوان شاهد فقطي و به دو گروه دي به صورت داخل صفاقيا به فواصل دو هفته

ون يناسين واکسيهفته پس از آخر ٦ق شد ويتزر اليونال پنوموفي لژة شده و شاهد دوز کشندنهيک گروه واکسيق به ين تزريآخر
  . ز انجام شديگر ني دو گروه ديچلنج برا

 سلول کامل ييزا يمنير ايتأثج چلنج نشان داد که ينتا. بودندال يونال پنوموفي نمونه آلوده به لژ٢٥ نمونه گرفته شده ١٢٠از : ها افتهي
  .  بوده است%٦٦/٨٦ شش هفته  بعد ازو% ٣٣/٩٣ ونيناسين واکسي هفته پس از آخرکشته شده دو

 ةسلول کامل کشته شدن ي همچن.ند بودين باکتري به اين آلودگيشتري بي راکد دارايآبهان مطالعه نشان داد که يا :يريگ جهينت
  .اشدب يال ميونال پنوموفي واکسن لژي روشتري ب مطالعاتيد مناسب برايک کاندي آن
  ييزا يمنيا، سلول کشته شده،  راکديآبها، اليونال پنوموفي لژ:ها د واژهيکل

  ۳/۵/۸۹:       پذيرش مقاله۲۸/۴/۸۹:       اصالحيه نهايي۲/۳/۸۹: وصول مقاله

  مقدمه 
انه يسالک اجتماع ي در ١٩٧٦ سال يدر ماه جوال

ک يا يالدلفي فةمنطق  دري در هتلييکاي آمريهاونريلژ
 يکنندگان رخ داد که ط ان شرکتي در مديشد يپنومون

   تن از آنها ٣٤مار شده که ي  نفر ب٢٢١ ،ن اجتماعيآن در ا
  

  
 يجوزف مک دادن حادثه يماه پس از ا ٦. جان سپردند

   گرم يرـک باکتي را يريگ ن همهيعامل ا فردـچارلز ش و
ها به ونريلژ به علت وقوع آن در اجتماعنسته که ا ديمنف

 ٢٠شتر از ياگرچه ب. ال معروف شديال پنوموفونينام لژ
ونر را دارند اما ي لژيماري بجاديا ييونال تواناي لژةگون
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ال يونال پنوموفي رخ داده توسط لژيماريزان بين ميشتريب
 يک باکتريال يونال پنوموفيلژ . بوده است١ پيسروتا

ونر ي لژيماريل بوئ سخت رشد است که مسيگرم منف
تواند  ي است و ميد از پنومونيک فرم شديبوده که 

ز ياک ني تب پونتيمارين عامل بيکشنده باشد و همچن
ن يا. است خود محدود شونده يماريک بيبوده که 

 ساخته شده توسط ي آبيها ستميتوان در س ي را ميباکتر
. افتي هوا ةکنند ه و خنکي تهويها ستميانسان همچون س

ونال ي آلوده به لژز آبي ريها د قطرهيها با تول ستمين سيا
 ين باکتريوع عفونت به اي شةال عامل عمديپنوموف

 وارد ير باکت، آلودهيها ن قطرهيبا تنفس ا. )۱( اند بوده
ن ي ايط .شوند يمده يها بلعه شده و توسط ماکروفاژير

 يها زوزوم به فاگوزوميال از اتصال ليونال پنوموفيعمل لژ
د ينما ير ميتکثها  اکوئلو کرده و داخل يريآلوده جلوگ

تواند کشنده  يشود که م ي ميه و پنومونيبه ادم ر منجر و
 منابع يال در تماميونال پنوموفي لژعتيطبدر . )۲( باشد

لم و يوفيست در بي زيي شده و توانامشاهدهن يريآب ش
ن يمطالعات نشان داده است که حضور ا. ب را دارديآم

 آن در ييزا يماريد قدرت بيدب باعث تشي در آميباکتر
ن زده شده که يتخم. شود ي پستانداران ميها سلول

 در ي مورد پنومون٢٥٠٠٠ال ساالنه مسئول يونال پنوموفيلژ
باشد که به علت مشکل بودن جدا  ياالت متحده ميا

 يکيني کليها  در نمونهين باکتريص اي و تشخيساز
ونال يلژ .)۳ و۴( ن باشديشتر از ايار بين رقم بسياحتماالً ا

ه شده يال  مقاوم به مقدار کلر موجود در آب تصفيوموفپن
 آب يها ستميرد س واين به راحتيابنابر وباشد  يم

 يمارستانيوع بي از شيريجلوگ. )۵( شود ي ميکش لوله
ر يک مشکل مهم و غيال هنوز به عنوان يونال پنوموفيلژ

ق يتحقک يکه مطابق   چنان، مانده استيقابل حل باق
ور ن کشي ايمارستانهايب %٨٠فرانسه انجام گرفته در 

 سه مطالعات در طول. )۶( اند  بودهين باکتريآلوده به ا
 خام و يژنها يآنت  گذشته نشان داده است کههةد

 ي سلولهاةکنند کيال تحريونال پنوموفي لژةص شديتخل
 ين باکتريا. )٧( اند بوده يشگاهيط آزمايدر شرا يمنيا

 ياراگر دي دي گرم منفيهايگر باکتريهمچون د
ن ي، پروتئدي ساکاريلپوپيل:  از جملهياري بسيها ژن يآنت

، فالژل و ي خارجي غشايها ني، پروتئييشوک گرما
 و ي سلوليمنيونر پاسخ ايماران لژيدر ب. )٨( باشد ي ميليپ

مشخص شده . شود يجاد ميا ين باکتريهومورال به ا
  در مقابلياتي حي سلول نقشة به واسطيمنياست که ا

در . )۹و۱۰( زبان دارديدفاع از م ال دريونال پنوموفيلژ
 ين مطالعه جداسازي هدف از ا،ن مشاهداتي ايراستا

، ين شهريادي راکد، ميآبهاال از يونال پنوموفيلژ
 ي و بررسي آب لوله کشيرهاي و شي آبيکولرها

 در موش ين باکتري سلول کامل کشته شده اييزا يمنيا
  .است

  
  سيربرروش 

 يقاتيشگاه تحقي در آزما وي از نوع تجربالعهن مطيا
  . زنجان انجام شده استيدانشگاه آزاد اسالم

 ن روش ازيدر ا :اليونال پنوموفي لژيجداساز
 يبردار  نمونهيرال بياستر يتريل يليم ۱۲۰۰ يها ارلن

ها از  نمونهتر و يک ليزان يها به م حجم نمونه. استفاده شد
 روز گرفته شده و  مختلفيها و در ساعت سطح آب

ها از مخازن   نمونه.شگاه منتقل شدندي به آزمافاصلهبال
 يها ، حوضيدني آشاميرهايان آب شي کولرها، جريآب
 شده يآور ط جمعي راکد محي و آبهاين شهرياديم

 آب، به طور يرهاي از شيريگ در روش نمونه .است
ل شده ي استري مورد نظر با شعله الکليرهايمعمول ش
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ر آب باز مانده و پس از يقه شي دق۳ تا ۲زان يمسپس به 
  .ر گرفته شديتر از آب شيک ليزان يآن نمونه به م

 يلترهاي مورد نظر را توسط فةتر از نمونيک لي
 ٥  mlلترها را دريظ نموده و في تغل٢٢/٠ m µکربنات يپل

. قه هم زده شدي دق٣٠از آب نمونه قرار داده و به مدت 
به مدت  گرادي درجه سانت٥٠ يااز آن در دم ml٢ سپس 

 يديز در بافر اسيگر ني دml٢ . قه قرار داده شدي دق٣٠
. قه قرار گرفتي دق٥به مدت  :٢pH  باHcl-Kclمحلول 

 ةاز نمون ml١/٠مار نشده و  ياز نمونه ت ml١/٠  سپس
د يمار شده با اسي تة از نمونml٢/٠مار شده با حرارت و يت

 (GVPC)ط ي محي رورا هر کدام به صورت جداگانه
 L  ،سز بافرير، آگار، ا مخمة، عصار شارکوليکه دارا

ن يسيگل ،رو فسفاتيک پين، فريستئيس
د و يکلو هگزاماي، سنيکسي ميپل: يها کيوتيب يآنتو

 کشت داده يها تيپل. ن بود کشت داده شديسيونکوما
 درجه ٣٧ يو دما% ٥/٢  CO2 مرطوب بايشده در هوا

 کشت يها تيپل.  روز انکوبه شد١٠گراد به مدت يسانت
 نموده و ي بررس١٠ و٥، ٣ يشده را در روزها

 ني که از لحاظ شکل و رنگ و همچنييها يکلون
  بودندال يفونال پنوموي لژهيداز و کاتاالز شبي اکسيها تست

 يها طيمح و BCYE-α طي محيجدا کرده و رو
BCYE-αکشت داده و خون دارآگار ن و يستئي بدون س

. گراد انکوبه شدي درجه سانت٣٧ ي روز در دما۳به مدت 
 BCYE-α طي محين مدت روي که در اييها يونکل

ن يستئي بدون سBCYE-α يها طي محيرشد کرده اما رو
ونال ي لژيبه عنوان کلونبود رشد نکرده دار  آگار خونو 

  .)۶( شد يشناخته م
مشخصات  :١پ ي سروتاياليونال پنوموفيص لژيتشخ

 گرم يزيآم ال توسط رنگيونال پنوموفيلژ يکروسکوپيم
 يبرا. )۱۱(  شدي بررسيکروسکوپ نوريو استفاده از م

 گرديدداز انجام ي کاتاالز و اکسيها  تستين باکتريا
ظ يک محلول غلي ،پوراتيز هيدرولي ه روشيبرا .)۱۲(

حل کرده و % ١ مي سدپوراتيه ml٤/٠   را درياز باکتر
،  ساعت قرار داده شد١٢گراد به مدت ي درجه سانت٣٥در 

بوتانول با  :در استون% ٥/٣ نيدريه نين ml٢/٠سپس 
قه ي دق١٠ اضافه و به مدت ي به محلول باکتر١:١نسبت 

تست در  .)۱۳( انکوبه شد گرادي درجه سانت٣٥در 
ط کشت ي محيمورد نظر را رو ي باکترز نشاستهيدروليه

 ٣٥ ساعت در ٤٨نشاسته آگار کشت داده و به مدت 
گراد انکوبه نموده سپس با استفاده از محلول  يجه سانتدر
ز يدرولي از لحاظ هها يباشد کلون يد مي يگول که حاولو

ک ي ، تست بتا الکتامازيبرا .)۱۴(  شدينشاسته بررس
ک ي را برداشته و در ين از کشت تازه باکتري سنگةتود

 ٦ن با رقت يليس يل پنيتر از بنزيل يليم ١/٠ يمحلول حاو
تر بافر فسفات با يمول بر ل ١/٠تر و يل يليگرم بر م يليم
٣/٧pH: ک يزان ين محلول را به ميسپس ا حل شده

 اتاق انکوبه نموده سپس به آن دو قطره يساعت در دما
  ةلي نشاسته حل شده در آب بوسةک محلول تازياز 

در  .درصد اضافه شد ١/٠گراد با رقت ي سانت١٠٠حرارت 
ک قطره از ي مورد نظر ة شدديت به محلول تولينها

د يدي گرم ٣٢/٥د و يگرم  ٠٣/٢ يد که حاويمعرف 
 .)۱۵ و ۱۶( تر آب است اضافه شديل يلي م١٠٠م در يپتاس

ون يناسي آگلوتيت تجاريکون از يناسيدر تست آگلوت
ونال ي لژييد نهايي تأي برا(Oxoid ,UK) التکس

   .)۱٧( ال استفاده شديپنوموف
ه يو ته ١پ يال سروتاينوموفونال پيکشت انبوه لژ

ع يط کشت ماين روش محيدر ا :سلول کامل کشته شده
(YEB) تر آن يک ليه استفاده شد که  کشت انبوي برا

 ٤/٠،  گرم عصاره مخمر١٠، سز بافري گرم ا١٠: شامل
روفسفات است يک پي گرم فر٢٥/٠و  نيستئي سL-گرم 
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ک نرمال  ي KOH ز توسط محلوليط کشت نيمح  pHکه
ع را يط مايتر از محي ليلي م٣٠٠. م شديتنظ ٩/٦زان ي مبه

 ،کالوخته و پس از اتوي ريتريل يلي م١٢٠٠در ارلن 
 روز در ٣ط به مدت يدر آن کشت داده و محرا  يباکتر

 هم يگراد در دستگاه انکوباتور داراي درجه سانت٣٧ يدما
 يها طي محيد عدم آلودگيي تأيبرا. زن انکوبه شد

  يها ط کشتي گرم و محيزيآم رنگ از  (YEB)کشت
BCYE-αاستفاده شددار  خون آگارن و يستئي بدون س 

دست آمده از کشت انبوه در ه  بيوماس باکتريب .)۱٨(
گراد و ي درجه سانت٤ يل حل و در دماين استريبافر سال

سپس . وژ شديفيقه سانتريق د٣٠به مدت  ٣٥٠٠×g دور
، ياکترواکسن سلول کامل کشته شده ب ةي تهيبرا

 يل حاوين استريدست آمده را در محلول ساله رسوب ب
 درجه ٣٧ ي ساعت در دما٢٤ن به مدت يفرمال% ٥/٠

ن زمان محلول را ي از اپس .يمگراد قرار داديسانت
ه خته و رسوب بي را دور رييع روي کرده و ماژويفيسانتر

ل شستشو و ين استرين بار با محلول ساليدست آمده چند
 واکسن از  ةي تهين مراحل برايپس از ا. دوژ شيفيسانتر

 CFU   رقتي باکترةرسوب  سلول کامل کشته شد
ق به ي تزري برايجذب نور يريگ با روش اندازه ٤×١٠٨

  . )۱۹( شد هيموش ته
 : و چلنج آنها با دوز کشندهها موشون يناسيواکس

گروه  هر(  مادهBALB/c نژاد يها چهار گروه از موش
ق سه يون با تزرياسنيواکس. شدند ابانتخ ) موش١٥شامل 

 در يبه صورت داخل صفاق) ml٥/٠ هر دوز يبرا( دوز
و به دو  به دو گروه انجام شد يا  دو هفتهيفواصل زمان

ل ين استري شاهد فقط ساليها گر به عنوان گروهيگروه د
ون به يناسين واکسيدو هفته پس از آخر .)۱٨( ق شديتزر

ک گروه شاهد ي شده و نهي واکسيها ک گروه از موشي
 در ۵/۲ ×CFU/ml۱۰٨  زاني به مي باکترةدوز کشند

mlق ي تزري هر موش به صورت داخل صفاقي برا٥/٠
ن ي هفته از آخر٦ن پس از گذشت يشد همچن

گروه دوم شاهد نه شده ويون گروه دوم واکسيناسيسواک
 جهت .)۲۰( ز مورد چلنج با دوز کشنده قرار گرفتندين

آزمون فرمول ها از   گروهييزا يمني اختالف ايبررس
استفاده  SPSSنرم افزار و  ي دو جامعه آمار نسبتةسيمقا
  .شد

  
  ها  افتهي

روز از کشت  ٦ پس از گذشت :يديي تأيها تست
  يرو) ديمار شده با حرارت و اسيظ شده و تيتغل( ها نمونه

ونال ي مشکوک به لژيها ي کلون،يط کشت انتخابيمح
 ها و کشت ينن کلوي ايز جداسازپس ا. مشاهده شدند
 BCYE-α ،BCYE-α يط کشتهاي محيمجدد آنها رو

 يونال جداسازي لژيباکتر دار خون آگارن و يستئيبدون س
 گرم يزيآم  رنگي داراين باکتريا .) الف۱ شکل( شد
 نشان يکروسکوپين مشاهدات ميف بوده همچنيضع

 يها  است که در کشتيگرم منفل يک باسي ةدهند
ا نخ مانند ي ييا رشته به صورت اشکال ين باکتري ا،کهنه

 ). ب۱ شکل( شود يده ميکروسکوپ دير ميدر ز
 ي جداسازي برايديي تأييايميوشي بيها ن تستيهمچن

ن يا. )١جدول ( انجام شد ١ پيال سروتايونال پنوموفيلژ
ف يداز مثبت ضعي تست کاتاالز و اکسي دارايباکتر

   .بود
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  اليونال پنوموفي لژ۱پ ي سروتايي شناساي انجام  شده برايديي تأيها ج تستينتا: ١ جدول
 الکتاماز-β پوراتيز هيدروليه ز نشاستهيدروليه دازياکس کاتاالز ونيناسيتست آگلوت  يديي تأيتست ها

Legionella pneumophila  + + + + + + 

  

             
   

                                                                اليونال پنوموفي گرم لژيزيرنگ آم: ب                               BCYE-αط يح ميال رويونال پنوموفي لژي هايکلون:الف  :۱شکل  

  
 از مجموع يريگ  نمونهي ط:يريگ ج نمونهينتا

 ي نمونه از فاضالبها٣٠ گرفته شده ة نمون١٢٠
 نمونه از ٣٠، ين شهريادي نمونه از م٣٠، يشهر

 يکش  آب لولهيرهاي نمونه از ش٣٠و ي آبيکولرها
ونال مربوط به ي به لژين آلودگيشتريب. گرفته شد

 بوده و ي راکد و فاضالب شهري آبهايها نمونه
 يکش  آب لولهيرهاي گرفته شده از شيها در نمونه

  ت ـدسه ج بياـنت. دـ نشال مشاهدهـوني به لژيودگـآل

  
 و ۲جدول ( ونال دري لژيزان آلودگي مآمده از
 منظور از .دنباش ي قابل مشاهده م)۱نمودار 

 ي، منفوناليگر لژي ديها ها به گونه ونه نميآلودگ
 يها ط کشتي محيها روين باکتريشدن رشد ا

BCYE-αدار است در  ن و آگار خونيستئي بدون س
ال يونال پنوموفي لژيديي تأيها  که تستيحال

  . شدي آنها منفي برا۱پ يسروتا

 
  اليونال پنوموفي مورد نظر به لژيها  نمونهي آلودگيج بررسي نتا:٢جدول 

ها با  درصد آلودگي نمونه
  لژيونال پنوموفيال

هاي آلوده  تعداد نمونه
 به لژيونال پنوموفيال

هاي آلوده به  تعداد نمونه
 هاي لژيونال گونه

هاي  تعداد نمونه
 گرفته شده

  ها نمونه

 اي راکد و فاضالب شهريآبه ٣٠ ١٩ ١٩ %٣٣/٦٣

 ميادين شهري ٣٠ ٦ ٤ %٣٣/١٣

 کولرهاي آبي ٣٠ ٢ ٢ %٦٦/٦
 کشي شيرهاي آب لوله ٣٠ ٠ ٠ % ٠/٠

 مجموع ١٢٠ ٢٧ ٢٥ ٣٣/٤٣%
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   شده از نقاط مختلفيآور  جمعيها  نمونهيزان آلودگيم: ۱نمودار 
  

 واکسن از سلول ةي پس از ته:ييزا يمنيج اينتا
 و ١پ يال سروتايونال پنوموفي لژةکامل کشته شد

 ني مورد نظر و همچني موشيها  گروهونيناسيواکس
ه ر بيج زيزا نتا يماري بي سوش باکترةچلنج با دوز کشند

دو هفته پس از ( ج چلنج گروه اولينتا :دست آمد
ه شده يدهد که واکسن ته ينشان م) ونيناسين واکسيآخر

ر ي تأثيرا داين باکتري اةسلول کامل کشته شد از
ج چلنج ين نتاي همچن.باشد ي مييار باالي بسييزا يمنيا

 نشان )ونيناسين واکسيشش هفته پس از آخر( گروه دوم
آمده توسط  وجوده  بيمني ايا ع حافظهي پاسخ سرةدهند

 ال استيونال پنوموفي لژةن واکسن در مقابل دوز کشنديا
.)٣جدول(

  
   مختلفيها  در گروهه شده سلول کامل کشتييزا يمنيج اينتا: ٣جدول

 هاي موشي مورد نظر گروه تعداد موش با عاليم بيماري تعداد مرگ ومير  هاي زنده مانده تعداد موش زايي واکسن درصد تشخيص ايمني

 هاي واکسينه گروه اول موش ١ ١ ١٤ %٣٣/٩٣

 هاي شاهد گروه اول موش ١٥ ١٥ - -
 هاي واکسينه گروه دوم موش ٣ ٢ ١٣ %٦٦/٨٦

 هاي شاهد گروه دوم موش ١٥ ١٥ - -

  
ق واکسن از يپس از تزرج چلنج دو هفته ينتادر 

ن گروه يب)  نسبتةسي مقاآزمون( يلحاظ آمار
 يدار ي واکسن و گروه شاهد اختالف معنةکنند افتيدر
 گروه ةسين حالت در مقايا.  مشاهده شدP>٠٥/٠با 
 ٦ز  چلنج بعد ادر واکسن با گروه کنترل ةکنند افتيدر

ج ي نتاةسين مقايهمچن. ز به دست آمديق نيهفته از تزر
 هفته بعد از ٦ هفته با ٢ واکسن بعد از يحفاظت بخش

 را در آزمون يدار ي اختالف معن<٠٥/٠pق با يتزر
   . نسبت نشان ندادةسيمقا

  حثب
 همچون يعي آب طبيها طيمحدر ونال ي لژيها گونه

و   راکدي آبها، آب گرميها ها، چشمه ها، برکه خانهرود
سمها مدت ين ارگانيا.  مرطوب وجود دارنديخاکها

 ييط مرطوب زنده مانده و تواناي در شرايزمان طوالن
 گراد وي درجه سانت٦٨ تا صفر ييط دمايمقاومت در شرا

 درها ين باکتريا. را دارند ٥/٨ تا ٢ برابر pHن يهمچن
 ي همچون کولرهايو مخازن آب  ساخته انسانيها ستميس
 يها ، سر دوش آبيرهاي، مخازن آب گرم، شيآب
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ن يا. ابندي ير ميه هوا رشد و تکثي تهويها ستميحمام و س
ها  ستمين سي سطوح اي که روييها لميوفيها در ب يباکتر
ها مواد  لميوفين بيا. )۱( شوند يافت مياند  ل شدهيتشک
ن يها را فراهم کرده همچن ين باکتري اي الزم براييغذا

ط سخت و مواد ضد يشتر آنها در برابر شرايببه مقاومت 
 يمارياکثر موارد ب. )۵( کنند يکننده کمک م يعفون

 ي آبيها ستمي سيونر به وجود آمده مربوط به آلودگيلژ
 ةي تهويها ستمي و سي آبيساخته انسان همچون کولرها

 در يل ووست که توسط ييا  مطالعهيط. هوا بوده است
از % ٦٠ که گرديده  انجام شده مشاهد١٩٩١ل سا

 کشور ي آبيهااز کولر% ٤٠  بزرگ ويانهاساختم
ن يشتريب. دنباش يال ميونال پنوموفيلژانگلستان آلوده به 

 ٤٠ تا ٣٠ يال در دماهايونال پنوموفيلژ  بهيزان آلودگيم
ک مطالعه ي در .)۲۱( گراد مشاهده شده استيدرجه سانت

 دستگاه ٩٦از  ٢٠٠٩توسط واروارا و همکارانش در سال 
 آن ة نمون٤٧ شد که يآور  نمونه جمع١٣٦ يکولر آب

 ٤٧ نمونه از ٣٠ن ي همچن،ال بوديونال پنوموفيآلوده به لژ
 ين باکتري به اياديز ي آلودگي مثبت شده داراةنمون
 توسط ٢٠٠٩ در سال يگري دة در مطالع.)۲۲( اند بوده

 نمونه در مجموع ١٢٧ ا کسکال و همکارانشيمر
 نمونه ٨٠و  طينمونه آن از مح ٤٧ که ،د شيآور جمع

ن مطالعه نشان داده ي، در امارستانها بوده استيمتعلق به  ب
 يطي محيها  مربوط به نمونهين آلودگيشتري که بشد

 که اکثر ندداد ج نشان ي نتا مادر مطالعه .)۲۳( است
ونال ي، آلوده به لژف گرفته شده در نقاط مختليها مونهن

دهد که  يج نشان مين نتاين ايهمچن. ندا ال بودهيپنوموف
 است که ييها ال در نمونهيونال پنوموفي به لژيآلودگ

ن ي، که اها بوده ير باکتري با سايي باالي آلودگيدارا
ال با يونال پنوموفير و رشد لژي تکثة رابطةنشان دهند

ها  بي همچون آميکروبي ميها تيگر جمعيا ديلم يوفيب

ن ي به ايزان آلودگين ميترشين مطالعه بي ايط. است
 و فاضالب يطي راکد محيها  مربوط به آبيباکتر
 بوده است پس از آن آب %٣٣/٦٣زان ي به ميشهر

به  %٦٦/٦با  ي آبيو کولرها %٣٣/١٣  باين شهرياديم
  حاليكه در در،اند  بودهي کمتري آلودگيب دارايترت

 مشاهده ي آلودگ، آبيرهاي گرفته شده از شيها نمونه
ن يادي مة آلوديدهد که آبها ين مطالعه نشان ميا. دنش

 ةدکنندي که تولي آبي فواره و کولرهاي دارايشهر
ر يسک پذيباشند از عوامل ر يز آب آلوده مي ريها قطره

در . باشند يمال يونال پنوموفي عفونت افراد با لژيبرا
مطالعات گذشته نشان داده شده است که در مورد 

ا يد شده ي توليها يباد يال آنتيفونال پنومويعفونت لژ
 ي نقش کميزبان داراي هومورال در دفاع از ميمنيا
ن نقش را در يشتري بي سلوليمنيسه اي در مقا،باشند يم

سرم . )۱۰(  بر عهده دارديزبان و رفع آلودگيدفاع از م
 و ين باکتري عفونت به ايماران دارايدست آمده از به ب
ه ي بر علييها يباد ي آنتياند دارا افتهي که بهبود ييا آنهاي

ال يونال پنوموفي لژيين شوک گرماي و پروتئيلي، پفالژل
 نشان ١٩٩٤ و همکارانش در سال راتنايو. )۲۴( اند بوده

ال يونال پنوموفي لژيژن يگر آنتيبات ديدادند که ترک
   منجر به فعال شدني خارجي غشايها نيهمچون پروتئ

 يباد ي آنتيها ک پاسخين تحري و همچنT يها تيلنفوس
ج ينتا. شوند ي مين باکتريدر طول عفونت با ا

 و موش نشان داده ي خوکچه هندي رويشگاهيآزما
 هر (MOMP)ا يک يژن ي آنتينيبات پروتئياست که ترک

زبان يو را در ميآداپت و ي ذاتيمني ايها  پاسخيدو
 و گاتو که توسط يدر مطالعات .)۲۵( است ک کردهيتحر

انجام شد نشان داده شده که  ٢٠٠٤ در سال همکارانش
ق يال هم از طريونال پنوموفيها با لژ  کردن موشيعفون

ع يک پاسخ تسري منجر به يق داخل رگيه و هم با تزرير

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jk
u.

m
uk

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                               7 / 9

http://sjku.muk.ac.ir/article-1-333-en.html


 ٧٧رضا شاپوري      

 ۱۳۸۹تابستان /  دوره پانزدهم/مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

 عفونت دوم  طول دريباد ي آنتةافتيش يشده و افزا
 به عفونت ييا ک پاسخ حافظهي ةشود که نشان دهند يم
 در يکيا ريا لوسيمارن ينهمچ. )۲۶(  استين باکتريا

من شده با فالژل ي ايها  نشان داد که موش٢٠٠٥سال 
در چلنج % ١٠٠زان يال به ميونال پنوموفيص شده لژيتخل

ن نشان يهمچن ، زنده ماندندين باکتري اة کشندبا دوز
  دي ساکاريپوپليل  که بهييداده است که ماکروفاژها

(LPS) ک و ي تحرييتوانااند  ال مقاوم شدهيونال پنوموفيلژ
 يط .)۲٧(  را دارندين باکترين اين فالژليپاسخ به پروتئ
 ١پ يال سروتايونال پنوموفي لژي، با جداسازمطالعه حاضر

 ، آنةک واکسن از سلول کامل کشته شديد يو تول
ج ينتا.  شدي بررسين واکسن در مدل موشي اييزا يمنيا

ده توسط وجود آمه  بيمنيد که ااد  چلنج گروه اول نشان
 بعد ازکه  ثر بوده چنانؤار ميسلول کامل کشته شده بس

نه شده زنده مانده اما ي واکسيها  موش%٣٣/٩٣ ،چلنج
ج ين نتاي همچن. گروه شاهد کشته شدنديها کل موش

 توسط ييزا يمنيدهد که ا يچلنج گروه دوم نشان م
ثر بوده ؤ ميک مدت طوالنيسلول کامل کشته شده در 

 سردو  نه شده فقطيگروه دوم واکسکه از کل  چنان
 که نشان اند هموش در چلنج با دوز کشنده کشته شد

 در مواجه يمنيستم اي سييا ع حافظهيک پاسخ سري ةدهند
 ي آمارةسين با مقاي همچن.زا است يماري بيبا باکتر

 <٠٥/٠Pنه شده با يدو گروه واکس)  نسبتةسيآزمون مقا(
نه شده يه واکسن دو گروين اي بيدار ياختالف معن
 واکسن ييزا يمنير اي تأثة که نشان دهند،مشاهده نشد

ن مشاهدات نشان يا .د شده در بلند مدت استيتول
ک يال يونال پنوموفي لژةدهد که سلول کامل کشته شد يم
د يک کاندين ي و همچنبوده  در بلند مدتيمونوژن قويا

کسن ک وايد ي تولبه منظورشتر ي مطالعات بيمناسب برا
   .ال استيپنوموف وناليثر در برابر عفونت لژؤم

  
  يتشکر و قدردان

ر گروه ارشد يت مدين مطالعه با کمک و حمايا
 ي دانشگاه آزاد اسالمي و معاونت پژوهشيولوژيکروبيم

له تشکر و ين وسيسندگان مقاله بدينو. زنجان انجام شده است
  .دارند يزان ابراز مين عزي خود را نسبت به ايقدردان
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