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شهرستان کرمانشاه با روش فنوتیپی و Colony PCR
صحرا بهروش 1،فاطمه کشاورزی 2،فرشید رئیسی
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 )1گروه میکروبیولوژی ،واحد علوم و تحقیقات کردستان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سنندج ،ایران
 )2گروه ژنتیک ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سنندج ،ایران
 )3گروه پاتولوژی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران

تاریخ دریافت95/12/02 :

ﭼﮑیده
مقدمه :استرپتوکوک گروه  (GBS) Bیا آگاالکتیه یکی از مهم ترین علل عفونت میان نوزادان زودرس است .باکتری از طریق مادر به بچه
منتقل می شود و منجر به مرگ نوزاد می گردد .دیدگاه مطالعه حاضر تشخیص) (GBSمیان نمونه های کلینیکال زنان باردار در استان کرمانشاه
به روش  Colony PCRو سپس مقایسه روش تشخیصی فنوتیپیک و ژنوتیپیک بود.
مواد و روش ها :صد خانم باردار با سن بارداری  30تا  38هفته در طی  4ماه از فروردین  1393از مراکز بیمارستانی استان کرمانشاه
انتخاب شدند .نمونه ها از ترشحات واژینال زنان گرفته شد و با محیــط کشت استاندارد( )THBتایــــت هــویت براث و بالدآگار و روش
 colony PCRبرای ژن  SCP Bارزیابی شدند.
یافته های پژوهش :نتایج حاصل از مطالعه نشان داد ،ارزیابی اگر به روش فنوتیپیک باشد ،تنها  5درصد نمونه ها ناقل استرپتوکوک گروه
 Bبود ولی وقتی کلیه نمونه ها با روش  colony PCRارزیابی شد ،درصد ناقل نمونه ها به  7درصد افزایش یافت .هم چنین نتایج تست آنتی
بیوگرام نشان داد ،بیشترین مقاومت مربوط به اریترومایسین بود و آنتی بیوتیک مناسب جهت درمان ابتدا پنی سیلین و سپس ونکومایسین ارزیابی
شد.
بحث و نتیجه گیری :بر اساس نتایج ،شدت انتشار  GBSدر زنان باردار کرمانشاهی باال است .به عالوه ،روش  Colony PCRکه در
آن عملیات استخراج  DNAاز کلنی های رشد یافته حذف شده است می تواند یک روش سریع ،قابل اعتماد و به صرفه تر برای تشخیص ناقلین
باشد.

واژه های کلیدی :استرپتوکوک گروه (Bآگاالکتیه) ،colony PCR ،ژن  ،SCP Bتست آنتی بیوگرام
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تاریخ پذیرش96/03/08 :
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تشخیص حاملین استرپتوکوک های گروه  Bحامل ژن ( )scp Bدر زنان باردار

تشخیص حاملین استرپتوکوک های گروه  Bحامل ژن( )scp Bدر زنان باردار -...فاطمه کشاورزی و همکاران
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مقدمه
استرپتوکوک ،جنس مهمی از باکتری های خانواده
استرپتوکوکاسه و شاخه فرمیکوتز می باشند که به
شکل کروی بوده مدت زمان انکوباسیون باکتری بین 1
تا  3روز به طول می انجامد( .)1استرپتوکوک ها بر
اساس ویژگی های همولیتیک(همولیز خون) به  3دسته
طبقه بندی می شوند )1 :آلفا همولیتیک :همولیز ناقص
آگار خوندار را سبز رنگ می کند )2 ،بتاهمولیتیک:
همولیز کامل طوری که ناحیه ای عاری از گلبول های
قرمز در اطراف کلونی باکتری در آگار خـــوندار دیده
می شود(،شامل استرپتوکوک های گروه  aو  )bو )3
گاما همولیتیک که هیــچ نوع همولیـــزی تولـــید
نمی کنند( .)2استرپتوکوک گروه  bیا استرپتوکوک
آگاالکتیه یا( GBS)group B streptococcusجزء بتا
همولیتیک ها هـــستند و به  9سروتایپ بر اســـاس
پلی ساکارید کپسولی تقسیم بندی()II-VIII، Ib، Ia
می شوند( .)3این ارگانیسم تا اواخر دهه  1960برای
اغلب پزشکان ناشناخته باقی مانده بود و از این زمان به
بعد ،باکتری مزبور در آمریکا و اروپا به عنوان یک عامل
عفونت زا در نوزادان و مادران آن ها مورد توجه قرار
گرفت( .)4تقریباً  10-40درصد از زنان باردار که
باکتری  GBSدر بدن آن ها کلونیزه شده ،هم در
رکتوم و هم در واژن خود حامل این باکتری هستند و
 70-80درصد این زنان  GBSرا به نوزادان خود منتقل
می کنند( .)5برای این که یک نوزاد حین عبور از کانال
زایمان با استرپتوکوک آگاالکتیه کلونیزه شود ریسک
فاکتورهایی وجود دارد که شانس کلونیزه شدن را باال
می برد )1 :در دستگاه ژنیتال تعداد زیادی استرپتوکوک
گروه  bداشته باشد )2 ،زایمان زودرس داشته باشد
( )3 ،)1،3چندین ساعت قبل از زایمان پرده های
جنینی یا آمنیوتیک دچار پارگی زودرس شوند )4 ،در
حوالی زمان زایمان مادر تب داشته باشد )5 ،اگر نوزادی
که متولد می شود ،آنتی بادی ساخته شده توسط مادر را
از او گرفته باشند از این بیماری مصون می ماند .بنا بر
این تمام زنان باردار ،باید در هفته  35-37بارداری
تحت کشت روتین آنوژنیتال قرار گیرند ،اگر GBS
مثبت بود باید حداقل  4ساعت قبل از زایمان به صورت
داخل وریدی تحت تزریق آنتی بیوتیک قرار گیرند .با
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توجه به مطالب ذکر شده ،شناخت داروهای موثر علیه
این باکتری موثر می باشد(.)3-5
در کشورهای در حال توسعه هر ساله حدود 4
میلیون نوزاد در اثر ابتالء به سپسیس در هفته اول
زندگی ،می میرند( .)6هم چنین در کشورهای توسعه
یافته سپسیس یکی از عوامل مرگ در نوزادان به شمار
می رود( .)7،8تخمین زده شده که حدود  20-30درصد
از زنان باردار در جهان ،به ویژه در جنوب شرق
آسیا( )9-12این باکتری را در واژن یا رکتوم خود
کلونیزه می کنند .در آمریکا طبق پیشنهاد مرکز کنترل
بیماری ها( ،)CDCاز زنان باردار  35-37هفته
غربالگری جهت شناسایی افراد ناقل این باکتری به
عمل می آید( )13و زنان بیمار تحت پروفیالکسی
دارویی(آنتی بیوتیک) قرار می گیرند .در واقع تشخیص
و شناخت داروهای موثر علیه این باکتری در حفظ
سالمت زنان باردار اهمــیت زیــادی دارد(.)14،15
روش های تشخیص ناقلین این باکتری مختلف است،
که در این مطالعه از دو روش کشت و Colony PCR
استفاده شد .روش  )16( Colony PCRروشی برای
تکثیر قطعه  DNAبا  PCRاست که با استفاده از کلنی
ارگانیسم و بدون نیاز به استـــخراج  DNAانجــام
می شود.
مواد و رو ش ها
نمونه گیری :از واژن  100خانم باردار که دارای
سن بـــارداری  35هفته به باال بـــودند و جــهت
مراقبت های زایمان به بیمارستان شهید چمران کنگاور
و بیمارستان معتضدی کرمانشاه ،مراجعه کرده بودند ،با
سوآپ استریل نمونه گیری شد و سپس نمونه ها به
محیط کشت اولیه  Todd Hewith Brothانتقال
یافت.
تست های تشخیصی و افتراقی :نمونه ها بر روی
محیط بالد آگار حاوی خون گوسفندی  5درصد کشت
داده شدند و سپس در دمای  37درجه سانتی گراد به
مدت  24ساعت در انکوباتور قرارداده شدند .بعد از رشد
باکتری ها در محیــط کشت؛ رنــگ آمــیزی گرم از
نمونه ها صورت گرفت .پلیت های حاوی باکتری گرم
مثبت که پس از رنگ آمیزی به رنگ قرمز مایل به
صورتی بودند برای انجام تست های افتراقی جداسازی
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جدول شماره  .1پرایمرهای طراحی شده رفت و برگشت ژن  SCP Bبرای انجام colony PCR
پرایمر
´5´-ACAATGGAAGGCGCTACTGTTC-3
´5´ACCTGGTGTTTGACCTGAACTA-3

برای انجام  colony PCRژن  ،SCP Bابتدا
 Master mixتهیه شد ،سپس از کلونی های رشد
یافته بر روی محیط اختصاصی چند کلونی به درون
ماستر میکس انتقال یافت و مخلوط به دست آمده بعد
از مخلوط کردن کامل در ترموسایکلر قرار داده شد.
برنامه ترموسایکلر شامل 5 :دقیقه دمای  95درجه
سانتی گراد دناتوراسیون اولیه سپس  35چرخه با برنامه
دناتوراسیون  45ثانیه دمای  95درجه سانتی گراد،
اتصال پرایمرها  45ثانیه دمای  54درجه ،تکثیر و
گسترش  45ثانیه دمای  72درجه سانتی گراد و
سرانجام  8دقیقه دمای  72درجه برای اکستنشن نهایی
بود .سپس محصوالت  PCRبرروی ژل آگارز  2درصد
حاوی و رنگ اتیدیوم بروماید الکتروفورز شد و باندهای

آدرس
217 to 238
471 to 450

نوع
P2F
P3R

تشکیل شده بر روی ژل آگاروز با ژل داک مشاهده
گردید.
تست آنتی بیوگرام :با استفاده از روش دیســـک
دیفیوژن طبق پروتوکل استاندارد و استفــاده از دیسک
آنتی بیوتیک های اریتــرومایســـین ،پنـی سیـــلین،
ونکومایسین و کلیـــندامایسین انجام شد و میزان و
مقاومت و حســاسیت به این آنتی بیوتیک ها مشخص
گردید.
یافته های پژوهش
از کل نمـــونه ها 5 ،نمــونه استـــرپــتوکوک
آگاالکتیه از طریق تســـت های تشـــخیصی افتراقی
و  7نــمـــونه از طـریق  Colony PCRجـــدا
گردید(شکل شماره .)2

شﮑل شماره  .2نتایج حاصل از تﮑثیر  DNAبا روش Colony PCR
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شدند .از تست کاتاالز برای جداسازی استرپتوکوک از
استافیلوکوک استفاده شد ،ایزوله های که حاوی
استرپتوکوک بودند کاتاالز منفی و جداسازی شدند.
سپس از تست های اختصاصی تشخیصی برای
شناسایی  GBSاستفاده گردید .این تست های
تشخیصی شامل :بررسی همولیز در اطراف کلنی روی
محیط کشت بالد آگار که به صورت هاله ای شفاف
است ،تست نمک طعام  6/5درصد ،تست هیپورات
سدیم که می تواند هیپورازسدیم را هیدرولیز نماید،
تست ( CAMPایجاد سر فلش مانند در محل تقاطع
کشت دو باکتری استاف و استرپت) ،حساسیت به 3
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دیسک باسیتراسین ،اوپتوچین و ( SXTتری متوپریم
سولفامتوکسازول) و تست بایل اسکولین بود .برای جدا
کردن دقیق ایزوله  GBSتست  CAMPو باسیتراسین
و نیز استفاده از  3دیسک باسیتراسین ،اوپتوچین و sxt
جزء تست های اختصاصی می باشند.
 :Colony PCRدر این مطـــالعه یک قـــطعه
اختصاصی از ژن  SCPBاســـترپتوکـــوک گروه B
به طول  255جفـــت باز تکـــثیر شد .در جـــدول
شماره  1توالی و مشـــخصـــات پرایـــمرهای مورد
اســـتفاده جهت قـــطعه مــــورد نـــظر ذکر شده
است.

تشخیص حاملین استرپتوکوک های گروه  Bحامل ژن( )scp Bدر زنان باردار -...فاطمه کشاورزی و همکاران

مقاومت دارویی استرپتوکوک آگاالکتیه نسبت به
آنتی بیوتیک های اریترومایسین ،پنی سیلین،
ونکومایسین و کلیندامایسین به ترتیب  57/14درصد،

جدول شماره  .2فراوانی و درصد مقاومت و حساسیت اندازه گیری شده از ایزوله های استرپتوکوک آگاالکتیه

اریترومایسین
پنی سیلین
ونکومایسین
کلیندامایسین

زنان باردار در سال  1390توسط روناک بختیاری و
همکاران صــورت گرفت ،از مجموع  250نفر  21نفر
آن ها( 8/4درصد) نتایج کشت از واژن و رکتوم مثبت
بود و در آزمون  PCRکلونیزاسیون استرپتوکوک گروه
 Bدر  24نفر( 9/6درصد) مورد خانم باردار از واژن و
رکتوم مثبت بود( )21که با نتایج ما هماهنگی دارد.
طبق نظر  Mc. Gregorو همکاران( )22تمامی زنان
باردار می بایستی در هفته های اول بارداری برای
تشخیص واژینوز باکتریایی و درمان به موقع آن اقدام
نمایند.
در سال  2010ورانی و همــکاران به بررسی
باکتری های استرپتوکوک آگاالکتیه( )GBSحاوی ژن
 Scp Bبه روش  Colony PCRپرداخت ،این ژن
پپتیداز سطحی  C5aرا کد می کنند(ساختار پپتیدازهای
سطحی هم چنین ،ژن های کدکننده این پپتیدازها در
گونه های مختلف جنس استرپتوکوکوس متفاوت اند
که از این طریق می توان نوع گونه های این جنس از
باکتری را به راحتی شناسایی کرد( .)23در مطالعه
دیگری از روش  PCRو کشت و شناسایی آنتی ژن
جهت حاملین  GBSاستفاده نمودند که  605نمونه
تست شده به وسیله این روش ها با روش کشت 96
نمونه( 16درصد) و با روش ( PCRژن 171 )Cfb
نمونه( 28درصد) و با استفــاده از روش ( PCRژن
 226 )SCP Bنمونه مثبـــت( 37درصـــد) به دست

بحث و نتیجه گیری
در این مطالعه از واژن  100خانم باردار در استان
کرمانشاه نمونه گیری شد که از این تعداد طی بررسی
فنوتیپی  5نفر( 5درصد) و طی  7 Colony PCRمورد
( 7درصد) استرپتوکوک بتاهمولیتیک گروه  Bاز واژن
ایزوله گشت .عواملی نظیر بیماری زمینه ای ،تعداد
سقط ،فشارخون ،نوع روش جلوگیری ،سن افراد و
بیماری های تناسلی تاثیری بر میزان کلونیزاسیون
واژینال با استرپتوکوک بتاهمولیتیک گروه  Bنداشت.
استرپتوکوک آگاالکتیه از مهم ترین عوامل ایجاد
بیماری ،مرگ و میر نوزادان و تب های بعد از زایمان
مادران محسوب می شود( .)17عفونت می تواند از مادر
آلوده در حین زایمان به نوزاد منتقل شود .یکی از
عوامل شایع ایجاد مننژیت در نوزادان و هم چنین
بیماری های مهاجم در زنان باردار(پارگی زودرس کیسه
آب) ،استرپتوکــوکــوس های گروه (Bاسترپتوکوکوس
آگاالکتیه) می باشند( .)18این باکتری برای اولین بار در
سال  1933به عنوان مهم ترین عامل باکتریمی(عفونت
خونی) نوزادان شناخته شد( .)19هم اکنون 10-40
درصد زنان به این آلودگی مبتال بوده و اولین دلیل
مرگ و میر نوزادان تازه متولد شده است .بنا بر این یک
روش سریع برای شناسایی ارگانیسم در زنان باردار در
هنگام زایمان مورد نیاز است( .)20در مطالعه ای که به
بررسی اپیدمیولوژی ابتال به استرپتوکوک آگاالکتیه در
40
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میزان مقاومت و حساسیت
متوسط
مقاوم
تعداد
درصد
تعداد
درصد
1
14/28
4
57/14
2
28/57
1
14/28
0
0
1
14/28
0
0
2
28/57

حساس
تعداد
درصد
2
28/57
4
57/14
6
85/71
5
71/42

دیسک آنتی بیوتیک

] [ DOI: 10.29252/sjimu.26.2.37

 14/28درصد 14/28 ،درصد و  28/57درصد بود(جدول
شماره .)2
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آوردند .در این مطالعه حساسیت و ویژگی  PCRبا ژن
 SCP Bبه ترتیب  99/6و  100درصد بوده در مورد
 PCRبا ژن  Cfbبه ترتیب  75/3و  99/5درصد بود و
حساسیت و ویژگی شناسایی آنتی ژن  57/3و 9/5
درصد و برای کشت  42/3و  100درصد گزارش
گـردیـــد( .)24در مــطالــعه حاضــر به بــررســی
استــرپتوکوک های آگاالکتیه ،حامل ژن SCP B
پرداخته شد .روش به کار رفته  Colony PCRبود ،که
در این روش به طور مستقیم از کلنی های رشد یافته
باکتریایی ،کلنی برداشت شده و به تیوب های حاوی
ماستر میکس اضافه می شود .بنا بر این هم میزان
 DNAبیشتر است و هم هزینه پایین تر و دقت کار
بیشتر می باشد .بر اساس نتایج مشاهده شده  7درصد
افراد مورد بررســـی دارای کلــونیزاســـیون باکتری
استرپتوکوک آگاالکتیه بودند که باید قبل از زایمان
تحت درمان آنتی بیوتیکی قرار گیرند .بروز مقاومت به
آنتی بیــوتیـــک هـــای مخــتلــف در سویه های
استرپتوکوکوس آگاالکتیه مشکالت فروانی در درمان
بیماران ناشی از این ارگانیسم ها در نقاط مختلف جهان
از جمله ایران ایجاد کرده است .جهت درمان مناسب و
کنترل عفونت های بیمارستانی نیاز به دانستن الگوی
مقاومت استرپتــوکوکوس آگـــاالکتیه می باشـد .زنان
بارداری که دارای کلونیزاسیون باکتری استرپتوکوک
آگاالکتیه در واژن خود هستند باید  4ساعت قبل از
زایمان تحت درمان آنتی بیوتیکی قرار گیرند .در مطالعه
حاضر ،مقاومت دارویی استرپتوکوک آگاالکتیه نسبت به
آنتــی بیوتیــک های اریتــرومایســین ،پنی سیلین،
ونکومایسین و کلیندامایسین بررسی شد و نتایج آن به
ترتیب  57/14درصد 14/28 ،درصد 14/28 ،درصد و
 28/57درصد در جامعه مورد مطالعه بوده است .نتایج
نشان می دهد که مقاومــت به اریترومـــایســین و
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پنی سیلین و مقاومت به سایر آنتی بیوتیک ها در حال
افزایش است.
متفاوت بودن میزان مقاومت به اریترومایسین در
گزارشات مختلف می تواند ناشی از تفاوت در مدت
زمان استفاده از این دارو و روش های مختلف انجام
آزمایشات سنجش مقاومت جمعیت های متنوع مورد
مطالعه و بررسی بر روی بیماران با سابقه متــفاوت
آنتی بیوتیک درمـــانی باشــد .مقاومت هم زمان
سویه های استرپـــتوکــوک آگاالکتیـــه به ســـایر
آنتی بیوتیک ها درمان آن ها را با محدودیت روبرو
کرده است و جهت انتخاب آنتی بیوتیک مناسب به
منظــور جلوگـــیری از بروز مقاومـــت نســـبت به
آنتی بیوتیک های موثر تعـــیین الگـــوی مقــاومت
آنتی بیوتیکی نیازمند مطالعه گسترده تر با نمونه های
بیشتر و مراکز درمانی مختلف می باشد که مطالعه
حاضر به این منظور انجام شد .استرپتوکوک آگاالکتیه
نسبت به ونکومایســـین حـــساسیت بیشــتری دارد
پس می تواند برای افرادی که به پنی سیلین حساس
هستند داروی مناسبی جهت درمان باشد .بر اساس
نتــایـــج ،شـــدت انتشـــار  GBSدر زنان باردار
کرمــانـــشاهی باال اســت .به عالوه ،روش PCR
 Colonyکه در آن عمـــلیات استخــــراج  DNAاز
کلـــنی های رشد یافتــه حذف شده است می تواند
یک روش ســـریع ،قابل اعتماد و به صرفه تر برای
تشخیص ناقلین باشد.
سپاسگزاری
مقــالــه حاضــر نتیجـــه کار پـــایــان نـــامه
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Detection of GBS(scpB gene) Carriers in Pregnant
Women in Kermanshah By phenotypic and
Colony PCR Methods
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Abstract
Background: Group B Streptococcus
(GBS) or agalactia is an important cause
of infection among the early newborns.
The bacterium is transmitted from mother
to child and most often leads to infant
death. The goal of this study was to detect
GBS among clinical samples of pregnant
women in Kermanshah province, using
Colony
PCR
and
standard
microbiological culture and then to
compare the phenotypic and genotypic
methods against each other.

medium Todd- Hewitt broth, blood agar
and Colony- PCR targeting scpB gene.
Findings: The results showed phenotypic
test among 100 samples, 5 (5%) as
carriers of group B streptococci,
compared to 7 patients (7%) by Colony
PCR test.
Conclusion & discussion: According to
our study, the rate of GBS incidence is
high in women of Kermanshah.
Furthermore, the Colony PCR method
that eliminates DNA extraction process
can be a rapid, reliable and low cost
method to detect the carrier.

Materials & methods: One hundred cases
aged at 30- 38 weeks of life were selected
during 4 months from April 2014 on at
health centers of Kermanshah province.
The samples were taken from the
women’s vaginal secretions and tested by
standard culture using basic culture

Keywords: group B Streptococcus
(agalactia), Colony PCR, scp B gene
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