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Background and Aims: Mycoplasma pneumoniae is one of the most important pathogens
causing human respiratory tract infection; especially in community-acquired pneumonia
(responsible for 10 – 40% of these infections).The aim of this study was to evaluate the
prevalence of Mycoplasma pneumonia in patients with respiratory infections from Mostafa
Khomeini and Khatam hospitals, by culture and molecular methods.

Materials and Methods: In this study, 100 samples of throat swab from patients with
respiratory infections were collected. All samples were cultured in PPLO broth and PPLO agar.
After culture and genomic DNA extraction, PCR was carried out using specific M. pneumoniae
primers.

Results: In this study, 14 (14%) colonies of Mycoplasma were isolated on PPLO agar
medium. Using specific primers, 17 samples (17%) were detected as Mycoplasma genus and 6
samples (6%) were confirmed to be M. pneumoniae species.
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Conclusions: Based on the results of this study, For the detection of M. pneumoniae
among the respiratory infections cases PCR is a highly reliable and sensitive method compared
to the culture media. Using specific primers, PCR can confidently detect and separate infectious
agents even in the genesis and species level.

Keywords: Mycoplasma pneumonia, Polymerase chain reactions, Culture, Respiratory
infections
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فراوانی مایکوپالسما پنومونیه در بیماران مبتال به عفونتهای تنفسی مراجعهکننده به
ایمان پوالدی ،1محسن طاهری ،1محمد نیاکان * ،1رضا میرنژاد ،2قاسم

عظیمی3

 .1گروه میکروبشناسی ،دانشکدۀ پزشکی ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران
.2

مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی ،پژوهشگاه سیستم بیولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا(...عج)  ،تهران ،ایران

 .3گروه بیماریهای داخلی ،بیمارستان شهید مصطفی خمینی ،تهران ،ایران

اطالعات مقاله
تاریخچۀ مقاله
دریافت1397/02/31 :
پذیرش1397/11/2:
انتشار آنالین1397/12/25 :

چکیده
زمینه و هدف :مایکوپالسما پنومونیه یکی از مهمترین پاتوژنهایی است که باعث ایجاد عفونتهای دستگاه تنفسی میشود؛
بهویژه در پنومونیههای اکتسابی از جامعه که عامل  10تا 40درصد پنومونی اکتسابی از جامعه است .هدف از این مطالعه ،بررسی
فراوانی مایکوپالسما پنومونیه در بیماران مبتال به عفونتهای تنفسی مراجعهکننده به بیمارستانهای مصطفی خمینی (ره) و
خاتماالنبیا تهران به روش کشت و مولکولی است.
مواد و روشکار :در این پژوهش  100نمونه سواب گلو از بیماران مبتال به عفونتهای تنفسی جمعآوری شد .تمام نمونهها در

موضوع:

محیط مایع  PPLO Brothو محیط جامد  PPLO agarکشت داده شدند .پس از کشت و استخراج ژنوم از طریق کیت ساخت شرکت

باکتریشناسی پزشکی
IJMM1397;12(6): 382-389

 Rocheآلمان ،تکنیک  PCRبا پرایمرهای اختصاصی اجرا شد.
یافتهها :در این مطالعه 14 ،نمونه (14درصد) پرگنه مربوط به مایکوپالسما در محیط  PPLO Agarایزوله شد .با استفاده از

نویسندۀ مسئول:

پرایمرهای اختصاصی  17نمونه (17درصد) از نظر جنس مایکوپالسما و  6نمونه (6درصد) از نظر وجود گونه مایکوپالسما پنومونیه

محمد نیاکان

مثبت گزارش شد.

گروه میکروبشناسی ،دانشکدۀ پزشکی،
دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران

نتیجهگیری :نتایج این تحقیق نشان داد ،برای شناسایی مایکوپالسما پنومونیه در بین مبتالیان به عفونتهای دستگاه تنفسی ،
روش مولکولی  PCRبطور معنی داری نسبت به کشت از حساسیت باالتری برخودار است و با به کار گیری پرایمرهای اختصاصی
میتوان این عوامل بیماریزا را در حد جنس و گونه با دقت بیشتری مورد شناسایی قرار داد.

پست الکترونیک:
niakan@shahed.ac.ir

کلمات کلیدی :مایکوپالسما پنومونیه ،واکنش زنجیره پلیمراز ،کشت ،عفونتهای تنفسی
کپیرایت © مجله میکروب شناسی پزشکی ایران :دسترسی آزاد؛ کپی برداری ،توزیع و نشر برای استفاده غیرتجاری با ذکر منبع آزاد است.

مقدمه
عفونت پنومونی آتیپیک ریوی یک عفونت دستگاه تنفسی
فوقانی و تحتانی است ( )1،2که به پنومونی اکتسابی از جامعه
( )Community Acquired Pneumoniaشناخته میشود ( )3،4و
سبب التهاب برگشتپذیر برونشها میشود ( .)4بیماران معموال
عالئم و نشانههای تراکئوبرونشیت (تب تا  39/5درجه ،لرز،
بدحالی ،گلودرد ،آبریزش از بینی ،سردرد و سرفههای خشک) را
نشان میدهند ( .)7-5پنومونی آتیپیک معموال شدید نیست ،اما

خستگی و بدحالی ممکن است در افراد وجود داشته باشد و گفته
میشود این افراد از پنومونی ) (Walkingرنج میبرند (.)5،8،9
مایکوپالسما پنومونیه از شایعترین علل پنومونی آتیپیک است که
بهطور عمده در کودکان و نوجوانان بین  5تا  15سال رخ میدهد
و ( )12-10بسته به موقعیت و محیط 10 ،تا 40درصد موارد
پنومونی اکتسابی از جامعه را ایجاد میکند ( .)10،13،14باکتری
های جنس مایکوپالسما فاقد دیوارۀ سلولی هستند و در انسان
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بیمارستانهای مصطفی خمینی(ره) و خاتماالنبیا به روشهای کشت و PCR
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مواد و روشها
جمعآوری و کشت نمونهها
طی این مطالعه ،درمجموع  100نمونه سواب گلو از بیماران
مشکوک به عفونتهای مایکوپالسما پنومونیه ،شامل تمامی
بیمارانی که دارای عالئم بالینی عفونت تنفسی مانند ضعف و بی
حالی ،خستگی ،سردرد و سرفۀ خشک پایدار ،تنگی نفس ،اسهال،
وجود خلط و درد عضالنی بودند ،زیرنظر پزشک فوق تخصص ریه
با رعایت اصول و شرایط استریل جمعآوری شد و پس از انتقال
نمونهها در محیط ترانسپورت به آزمایشگاه 1 mL ،از محیطهای
انتقالی را با عبوردادن از فیلتر  0/45میکرومتر داخل محیط
اصلی  )pH =7/8±0/2( PPLO Brothانتقال داده و در شرایط CO2
5-10درصد بهمدت  3هفته در دمای  37°Cانکوبه شدند .بعد از 3
بار ساب کالچر نمونهها در داخل محیط مایع از هر نمونه 100 µl
در محیط جامد  PPLO agarکشت داده و نمونهها در شرایط CO2
5-10درصد بهمدت  7- 10روز در  37°Cانکوبه شدند .در این
مطالعه سویۀ استاندارد مایکوپالسما پنومونیه )(ATCC: 29342
است که از مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی پژوهشکدۀ سیستم
بیولوژی دانشگاه علوم پزشکی بقیهاهلل(عج) تهیه شد.
استخراج  DNAاز نمونهها
پس از کشت نمونههای بالینی در محیط مایع
برای استخراج  DNAاز محیطهای مایع  PPLOبراثی که
نمونهها ی بالینی داخل آنها کشت داده شده بودند از کیت Roche
استفاده شد که بعد از انجام مراحل استخراج  DNAنمونهها تا
زمان انجام  PCRدر دمای  -20°Cنگهداری شدند.
PPLO broth

راهاندازی روش مولکولی
برای شناسایی جنس مایکوپالسما ( ژن )16SrRNA-از پرایمرهای
اختصاصی  FP: 5' -ACTCCTACGGGAGGCAGCAGT-3و RP:5'-
 TGCACCATCTGTCACTCTGTTAACCTC-3با طول قطعه (bp
 )713و همچنین برای شناسایی مایکوپالسما پنومونیه (ژن )P1-از پرایمرهای
384
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بیماریهای مختلفی را ایجاد میکنند ( .)15،16از بین
مایکوپالسماها ،گونۀ مایکوپالسما پنومونیه رایجترین گونۀ
مایکوپالسمای مسبب بیماریهای انسانی از جمله عفونت آتیپیک
ریوی ،عفونت مفصل و سایر عفونتها است (.)8،15،16،18
پنومونی ناشی از مایکوپالسما پنومونیه با تظاهرات مکرر خارج
ریوی (انسفالیت ،نوریت نور ،سوزش حاد ،سکتۀ مغزی ،فلج عصب
جمجمه و مننژیت آسپتیک) همراه است ( .)19گزینههای درمانی
برای عفونتهای مایکوپالسما پنومونیه ،ماکرولیدها (،)MLs
تتراسایکلینها و فلوروکینولونها هستند ( .)20مایکوپالسما
پنومونیه منجر به بیماری تنفسی و پنومونی با شیوعی در حدود 2
تا 35درصد ،بسته به روش شناسایی ،دورۀ مطالعه و جمعیت تحت
مطالعه میشود .دادهها از  21کشور نشان داد که مایکوپالسما
پنومونیه بهعنوان شایعترین نوع باکتری مسبب پنومونی آتیپیک
بوده که مسئول ایجاد حدود 12درصد از پنومونی اکتسابی از
جامعه طی سالهای  1996تا  2004است ( .)21،22طی مطالعهای
که در هند صورت گرفته است ،از مجموع  453بیمار مبتال به
عالئم پنومونی (7درصد) با ( PCRژن  )P1مثبت گزارش شد
( .)23همچنین طی یک دورۀ 18ماهه 485 ،نمونه سواب خلط
گلو از بیماران بستریشده در بیمارستان عمومی بصره در عراق با
تشخیص بالینی پنومونی گرفته شد که شایعترین پاتوژنها
 Streptococcus pneumoniaeبا (43/9درصد) و پس از آن
مایکوپالسما پنومونیه (19/4درصد) بودند ( .)24مطالعهای در
ایاالتمتحده نشان داد که 50درصد پنومونی در کودکان و
35درصد در بزرگساالن بهعلت دو عامل ویروسی و مایکوپالسما
پنومونیه رخ میدهد و همچنین مطالعهای در ژاپن نشان داد که
26/8درصد از کودکان مبتال به پنومونی از نظر وجود مایکوپالسما
پنومونیه مثبت بودند ( .)10پیشبینی شده است که بیماریهای
ناشی از پاتوژنهای تنفسی در ایاالتمتحده تا 20درصد میرسد و
تقریبا  500،000نمونه از پنومونیهای اکتسابی از جامعه را شامل
میشوند که هرساله باید در ایاالتمتحده بستری شوند و 35درصد
پنومونیهای سرپایی و 18درصد از موارد پنومونی که نیاز به
بستری دارند ،از طریق مایکوپالسما پنومونیه ایجاد میشود (25
 .)26،شیوع پنومونیه ناشی از مایکوپالسما پنومونیه در داخل
کشور براساس مطالعۀ  Sharifiو همکاران در شهر تبریز (6درصد)
است ( .)27باتوجه به مطالعات محدودی در ایران که مبتنی بر
روشهای کشت و سرولوژیک بوده و همچنین مطالعاتی که
براساس روشهای مولکولی انجامشده بسیار محدود و کم است.
درنتیجه انجام مطالعات بیشتر با استفاده از روشهای دقیق و

حساسی همانند روشهای مولکولی  PCRبسیار حائز اهمیت است
که به بررسی دقیق میزان شیوع پنومونی ناشی از مایکوپالسما
پنومونیه کمک میکند؛ لذا هدف از این مطالعه ،بررسی میزان
فراوانی مایکوپالسما پنومونیه در بیماران مبتال به عفونتهای
تنفسی مراجعهکننده به بیمارستانهای مصطفی خمینی (ره) و
خاتماالنبیا تهران به روش کشت و مولکولی  PCRاست.

مجلۀ میکروبشناسی پزشکی ایران ▐سال  12شمارۀ ▐ 6بهمن  -اسفند 1397
اختصاصی

 FP: 5'- AAAGGAAGCTGACTCCGACA-3وRP: 5'-

 TGGCCTTGCGCTACTAAGTT-3با طول قطعه ( )450bpاستفاده
شد (.)16

یافتهها
مطالعۀ حاضر روی  100بیمار مبتال به عفونتهای تنفسی
صورت گرفته است که  48مورد (48درصد) از آنها مرد و  52مورد
(52درصد) از آنها زن بودند و محدودۀ سنی بیماران حداقل 17
سال و حداکثر  85سال و میانگین سنی بیماران ( )53٫62سال
بود .نتایج مطالعۀ حاضر مشخص کرد که از نمونههای جمعآوری
شده 14 ،عدد (14درصد) دارای پرگنه روی محیط PPLO agar
هستند که در شکل  1نشان داده شده است.

شکل  .2نتیجه آزمون  PCRبرای جنس مایکوپالسما ـ ژن : 16SrRNA
ردیف  ، Lader 100 bp :1ردیف  : 2کنترل مثبت (سویه استاندارد مایکوپالسما
پنومونیه  ،) ATCC : 29342ردیف  3تا  : 7نمونه هایی از جنس مایکوپالسما
جدا شده از بیماران ،ردیف  : 8کنترل منفی می باشند.

شکل  .3نتیجه آزمون  PCRبرای گونه مایکوپالسما پنومونیه ـ ژن : P1
ردیف  ، Lader 100 bp :1ردیف  :2کنترل مثبت (سویه استاندارد مایکوپالسما
پنومونیه  ،) ATCC : 29342ردیف  3تا  : 7نمونه هایی از مایکوپالسما
پنومونیه جدا شده از بیماران ،ردیف  : 8کنترل منفی می باشند.

نتایج تعیین توالی محصول  PCRژن  P1گونۀ

مایکوپالسما پنومونیه
شکل  .1تصویر مربوط به پرگنه مایکوپالسما پنومونیه

نتایج راهاندازی  PCRبرای تشخیص گونۀ مایکوپالسما
پنومونیه
نتایج  PCRبرای تعداد  100نمونۀ بالینی سواب گلو نشان
داد که  17نمونه از لحاظ جنس مایکوپالسما (ژن )16SrRNA
مثبت بوده و  6نمونه دارای (ژن  )P1مایکوپالسما پنومونیه بودند
که در شکل  2و  3نشان داده شده است .همچنین در این مطالعه،
حدود نیمی از بیماران دارای تظاهرات بالینی عفونت تنفسی

محصول  PCRمربوط به ژن  P1گونۀ مایکوپالسما پنومونیه
برای تعیین توالی به یک شرکت معتبر در خارج از کشور ارسال
شد .با مشخصشدن توالی و بالست کردن توالی مدنظر در محیط
 ،NCBIمطابقت محصول  PCRتعیینتوالیشده با ژن  P1گونۀ
مایکوپالسما پنومونیه با شباهتی بیش از 98درصد تأیید شد که در
شکل  4نشان داده شده است.
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پس از  BLASTکردن پرایمرهای انتخابشده ،حساسیت و
اختصاصیت آنها در سایت  NCBIتأیید شد و واکنش  PCRبا
حجم نهایی  25 µlطبق پروتکل 94°C Pre Denaturation ،برای
 5دقیقه 35 ،سیکل شامل  94°C Denaturationبرای  35ثانیه،
 56°Cبرای  40ثانیه دمای  Annealingو  72°Cبرای  45ثانیه
دمای  Extensionو همچنین یک مرحله  Final Extentionدر
 72°Cبهمدت  5دقیقه برای گونۀ مایکوپالسما پنومونیه صورت
گرفت .در پایان محصوالت واکنش  PCRدر مقایسه با سویۀ
استاندارد مایکوپالسما پنومونیه ) (ATCC: 29342الکتروفورز شد.

مایکوپالسما پنومونیه مانند خستگی 63درصد ،ضعف و بیحالی
48درصد ،سردرد 50درصد ،سرفۀ خشک پایدار 34درصد ،سرفۀ
خلطدار 61درصد ،تهوع و استفراغ 21درصد بودند .تمام بیمارانی
که از نظر وجود ژن ( P1گونۀ مایکوپالسما پنومونیه) مثبت
گزارش شدند ،دارای این تظاهرات بالینی بودند.

ایمان پوالدی و همکاران| بررسی فراوانی مایکوپالسما پنومونیه در بیماران مبتال به عفونتهای تنفسی...

بحث و نتیجهگیری
مایکوپالسما پنومونیه یک باکتری منحصربهفرد است که
فاقد دیوارۀ سلولی بوده و برای رشد نیازمند استرول است.
مایکوپالسما پنومونیه موجب بیماریهای متعددی همانند
عفونتهای دستگاه تنفسی (پنومونی آتیپیک) میشود و این
موجب شده است که مایکوپالسما پنومونیه در کانون توجه قرار
گیرد ( .)15،27روش کشت محدودیتهای زیادی مانند حساسیت
پایین ،مدتزمان الزم طوالنی برای کشت و از طرفی نیاز به
آزمایشگاه تخصصی و باکتری زنده دارد (.)27
در مطالعۀ حاضر از  100نمونۀ جمعآوریشده 14 ،نمونه
(14درصد) از لحاظ کشت و  17نمونه (17درصد) از نظر جنس و
همچنین  6نمونه (6درصد) از نظر گونۀ مایکوپالسما پنومونیه
مثبت گزارش شد که نشاندهندۀ آمار نسبتا پایین آلودگی با
مایکوپالسما پنومونیه در بیماران مبتال به پنومونی است .البته این
تنها تحقیقی نیست که وجود مایکوپالسما پنومونیه را در بیماران
مبتال به عفونتهای تنفسی گزارش میکند ،بلکه طی مطالعۀ
Dashو همکاران از مجموع  130بیمار 18 ،بیمار (14درصد) با هر
آزمونی برای مایکوپالسما پنومونیه مثبت گزارش شده است که از
این  18بیمار در  9بیمار (50درصد) آزمون کشت و در  5بیمار

(27/7درصد) تست  PCRمثبت گزارش شده است ( )28که با
نتایج حاصل از این مطالعه همخوانی ندارد و اختالف اندکی وجود
دارد .در مطالعۀ  Wenti Xuو همکاران ،اطالعات اولیۀ بیماران
) SARI (severe acute respiratory infectionهمراه با نمونۀ
گلو یا سرم جمعآوری شد 585 .نمونه  SARIجمعآوری شد که
میزان شیوع عفونت پنومونی ناشی از مایکوپالسما پنومونیه طی
این مطالعه (19/66درصد ،)585/115 ،است که نسبت به مطالعۀ
حاضر شیوع بیشتری دارد .همچنین طی مطالعاتی در
ایاالتمتحده نشان داده شده است که 50درصد پنومونی در
کودکان و 35درصد در بزرگساالن به علت هر دو عامل ویروسی
و مایکوپالسما پنومونیه رخ میدهد و مطالعهای در ژاپن نشان
داده که 26/8درصد از کودکان مبتال به پنومونی از نظر وجود
مایکوپالسما پنومونیه مثبت بودهاند ( .)10مایکوپالسما پنومونیه
بهطور عمده در کودکان و نوجوانان تشخیص داده میشود و
شایعترین علل پنومونی آتیپیک است ( .)29،30بسته به موقعیت و
محیط 10 ،تا  40درصد موارد پنومونی اکتسابی از جامعه بهعلت
مایکوپالسما پنومونیه ایجاد میشود ( .)10،31طی مطالعۀ Sharifi
و همکاران که روی  200بیمار در شهر تبریز انجام گرفت ،میزان
شیوع پنومونی ناشی از مایکوپالسما پنومونیه (6درصد) گزارش
شد ( )27که با نتایج حاصل از این مطالعه همخوانی دارد .طی
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مطالعات صورتگرفته ،شیوع عفونت پنومونی ناشی مایکوپالسما
پنومونیه در هند (7درصد) است ( )23که با مطالعۀ حاضر اختالف

سپاسگزاری
نویسندگان از جناب آقای دکتر رضا گلمحمدی ،بهخاطر
فراهمکردن سویۀ استاندارد مایکوپالسما پنومونیه و جناب آقای
دکتر محمود امین مرعشی و تمام کسانی که ما را در این راه یاری
کردند ،تشکر و قدردانی میکنند.
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