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Abstract
Background and Aim: Streptococcus agalactiae is one of the most important
causes of neonatal infection such as sepsis ,meningitis and pneuomonia. This study
was peformed to determine the clonization rate and susceptibility patterns of these
isolated bacteria among the population of pregnant women..
Materials and Methods: The Vaginal and rectal swabs were obtained from 100
pregnant women attending Imam Ali Hospital and Qaem Polyclinic of Social Security
of Amol in 2013. Isolated bacteria were identified and cofirmed by standard
microbiological tests and PCR.Antimicrobial susceptibility patterns was performed by
disk diffusion agar according to CLSI.
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Results: Among one hundred (100) pregnant women participated in this study,
the carriage rate of S. agalactiae was 10%. All isolated S. agalactiae were susceptible
to penicillin, ceftriaxon, vancomycin, clindomycin, nitroforantoin and ampicillin.
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Conclusions: Due to the prevention strategies to reduce the S. agalactiae
associated diseases, we recommend screening of all pregnant women for Streptococcus
agalactiae between 35-37 weeks gestation with a vaginal and rectal swabs and
determine the S. agalactiae antimicrobial susceptibility patterns.
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بررسی حاملین استرپتوکوکوس آگاالکتیه در زنان حامله وتعیین الگوی حساسیت پادزیستی
آنها در شهرستان آمل
0
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مواد و روش کار:

از  011زن باردار مراجعه کننده در سال  0931به بیمارستان امام علی (ع) و پلی-

کلینیک تامین اجتماعی قائم آمل ،سوابهای رکتال و واژینال تهیه شد .باکتری های جدا شده ،با روش های
بیوشیمیایی شناسایی و با واکنش زنجیره ای پلی مراز تأیید گردیدند .الگوی حساسیت به پادزیست ها با
روش انتشار در آگار و بر طبق دستورالعمل  CLSIانجام شد.

یافتهها :از  011زن باردار شرکت کننده در این مطالعه 01 ،نفر ( )%01حا مل استرپتوکوکوس آگاالکتیه
بودند و تمامی سویه های جدا شده نسبت به پادزیست های پنی سیلین ،کلیندامایسین ،سفتریاکسون،
نیتروفورانتوئین ،آمپی سیلین و وانکومایسین حساس بودند.

نتیجهگیری :بر طبق برنامه های پیشگیری جهت کاهش بیماریهای مرتبط با استرپتوکوکوس
آگاالکتیه ،توصیه می شود تمام زنان باردار در هفته  93تا  93حاملگی از نظر حامل استرپتوکوکوس
آگاالکتیه غربالگری شوند و الگوی حساسیت ضد میکروبی شان تعیین گردد.
کلمات کلیدی :استرپتوکوکوس آگاالکتیه  ،زنان باردار ،واکنش زنجیره ای پلی مراز
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مقدمه
استرپتوکوکوس آگاالکتيه باکتری گرم مثبت ،کروی شکل
و يکی از مهمترين عامل عفونت در نوزادان مانند سپسيس،
مننژيت و پنومونی است ( .)5استرپتوکوکوس آگاالکتيه در واژن و
رکتوم  12-42درصد زنان باردار وغير باردارکلونيزه میشود (.)2

اين کلونيزاسيون می تواند گذرا ،متناوب و يا مزمن باشد و در
مناطق جغرافيايی مختلف ميزان آن متفاوت است ( .)3پنجاه

درصد از کودکان متولد شده از زنان حامل با استرپتوکوکوس
آگاالکتيه ،کلونيزه میشوند و  0درصد از اين نوزادان به عفونت
02
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استرپتوکوکوس آگاالکتيه مبتال میشوند .بر حسب نوع زايمان،
 42-02درصد از کودکان متولد شده از اين مادران تا  00ساعت
اول زندگی عفونت شديد را بروز میدهند ( 51درصد موارد در
 04ساعت اول رخ میدهد) ( .)4بر اساس دستورالعمل

CDC

مبنی بر غربالگری زنان باردار و عوامل خطر ،ميزان شيوع عفونت-
های استرپتوکوکوس آگاالکتيه در نوزادان کاهش يافته است (.)1

هدف از اين مطالعه بررسی ميزان شيوع حاملين استرپتوکوکوس
آگاالکتيه در جمعيت زنان باردار مراجعه کننده (جهت انجام
معاينه و زايمان) به بيمارستان امام علی (ع) آمل و پلی کلينيک
تأمين اجتماعی قائم (عج) آمل و الگوی حساسيت پادزيستی آنها
بوده است .اين مطالعه با آگاهی بخشی منطقهای ،استفاده غير
منطقی از داروهای ضد ميکروبی در طول پروفيالکسی را کاهش
می دهد و از سياست بهداشت عمومی حمايت میکند.

واکنش زنجیره ای پلی مراز برای شناسایی

استرپتوکوکوس آگاالکتیه
از باکتریهای جدا و تعيين هويت شده توسط کشت ،جهت
تشخيص دقيقتر تست واکنش زنجيره ای پلی مراز انجام شده
است .جهت کنترل مثبت از باکتری استرپتوکوکوس آگاالکتيه
( ATCC27956شرکت بهار افشان) استفاده شده است .برای
تکثير ژن  16 S rRNAاز پرايمرهای اختصاصی اين ژن استفاده
گرديد ( Bioneerکره جنوبی) (.)8
جدول  :1توالی پرايمرهای مورد استفاده
product
)size (bp

) sequence ( 5′- 3′

504

CGCTGAGGTTTGTGTTTACA
CACTCCTACCAACGTTCTTC

Species
F
R

S.
agalactiae

مواد و روشها

برای تهيه نمونههای  ،DNAپنج کلنی استرپتوکوکوس
آگاالکتيه را در  122ميکروليتر آب مقطر سوسپانسيون و سپس

در اين مطالعه  122زن باردار که در هفته های  31تا 30
حاملگی برای انجام معاينه و زايمان مراجعه کرده بودند بودند با
تکميل پرسشنامه و رضايت فردی در مدت زمان  6ماه نمونه-
برداری بعمل آمد .نمونه گيری با استفاده از سواب استريل انجام
گرديد .در اين پژوهش با استفاده از سواب يک نمونه از واژن
(نمونه واژينال از يک سوم تحتانی ديواره واژن) و يک نمونه از
رکتال) نوک پنبهای سواب را در تاد هويت براث تر کرده و وارد
اسفنگتر مقعد نموده و به آرامی چرخانده تا سواب ،رنگ مدفوع
به خود گيرد) تهيه گرديد و در محيط Todd Hewith Broth
قرار داده شد.محيط کشت به مدت  04ساعت در انکوباتور با
دمای  30درجهی سلسيوس گرمخانه گذاری شد .به وسيله لوپ
استريل از اين محيط برداشت کرده در محيط بالد آگار حاوی 1
درصد خون دفيبرينه گوسفند کشت داده شدسپس در جار و
شمع واجد  1درصد  CO₂به مدت  04ساعت در  30درجه ی
سلسيوس گرمخانه گذاری گرديد ( .)6بعد از  04ساعت ،کلنی ها
از نظر ميکروسکوپی ،نوع هموليز ،آزمايش کاتاالز ،آزمايش کمپ،
مقاومت به ديسک باسيتراسين ،عدم رشد در محيط بايل
اسکولين آگار و هيدروليز هيپورات سديم تعيين هويت شدند

به مدت  11دقيقه جوشانده شد  .سوسپانسيون سلولی جوشانده
شده را میتوان به طور مستقيم به عنوان الگوی  DNAبرای
تکثير  PCRاستفاده کرد .تکثير  DNAدر  01ميکروليتر مخلوط
واکنش شامل  0/1ميکروليتر از بافر ./01 ،12xميکروليتر از
کلريد منيزيم  12ميلی موالر  ./1،ميکرو ليتر از دی اکسی
نوکلئوزيد تری فسفات 12ميلی موالر 02،پيکومول از هر پرايمر،
 ./0ميکروليتر از Tagپلی مراز  1واحدی و  0ميکروليتر از
سوسپانسيون باکتريايی استاندارد با کدورت استاندارد معادل نيم
مک فارلند (هر ميلی ليتر حاوی 1/1 x 125باکتری ) انجام شد.
چرخه  PCRشامل مرحله ی واسرشت اوليه در دمای  94درجهی
سلسيوس به مدت  3دقيقه و با  31بار تکرار شامل واسرشت (در
دمای  94درجهی سلسيوس به مدت 1دقيقه) ،اتصال پرايمر (در
دمای 43درجهی سلسيوس به مدت 1دقيقه) و طويل شدن(در
دمای  00درجهی سلسيوس به مدت 1دقيقه) ادامه يافت.تکثير
نهايی در  00درجهی سلسيوس به مدت  3دقيقه انجام شد.
محصول  PCRبا استفاده از ژل آگارز 0درصد الکتروفورز و با
اتيديوم برومايد رنگ آميزی گرديد ( .)9محصول  PCRبوسيله
ترادف سنجی تأييد گرديد.

(.)7

01

زهرا فاضلی و همکاران | بررسی حاملين استرپتوکوکوس آگاالکتيه در زنان حامله

بررسی حساسیت باکتری نسبت به پادزیست ها
(آنتی بیوگرام)
الگوی حساسيت دارويی پادزيست ها به روش انتشار در
ديسک و بر طبق پيشنهاد های CLSI 0210برای پادزيستهای
آمپی سيلين ،وانکومايسين ،اريترومايسين ،جنتامايسين،
کليندامايسين ،پنی سيلين ،کوتريموکسازول-تريمتوپريم،
سفترياکسون ،نيتروفورانتوئين ،تتراسايکلين وکلرامفنيکل در
محيط کشت مولر هينتون آگار حاوی  1درصد خون گوسفند

حساس ( )%35/12و  5مورد حساس ( )%61/12بودند .در مورد
سيپروفلوکساسين  1مورد مقاوم ( 5 ،)%0/0مورد نيمه حساس
( )%61/1و  4مورد حساس ( )%32/5بودند .در مورد کلرامفنيکل
 1مورد نيمه حساس ( )%0/0و  10مورد حساس ()%90/3
حساس بودند .و تمامی سويه های جدا شده به تترا سايکلين،
جنتامايسين ،آميکاسين وکوتريموکسازول مقاوم ( )%122بودند.

(شرکت پادتن طب ايران) انجام شد ( .)50برای اين منظور با
سواب از سوسپانسيون باکتری با غلظت  ./1مک فارلند ( ./1مک
فارلند از کلنی باکتری در آب مقطر استريل تهيه می گرديد)
برداشت کرده در سطح محيط کشت پخش گرديد سپس ديسک
های پادزيست را در سطح محيط کشت قرار داده به مدت 04
ساعت گرمخانه گذاری گرديد .قطر هاله ی عدم رشد را با ميلی-
متر اندازه گيری و نتيجه بصورت مقاوم ،نيمه حساس و حساس
گزارش گرديد.سويه استرپتوکوکوس آگاالکتيه ATCC27956
برای کنترل کيفی استفاده شد.
آنالیز آماری
داده ها با توجه به مقياس متغيرها که متغير وابسته در
سطح اسمی می باشند از ضريب همبستگی کای اسکوئر و V
کرامرز با استفاده از نرم افزار  SPSS 19انجام شد.

شکل  :1الکتروفورز محصول واکنش زنجيره ای پلی مراز روی ژل
آگاروز  0درصد :1 .مارکر :0استرپتوکوکوس آگاالکتيه ATCC27956
 :3باکتری جداشده  : 4کنترل منفی

یافتهها

بحث

نتايج اين مطالعه نشان داد که از  122زن باردار شرکت
کننده در اين تحقيق 12 ،نفر ( )%12حا مل استرپتوکوکوس
گروه  Bبودند .از ميان موارد مثبت 3 ،مورد از کشت رکتال
(4 ،)%3مورد از کشت واژينال ( )%4و  3مورد ( )%3هم از کشت
رکتال و هم از کشت واژينال جدا گرديد .کليه ی استرپتوکوکوس
آگاالکتيه های جدا شده از طريق کشت ميکروبی ،توسط تکنيک

در اين تحقيق ،ميزان کلونيزاسيون استرپتوکوکوس
آگاالکتيه در زنان باردار مراجعه کننده به بيمارستان امام علی(ع)

واکنش زنجيره ای پلی مراز تأييد گرديدند شکل (.)5
نتايج آزمايش آنتی بيوگرام نشان داد که تمامی سويه های
جدا شده نسبت به پادزيست های پنی سيلين ،کليندامايسين،
سفترياکسون ،نيتروفورانتوئين ،آمپی سيلين و وانکومايسين
حساس بودند ( .)%122در مورد اريترومايسين  1مورد نيمه

وپلی کلينيک تأمين اجتماعی قائم(عج) شهرستان آمل  12درصد
تعيين گرديد .کلونيزاسيون در زنان باردار بطور کلی بدون عاليم
است ،اما اين باکتری میتواند باعث عفونت مجاری ادراری،
کوريوآمنيونيت ،اندومتريت و سپتیسمی شود .در مطالعه حاضر
بين سابقه عفونت رحمی و سابقه عفونت ادراری و مصرف
پادزيست در ماه های قبل از ماه آخر بارداری و روش پيشگيری از
بارداری رابطه معناداری وجود نداشته است.
کلونيزاسيون مادر با استرپتوکوکوس آگاالکتيه میتواند از
مهمترين ريسک فاکتورها برای گسترش بيماری در نوزادان
00
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باشد .مطالعه حاضر نشان می دهد که ميزان شيوع
استرپتوکوکوس گروه  Bدر واژن و رکتوم زنان باردار تقريبا به
يک ميزان است و اين يافته با يافته های  Habibzadehو
همکاران در اردبيل و  Bakhtiariو همکاران در تهران مشابه است

 ،%16/0هند  ،)25( %0/3کويت  ،)57( %16/4ترکيه )22( %9/0و

( .)52 ،55در مطالعه ای که توسط  EL- Kershدر عربستان انجام

ميانمار  )23( %10گزارش گرديد.

شده است ،ميزان کلونيزاسيون در واژن حدود  0برابر رکتوم
گزارش شده است (.)53
در مطالعه ای ديگر که توسط  Shetو همکاران در سال
 0224انجام شده است ،روش کشت به عنوان انتخاب اول در
تعيين کلونيزاسيون استرپتوکوکوس آگاالکتيه مطرح شده است
وی اظهار داشت که ديگر تست های سريع برای تشخيص
استرپتوکوکوس آگاالکتيه نيز به کار میروند ( .)54در مطالعه ی
کنونی نيز روش کشت انتخاب اول بوده است و واکنش زنجيره
ای پلی مراز جهت تأييد بيشتر صحت آن انجام يافته است.
در مطالعه حاضر از  122زن باردار مورد بررسی  39نفر در
روستا سکونت داشتند که  5نفر با استرپتوکوکوس آگاالکتيه
کلونيزه شده بودند( .)%02/1به عبارتی بين ميزان کولونيزاسيون
استرپتوکوکوس آگاالکتيه و محل سکونت ارتباط معنی داری
وجود داشته است .با توجه به کلونيزاسيون اين باکتری در
حيوانات(گاو و گوسفند) و تماس بيشتر روستائيان با اين حيوانات
و محصوالت آنها ميزان کلونيزاسيون اين باکتری در آنان بيشتر
است.
از  122زن باردار شرکت کننده در اين پژوهش 11 ،نفر
مبتال به ديابت بوده اند که ميزان کلونيزاسيون در اين افراد
 %00/1بوده است .در نتيجه کلونيزاسيون استرپتوکوکوس
آگاالکتيه با بيماری ديابت رابطه معنیداری دارد ( )2/221=Sigو
اين يافته با مطالعه ی  Nakhaei-Moghadamدر مشهد که ميزان
کلونيزاسيون در افراد باردار ديابتيک را  % 05/10و مطالعه ی
 AL-Sweihو همکاران درسال  0224درکويت که ميزان
کلونيزاسيون در افراد باردار ديابتيک را ا %16/6گزارش نموده اند،

مشابه است ( .)51،51ميزان کلونيزاسيون با استرپتوکوکوس
آگاالکتيه را  Fatemiو همکاران  Javan-Manesh ،)10( %02/6و
همکاران  )58( %00/0در تهران Abdolahi ،فرد و همکاران در
تبريز Nakhaei-Moghadam ،)51( %9/6در مشهد  %10/4و
 Jahromiو همکاران در فارس  )20( %9/1گزارش کرده اند.

ميزان شيوع در ساير نقاط جهان نيز با توجه به تفاوتهای
ذاتی جمعيت ،دارای تفاوت معنی داری است .بطور مثال ميزان
شيوع در آمريکا  ،%00/0تايلند  ،%10/9لهستان  ،%10/0فرانسه

نتايج جمع آوری شده از مناطق جغرافيايی مختلف داللت
بر شيوع ناهمگون حاملين استرپتوکوکوس آگاالکتيه دارد .تفاوت
در شيوع ميزان کلونيزاسيون بدون عاليم ،به عوامل مختلفی
بستگی دارد :مانند تفاوت در محل نمونه برداری ،روش های
باکتريولوژيکی برای شناسايی ارگانيسم ،تفاوت آماری جمعيت
مورد مطالعه و مهارت پرسنل آزمايشگاه (.)2
جاهد بزرگان و همکاران در تهران درسال  1350ميزان
حساسيت به پنی سيلين  %61/1و آمپی سيلين  %54/6و
اريترومايسين  %122گزارش نمودند که با يافته های حاضر در
ميزان حساسيت به پنی سيلين ( )%122و آمپی سيلين ()%122
و اريترومايسين( )%61/1مغايرت دارد .ولی از نظر حساسيت
 %122به کليندامايسين و وانکومايسين مشابه مطالعه حاضر است
(.)24
در سال  Habibzadeh 1359و همکاران در اردبيل ،تمامی
سويه ها ی جدا شده را به آمپی سيلين و وانکومايسين حساس و
 %10/0را به اريترومايسين و  %61/1را به کليندامايسين مقاوم
گزارش نمودند .در مطالعه حاضر ايزوله های جدا شده
استرپتوکوکوس آگاالکتيه در عدم مقاومت به اريترومايسين
وکليندامايسين با يافته های  Habibzadehو همکاران مشابه
نبوده و در حساس بودن ايزوله ها به آمپی سيلين و وانکومايسين
با يافته های آنان همسو بوده است (.)53
در سال  Lambiase 0221و همکاران در ايتاليا ميزان
مقاومت استرپتوکوکوس آگاالکتيه به کليندامايسين را  %16/1در
حاليکه در سال  0225ميزان مقاومت به کليندامايسين را %69/9
و ميزان مقاومت به تتراسايکلين را نيز افزايش يافته گزارش
نمودند .در مطالعه فعلی هيچ يک از ايزوله ها به کليندامايسين
مقاوم نبوده و ميزان مقاومت به تتراسايکلين نيز  %122بوده است
(.)21
در سال  Turner 0210و همکاران در ميانمار ،تمام سويه
ها ی استرپتوکوکوس آگاالکتيه جدا شده را به پنیسيلين،
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سفترياکسون ،وانکومايسين حساس و همچنين  %91/ 1ايزوله ها
را به کليندامايسين و اريترومايسين حساس گزارش کردند که از
نظر حساسيت به پنی سيلين ،سفترياکسون و وانکومايسين مشابه
مطالعه حاضر است ولی از نظر حساسيت به کليندامايسين
( )%122و اريترومايسين ( )%61/1متفاوت است (.)24
در برزيل  Castellano-Filhoو همکاران با مطالعه ی 001
زن باردار ،ميزان کلونيزاسيون را  9/1درصد و تمامی سويه ها را
حساس به آمپی سيلين ،وانکومايسين و سيپروفلوکساسين و
همچنين  00/0درصد را مقاوم به اريترومايسين و  12درصد
مقاوم به کليندامايسين گزارش دادند که از نظر ميزان
کلونيزاسيون و عدم مقاومت به آمپی سيلين و ونکو مايسين با
مطالعه ی حاضر مشابه است .در مطالعه فعلی %32/5
استرپتوکوکوس آگاالکتيه به سيپروفلوکساسين حساس %61/1 ،
نيمه حساس و %0/0مقاوم بودند و به اريترومايسين و
کليندامايسين مقاومتی مشاهده نشد که با مطالعه ی فوق الذکر
متفاوت است (.)21
در آرژانتين  Quirogaو همکاران با مطالعه روی  1121زن
باردار ميزان کلونيزاسيون استرپتوکوکوس آگاالکتيه را  0/6درصد
اعالم کردند که همه ی آنها به پنی سيلين ،آمپی سيلين و
وانکومايسين حساس بودند وهمچنين  95/3درصد سويه ها به
نيتروفورانتوئين 46/5 ،درصد به تريمتوپريم – سولفامتوکسازول
و 09درصد نسبت به تتراسايکلين حساس در نظر گرفتند .مطالعه
فعلی از نظر عدم مقاومت به پنی سيلين ،آمپی سيلين و
وانکومايسين همسو با نتايج فعلی است ولی درحساسيت %122
ايزولهها به نيتروفورانتوئين و مقاومت  %122ايزولهها به تری-
متوپريم -سولفامتوکسازول و مقاومت  %122به تتراسايکلين در
تمامی ايزولهها با يافته های آنان مغايرت دارد (.)4
در مطالعه ی  Simoesو همکاران ،حساسيت
استرپتوکوکوس گروه  Bبه نيتروفورانتوئين  %95/3گزارش گرديد
و مطالعه حاضر نيز اين يافته را تائيد می کند .اتفاق نظر وجود
دارد که نيتروفورانتوئين می تواند دارای عملکرد خوبی برای
درمان باکتری يوری دارای عاليم و بدون عاليم ناشی از

سيلين و وانکومايسين حساس و ميزان مقاومت به اريترومايسين
 ،%6/9تتراسايکلين  ،%45/0سفترياکسون  ،%12/3کلرامفنيکل
 %11/01و سيپروفلوکساسين  %13/5را گزارش نمودند .در
مطالعه حاضر نيز از نظر حساسيت به پنی سيلين ،آمپی سيلين و
وانکومايسين با مطالعه فوق مطابقت دارد ولی در ميزان مقاومت
به ديگر پادزيست های ذکر شدۀ مطابقت ندارد (.)28
نمونه برداری همزمان از دو قسمت واژن و رکتوم ميزان
جدا سازی استرپتوکوکوس آگاالکتيه را با روش های کشت
ميکروبی کالسيک افزايش میدهد وبا پيشنهادات  CDCمبنی بر
اين که نمونه گيری بايد از هر دو مکان صورت گيرد در يک راستا
است.

با توجه به ميزان کولونيزاسيون  %12استرپتوکوکوس
آگاالکتيه در زنان باردار شهرستان آمل و ديگر مطالعات ذکر
شده ،خطر بالقوه انتقال عفونت به نوزادان و همچنين خطر ايجاد
بيماری در مادران ،لزوم اين قبيل مطالعات در کشور حائز اهميت
است.
رويکرد هايی بايد اتخاذ شوند تا کليه زنان در هفته های
 31تا  30بارداری از نظر استرپتوکوکوس آگاالکتيه با استفاده از
روش های کشت و واکنش زنجيره ای پلی مراز همراه با آنتی-
بيوگرام مورد ارزيابی قرار گيرند.

تقدیر و تشکر
نويسندگان از همکاری و زحمات خانم ها ويدا نيکخواه،
سيده مريم حسنی نيا و فاطمه زکوی از پلی کلنيک تأمين
اجتماعی قائم آمل و آقای رحمان فضلی و خانم ليال مرادی از
بيمارستان امام علی (ع) آمل تشکر و قدردانی می نمايند.
تعارض منافع:
بين نويسندگان و مجله ميکروبشناسی پزشکی ايران هيچ
گونه تعارض منافعی وجود ندارد.

استرپتوکوکوس آگاالکتيه باشد (.)27
در سال  Mohammed 0212و همکاران در اتيوپی همه
ايزوله های استرپتوکوکوس آگاالکتيه را به پنی سيلين ،آمپی-
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