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فراوانی کالميديا تراکوماتيس در زنان مبتال به عفونت
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مربی گروه میکروبیولوژی ،مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی ،پژوهشگاه بوعلی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم
پزشکی مشهد ،ایران.
کارشناس بیولوژی ،مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی ،پژوهشگاه بوعلی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی
مشهد ،ایران.
کارشناس ارشد ایمونولوژی ،مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی ،پژوهشگاه بوعلی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم
پزشکی مشهد ،ایران.
کارشناس ارشد ویروس شناسی ،مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی ،پژوهشگاه بوعلی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه
علوم پزشکی مشهد ،ایران.
دانشیار گروه میکروبیولوژی ،مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی ،پژوهشگاه بوعلی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم
پزشکی مشهد ،ایران.
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مقدمه :کالمیدیا تراکوماتیس یکی از علل شایع عفونت های منتقله از راه جنسی است که می تواند عوارض شدیدی
به دنبال داشته باشد .بدیهی است که برای طراحی سیاست مناسب جهت کنترل و پیشگیری این عفونت ابتدا بایستی
اپیدمیولوژی این عفونت در جمعیت های مختلف مشخص شود ،لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع کالمیدیا
تراکوماتیس با توجه به متغیرهای مختلف در شهر مشهد انجام شد.
روش کار :این مطالعه بنیادی کاربردی در سال  32بر روی زنان مراجعه کننده به کلینیک های زنان و زایمان انجام
شد .در این مطالعه نمونه سرویکس  07زن بیمار پس از تکمیل پرسشنامه با روش کشت سلولی و  PCRمورد
بررسی قرار گرفت .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری ( SPSSنسخه  )11انجام شد.
يافته ها :در بین  07فرد مورد مطالعه به روش کشت سلولی 1 ،بیمار ( )%8/1مثبت و با کمک روش مولکولی ،PCR
 0بیمار ( )%17مثبت شدند .شایع ترین عالمت در بین بیماران مثبت ،ترشح واژینال بود.
نتيجه گيری :شیوع کالمیدیا در شهر مشهد به اندازه قابل توجهی باال است و این مسئله غربالگری و درمان آن را
ضروری می نماید .بنابراین باید آزمایشاتی جهت جستجوی کالمیدیا در عفونت های ادراری تناسلی نیز به عنوان یکی
از آزمایشات روتین در بررسی های عفونت های تناسلی جای بگیرد.
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های زنجیره ای ( )PCRکه حساسیتی بیشتر از کشوت
سلولی دارد ،به عنوان روشی ارزشمند در شناسایی ایون
باکتری مطرح شده است ( .)0مطالعه حاضور همونوین
بووه مقایسووه ارزش تشخیصووی روش  PCRکالمیوودیا
تراکوماتیس با کشت ایون ارگانیسو در نمونوه بیمواران
پرداخت.

مقدمه
 هادی صفدری و همكاران

کالمیدیا تراکوماتیس ،یک باکتری داخل سلولی
اجباری با شیوع  57میلیون مورد آلودگی در سال ،یکی
از شایع ترین عفونت باکتریایی منتقله از راه تماس
جنسی در جهان می باشد .عفونت های ایجاد شده
توسط کالمیدیا تراکوماتیس یکی از شایع ترین عفونت
های منتقله از راه جنسی است که در صورت تشخیص

روش کار

به راحتی قابل درمان است ( .)2 ،1این عفونت در
صورت عدم درمان باعث مشکالت جدی در سیست
تناسلی می شود که عوارض زودرس و دیررس متعددی
را به همراه دارد ( .)3از جمله عوارض این عفونت می
توان به عفونت لگنی و نازایی اشاره کرد .با توجه به
فراوانی عفونت و عوارض آن ،هزینه های هنگفتی در اثر
شیوع این عفونت به جامعه تحمیل می شود (.)2 ،1
بن ابراین پیشگیری از این عفونت و درمان سریع آن به
منظور کنترل عوارض ضروری است .بدیهی است که
برای طراحی سیاست مناسب در جهت کنترل و

در این مطالعه جهت بررسی میزان شیوع عفونت های
کالمیدیایی در زنان مراجعه کننده به کلینیک های
زنان و زایمان بیمارستان دانشگاهی قائ (عج) از سراسر
استان در سال  1332متغیرهایی نظیر سن ،جنس،
وضعیت تأهل ،وجود ترشحات واژینال ،خارش ،سوزش
ادرار ،درد ناحیه تحتانی شک  ،سابقه ابتالء به بیماری
های مقاربتی یا  ،STD1ناباروری و سابقه سقط جنین
در نظر گرفته شد .در این مطالعه بنیادی کاربردی،
حج نمونه بر اساس میزان شیوع بیماری در مطالعات
مشابه و دقت مورد نیاز تعیین شد و  07نفر از زنان با
میانگین سنی  31/2±1/3سال (بازه سنی 15-45
سال) که با عالئمی نظیر درد زیر شک  ،ترشحات فراوان
واژینال ،سقط های مکرر جنین و ناباروری به کلینیک و
بخش زنان بیمارستان دانشگاهی قائ (عج) مشهد
مراجعه کرده بودند (با توجه به جایگاه بیمارستان
دانشگاهی قائ (عج) و امکانات این بیمارستان ،افراد
مراجعه کننده به این مرکز ارجاع شده از نقاط مختلف
استان خراسان و زاهدان و گلستان می باشند) مورد
بررسی قرار گرفتند .از آنجایی که در این مطالعه دو
روش کشت سلولی و روش مولکولی ( )PCRمورد
استفاده بود ،از هر یک از بیماران  2سواپ پنبه ای
استریل جهت برداشت نمونه از دهانه رح و ترشحات
واژینال گرفته شد و سواب ها یکی در لوله درب دار
کامالً استریل جهت ارزیابی مولکولی و دیگری در
محیط ترانسپورت ساکروز فسفات به منظور ارزیابی
سلولی به آزمایشگاه انتقال داده شد .پس از طی مراحل
آماده سازی و تلقیح نمونه به محیط سلولی مک کوی
( )Mc Coyدر مجاورت سیکلوهگزامید ،پس از -02

پیشگیری این عفونت در جامعه ابتدا بایستی فراوانی و
شیوع این عفونت در جمعیت های مختلف مشخص
شود تا ضمن شناسایی جمعیت ها و گروه های در
معرض خطر ،راهکارهای مناسبی برای پیشگیری و
درمان به موقع این عفونت در هر جمعیتی تنظی شود
(.)1-4
با توجه به عووارض متعودد ایجواد شوده در زنوان فاقود
عالمت مانند نازایی ،سوقط هوای مکورر ،تولود نووزادان
نارس و غیره ،مطالعوه حاضور بوا هودف بررسوی شویوع
آلودگی به این میکروارگانیس به روش کشت سولولی و
مولکولی ( ،)PCRدر زنان غیر مجرد مراجعه کننده بوه
بخش زنان بیمارستان دانشگاهی قائ (عج) مشهد انجام
شد .با توجه به نقاط قوت و ضعف هر یک از روش های
تشخیصی برای شناسوایی کالمیودیا ،ضورورت دارد کوه
روش های شایع جستجوی کالمیدیا به ویژه در شورایط
هر منطقه ارزیوابی شوود ( .)0در گذشوته روش مرجوع
بوورای تشووخیص بوواکتری کالمیوودیا ،اسووتفاده از کشووت
سلولی بووده اسوت کوه حساسویتی بوین  %47-87دارد
( ،)0ولی امروزه روش های مولکوولی همووون واکونش
های زنجیره ای ( )PCRکه حساسیتی بیشتر از کشوت
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 48ساعت ،مراحل فیکساسیون و رنگ آمیزی
اختصاصی با لوگل انجام گرفت ،سپس سلول ها از نظر
حضور انکلیوزیون های کالمیدیایی در سیتوپالس و

شكل  )2تصويری از انكليوزيون های کالميديا بر روی سلول های مك کوی

تحصیالت تکمیلی و  14نفر ( )%27/1دیپل بود 14 .نفر
( )%31/4از این افراد خانه دار بودند 2 .نفر ( )%2/8از
شرکت کنندگان باردار و  18نفر ( )%30/2غیر باردار
بودند.
در بین  07زن مورد مطالعه به روش کشت سلولی1 ،
بیمار ( )%8/1مثبت و با کمک روش مولکولی 0 ،PCR
بیمار ( )%17مثبت شدند .شایع ترین عالمت در بین
بیماران مثبت ،ترشحات واژینال بود .از  %17بیمارانی
که به روش مولکولی  PCRکالمیدیا مثبت شدند1 ،
نفر از مراجعین ( )%8/5دارای ترشحات واژینال بودند.
بر اساس آزمون کای دو ،بین فراوانی کالمیدیا
تراکوماتیس و متغیر وجود ترشحات واژینال تفاوت
آماری معناداری وجود داشت ( .)p<7/75همونین بین
فراوانی کالمیدیا تراکوماتیس و متغیرهایی نظیر سن،
جنس ،وضعیت تأهل و سابقه ابتالء به بیماری های
مقاربتی تفاوت معناداری مشاهده نشد (.)p>7/75
با توجه به نتایج به دست آمده ،روش مولکولی PCR
روشی مطمئن تر و سریع تر در تشخیص کالمیدیا
تراکوماتیس می باشد .همونین نتایج مطالعه حاضر
نشان داد که در بین زنان مورد بررسی که نابارور (فاقد
فرزند) بودند ،هفت نفر ( )%23/4کالمیدیا تراکوماتیس
مثبت داشتند ( )p<7/75در شکل  2تصویری از
الکتروفورز نمونه ها از نظر کالمیدیا که به روش

سواب دیگر پس از انتقال به آزمایشگاه با استفاده از
کیت تجاری ( )5 Prime, Germanyو بر اساس
روش استخراج ستونی جهت استخراج  DNAفرآوری
شد .پس از تأیید کفایت  DNAاستخراج شده ،مراحل
تکثیر با استفاده از پرایمرهای اختصاصی بر علیه
پالسمید کریپتیک با توالی پرایمر 3’- Forward
’ GGACAAATCGTATCTCGG-5و توالی
’3Reveres
پرایمر
’ GAAACCAACTCTACGCTG-5ساخته
شده از شرکت  Bioneerکره انجام شد .سپس حضور
قطعه تکثیر شده با وزن  405bpبا کمک الکتروفورز
ارزیابی شد .داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم
افزار آماری ( SPSSنسخه  )11مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفت .پارامترهای توصیفی اع از فراوانی ،شیوع و
پارامترهای مرتبط نیز تعیین شد (.)3

يافته ها
در این مطالعه زنان مراجعه کننده که معیارهای ورود به
مطالعه را داشتند ،تا زمان حصول به حج مورد نظر وارد
مطالعه شدند .از  07زن مورد مطالعه 53 ،نفر ()%05.02
متأهل و  10نفر ( )%24.28در حال حاضر فاقد همسر
بودند (بیوه و یا طالق گرفته) .متوسط سن بیماران مورد
بررسی  34/2±12/1سال بود .میزان تحصیالت  55نفر
( )%08/5از بیماران زیر دیپل  1 ،نفر ( )%1/4دارای

مولکولی  PCRانجام شده است ،مشاهده می شود.
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مجاور هسته سلول مورد نظر تحت بررسی قرار گرفتند
(شکل .)8()1

 هادی صفدری و همكاران
تصوير  )1الكتروفورز آگارز مربوط به محصوالت PCRکالميديا تراکوماتيس .در اين تصوير ستون شماره  4نمونه مثبت و ستون
شماره  5مارکر است .بقيه نمونه ها منفی ارزيابی می گردند (البته ستون دوم و آخر به دليل ايجاد اسمير مجددا تكرار شده
است)

در ایوون مطالعووه در جامعووه مووورد مطالعووه در مشووهد،
آلودگی به عفونت هوای تناسولی کالمیودیایی در افوراد
متأهل بیشتر بود که البته به دلیل حضور تعوداد بسویار
بیشتر افراد متأهل در جمعیت مورد مطالعوه بوود .ایون
نتیجه مشابه گزارشات ارائوه شوده در دیگور کشوورهای
اسالمی است ،زیرا در این کشورها معموالً فعالیت هوای
جنسی پس از ازدواج صوورت موی گیورد و آلوودگی بوه
اینگونه عفونت ها در دوران تجرد نسبت به دوران تأهل
پایین تر است (.)27
در این مطالعه بیش ترین موارد عفونت ژنیتال در
محدوده سنی  37-35سال بود که مطرح کننده نقش
فعالیت های جنسی بیشتری در این گروه سنی است.
جالب توجه است در بررسی ارتباط بین عالئمی مانند
داشتن ترشحات مجرا و واژینال ،خارش ،سوزش ادرار،
درد ناحیه تحتانی شک و سابقه ابتالء به دیگر موارد
 ،STDبیش ترین ارتباط معنی دار بین ترشحات
واژینال و عفونت کالمیدیایی مشاهده شد و ارتباط
معنی داری بین سایر عالئ و عفونت کالمیدیایی
حاصل نشد .بنابراین به نظر نمی رسد وجود و یا عدم
وجود عالئ بالینی خاص نشانه ای از وجود عفونت
کالمیدیایی و یا رد عفونت کالمیدیایی باشد و به همین
دلیل استفاده از آزمون های مناسب در تشخیص
کالمیدیا از اهمیت ویژه ای برخوردار است (.)21

بحث
عفونت های تناسلی کالمیدیا تراکوماتیس ،یکی از شایع
ترین بیماری های منتقله جنسی در کشورهای صونعتی
و در حووال توسووعه مووی باشوود ( .)11 ،17بوور مبنووای
اطالعات حاصول ،تعوداد افوراد مبوتال هور سواله رو بوه
افزایش است؛ به گونه ای که در دبیرستان ها و کلینیک
های تنظی خانواده ،شیوع کالمیودیا در حودود %4-15
گزارش شده است ( .)13 ،12عفونت هوای کالمیودیایی
با ایجاد عفونت پیشابراه اورتریوت ،عفونوت دهانوه رحو
سرویسوویت ،زایمووان زودرس ،سووالپنژیت ،آنوودومتریت و
عفونت در نوزادان نقش مهمی در سوالمت جامعوه ایفوا
مووی کنن ود ( .)14رشوود آهسووته ایوون ارگانیس و باعووث
برانگیختن واکنش های سریع نمی شود و بوا توجوه بوه
فقدان پاسخ التهابی حاد ،اغلب بیماری ناشوناخته بواقی
می ماند که باعث تأخیر در درمان و حتی عدم درمان و
در نتیجه صدمه بافتی شدید و عوارض موی شوود (.)15
اغلب زنان مبتال به کالمیدیا تراکوماتیس بدون عالموت
هستند و حدود  %07-37زنان می توانند بورای مواه هوا
بدون عالمت باقی بمانند (.)11
میزان آلودگی با کالمیدیا در ایران در مردان حودود %8
و در زنان باالتر و بین  %12/8-13/8گزارش شده اسوت
( .)18 ،10 ،8میزان ایون عفونوت در دوران بوارداری در
ایران حدود  %14گزارش شده است (.)13
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با توجه به اینکه عفونت با این باکتری یکی از عوامل
،)22( خطر در زمان بارداری و زمینه ساز عوارض است
مطالعه حاضر به خوبی نشان داد که شیوع کالمیدیا در
منطقه ما تا حدودی باال و ضرورت غربالگری و درمان
 بنابراین باید آزمایشاتی جهت.آن مطرح می شود
جستجوی کالمیدیا در عفونت های ادراری تناسلی نیز
به عنوان یکی از آزمایشات روتین در بررسی های
.عفونت های تناسلی انجام شود
با توجه به شیوع باالی کالمیدیا تراکوماتیس در جهان
باید مردم را از عواقب آن مطلع ساخت و روش های
 در صورت اطالع.پیشگیری را برای آن ها بازگو کرد
رسانی ناکامل شیوع بیماری می تواند بیشتر در بین
مردم منعکس شود که این امر موجب خطرات احتمالی
.زیادی برای جامعه اسالمی خواهد شد

نتيجه گيری
نظر به اینکه عفونت با این باکتری یکی از عوامل خطر
 مطالعه،در زمان بارداری و زمینه ساز عوارض است
حاضر به خوبی نشان داد که شیوع کالمیدیا در مشهد
تا حدودی باال و ضرورت غربالگری و درمان آن مطرح
 بنابراین باید آزمایشاتی جهت جستجوی.می شود
کالمیدیا در عفونت های ادراری تناسلی نیز به عنوان
.یکی از آزمایشات روتین انجام شود

تشكر و قدردانی
بدین وسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم
پزشکی مشهد به واسطه فراه نمودن زمینه انجام این
. قدردانی می گردد85211 طرح تحقیقاتی با کد طرح
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