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کلونیزاسیون استرپتوکوکوس آگاالکتیه در زنان
باردار ایران :مرور نظاممند
ارشید یوسفی اوروند ،1فرزاد خادمی ،1دکتر کیارش قزوینی،2
*2

محبوبه نخزری مقدم ،1دکتر زهرا مشکات

 .1دانشجوی دکتری تخصصی باکتری شناسی پزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
 .2دانشیار ویروس شناسی پزشکی ،مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.

خالصه

تاریخ دریافت 1305/60/60 :تاریخ پذیرش1305/12/15 :

مقدمه :استرپتوکوکوس آگاالکتیه می تواند در رکتوواژینال زنان باردار کلونیزه شده و با انتقال به نوزاد ،منجر به
بیماریهای زودرس نوزادی خطرناک مانند سپسیس و پنومونی شود .برای پیشگیری از این عوارض باید پروفیالکسی
آنتیبیوتیکی در مادران باردار حامل باکتری انجام شود .آمارهای متفاوتی از میزان کلونیزاسیون این باکتری در ایران
وجود دارد و میزان شیوع کلی آن مشخص نیست .مطالعه مروری حاضر با هدف بررسی میزان کلونیزاسیون باکتری
در ایران انجام شد.
روشکار :در مطالعه مروری حاضر میزان کلونیزاسیون زنان باردار در ایران با استرپتوکوکوس آگاالکتیه با بررسی
مقاالت موجود در پایگاههای اطالعاتی ISI ،ISC ،PubMed IranMedex ،Scopus ،Google Scholar
 MedLib ،Web of Knowledgeو با استفاده از کلمات کلیدی Streptococcus agalactiae
 prognant women ،neonatal infection ،group B streptococcus colonization ،colonizationو
 Iranبدون محدودیت زمانی انجام شد 32 .مقاله بر اساس بررسی کلونیزاسیون مادران باردار توسط استرپتوکوکوس
آگاالکتیه در مناطق مختلف ایران وارد مطالعه شدند .تجزیه و تحلیل دادهها با نرمافزار آماری ( SPSSنسخه )10
انجام شد.
یافتهها :تعداد  16501زن باردار در  32مطالعه و در  11شهر بررسی شدند .از این تعداد  1501مورد با باکتری
کلونیزه بودند .میزان شیوع کلی  %15/56تخمین زده شد که بیشترین تعداد مربوط به شهر سنندج ( )%15و
کمترین تعداد مربوط به شهر کاشان ( )%1/0بود.
نتیجهگیری :غربالگری تمام زنان باردار از نظر کلونیزاسیون استرپتوکوکوس آگاالکتیه ،در هفته  35-31بارداری و
ارائه اطالعات اپیدمیولوژیک به سیستم بهداشت و درمان جهت اقدامات پیشگیرانه مانند تولید واکسن بر اساس
سروتیپ شایع ،مفید خواهد بود ،همچنین در مطالعات بالینی ارتباط بین کلونیزاسیون استرپتوکوکوس و عوارض
مادری و نوزادی بررسی شود.
کلماتکلیدی :استرپتوکوکوس آگاالکتیه ،ایران ،زنان باردار

* نویسنده مسئول مکاتبات :دکتر زهرا مشکات؛ مرکز تحقیقات مقاومتهای میکروبی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران .تلفن651-31612053 :؛
پست الکترونیكmeshkatz@mums.ac.ir :
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( .)13 ،12مرکز کنترل بیماریها ( 1)CDCبرای
پیشگیری از این عوارض ،غربالگری تمام زنان باردار ،به
خصوص زنانی که ریسک فاکتورهایی مانند دیابت
ملیتوس ،تب زایمان ،زایمان زودرس ،پارگی کیسه آب
حداقل  11ساعت قبل از زایمان ،سابقه عفونت ادراری
ناشی از استرپتوکوکوس آگاالکتیه و سابقه عفونت
تهاجمی ناشی از این باکتری در نوزاد قبلی را داشتهاند،
در هفته  35-31بارداری پیشنهاد میکند (،10 ،0 ،1
 .)15غربالگری بر اساس کشت ترشحات واژن انجام
میشود و در زنان بارداری که کشت مثبت دارند،
پروفیالکسی آنتیبیوتیکی طی بارداری را پیشنهاد کرده
است ( .)10 ،1مطالعات زیادی نشان دادهاند که
پروفیالکسی آنتیبیوتیکی باعث کاهش چشمگیر
( )%16شیوع عفونتهای زودرس نوزادی ناشی از این
باکتری میشود ( .)11 ،1تنوع میزان کلونیزاسیون به
دلیل تفاوت در مناطق جغرافیایی ،شرایط اجتماعی،
سن جمعیت مورد مطالعه ،روشهای تشخیص
میکروبیولوژی و محل نمونهگیری متفاوت است (،2
 .)11ارزیابی زنان باردار حامل این باکتری حیاتی است.
در ایران دستورات پیشگیرانه مرکز کنترل بیماریها
مربوط به این باکتری به صورت برنامه مدون انجام
نمیشود ،از طرفی آمارهای متفاوتی از میزان شیوع
کلونیزاسیون این باکتری در زنان باردار وجود دارد و
میزان شیوع کلی آن مشخص نیست ( .)11 ،13مطالعه
حاضر با هدف بررسی عوارض کلونیزاسیون
استرپتوکوکوس گروه  Bدر زنان باردار ،ارزیابی فراوانی
کلونیزاسیون این باکتری در زنان باردار در مناطق
مختلف ایران و ارائه اطالعات اپیدمیولوژیک به سیستم
بهداشت و درمان جهت اقدامات پیشگیرانه و درمان
زنان باردار حامل این باکتری انجام شد.

مقدمه
 ارشید یوسفی اروند و همکاران

استرپتوکوک گروه  Bیا استرپتوکوکوس آگاالکتیه،
کوکسیهای گرم مثبت هوازی ،کپسولدار و سخت
رشدی هستند که فلور نرمال دستگاه ادراری  -تناسلی
و گوارشی تحتانی بسیاری از بالغین میباشند.
کلونیزاسیون این باکتری در زنان باردار بیشتر بوده و
حدود  %16-06زنان باردار این باکتری را به صورت
کلونیزه در واژن خود دارند ( .)3 ،1میزان کلونیزاسیون
در زنان باالی  26سال و دارای بارداریهای متعدد
کمتر بوده ،ولی در زنان سیاهپوست ،زنان دارای شرکای
جنسی متعدد ،زنان مبتال به دیابت ملیتوس ،مبتالیان
به بدخیمیها و افراد مبتال به ضعف سیستم ایمنی
بیشتر است .معموالً کلونیزاسیون این باکتری در زنان
باردار ،بدون عالمت است ،اما میتواند باعث عفونت
ادراری ،سپسیس ،سیستیت ،پیلونفریت ،اندومتریت،
عفونت زخم ،پارگی غشاها و نیز تب زایمان شود (،0 ،2
 .)5زایمان زودرس نیز در زنان باردار کلونیزه با
استرپتوکوک گروه  Bسه برابر بیشتر از زنان غیر
کلونیزه با آن میباشد ( .)0این باکتری ممکن است طی
بارداری و هنگام زایمان ،از مادران به  %56-15نوزادان
منتقل شود و باعث ایجاد عفونت در این نوزادان شود
که بیماریهای نوزادی ناشی از این باکتری بر اساس
سن نوزاد به دو گروه زودرس ( 1-1روز پس از تولد) و
تأخیری ( 1-06روز پس از تولد) تقسیم میشوند.
عفونتهای نوزادی زودرس خطرناک ناشی از این
باکتری شامل سپسیس ،پنومونی ،ناراحتی قلبی،
اختالالت دستگاه گوارشی و ادراری و عفونتهای
تأخیری شامل باکتریمی ،مننژیت ،سپسیس،
استئومیلیت ،سلولیت و آرتریت سپتیک میباشند و
منجر به مرگ و میر زیادی میشوند ( )%16-26و
نوزادانی که زنده میمانند ،ممکن است به عقبماندگی
ذهنی و مشکالت بینایی مبتال شوند ( .)11 ،1منبع
عفونت تأخیری هنوز به درستی شناسایی نشده است،
ولی احتماالً از طریق جامعه یا اکتسابی از بیمارستان
میباشد ،البته شواهدی وجود دارد که نشان میدهد
منبع عفونت تأخیری نوزادان نیز از منبع مادری است

روشکار
در این مطالعه مروری مقاالت مربوط به کلونیزاسیون
استرپتوکوکوس آگاالکتیه در زنان باردار ایران از طریق
جستجو در پایگاههای علمی ISI Web of ،MedLib
PubMed ،IranMedex ،ISC ،Knowledge
Centers for Disease Control
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 کلونیزاسیون استرپتوکوکوس آگاالکتیه در زنان باردار ایران

 Scopus ،و  Google Scholarو با استفاده از
کلمات کلیدی Streptococcus agalactiae
group B streptococcus ،colonization
،neonatal
infection
،colonization
 prognant womenو  Iranانجام شد.
این اصطالحات از واژهنامه پزشکی  Meshانتخاب
شدند و جستجو بر اساس این کلمات و بر اساس
مطالعات انجام شده در ایران و بدون محدودیت زمانی
انجام شد .معیار ورود مقاالت به مطالعه بر اساس
تشخیص کلونیزاسیون استرپتوکوک گروه  ،Bبا استفاده
از روشهای میکروبیولوژی روی نمونههای سوآپ
واژینال و رکتال و رکتوواژینال در زنان باردار ایران بود.
معیار خروج از مطالعه نیز بررسی میزان کلونیزاسیون
سایر باکتریها غیر از استرپتوکوکوس اگاالکتیه ،بررسی
فراوانی کلونیزاسیون باکتری در سایر کشورها ،تعیین
پروفایل مقاومت آنتی بیوتیکی و تعیین سروتیپ

باکتری بدون ارزیابی میزان کلونیزاسیون باکتری،
نمونهگیری از نواحی غیر از رکتوواژینال ،تعیین فراوانی
کلونیزاسیون در زنان غیر باردار ،بررسی عوارض
کلونیزاسیون باکتری در زنان باردار و نوزادان آنها
بدون ارزیابی میزان کلونیزاسیون باکتری ،مشخص
نبودن زمان نمونهگیری و مطالعات تکراری در
پایگاههای اطالعاتی مختلف بود .در پایان جهت
جلوگیری از خروج مقاالت احتمالی از مطالعه ،جستجو
در لیست منابع مقاالت وارد شده در مطالعه نیز انجام
شد (شکل  .)1در بین مطالعات وارد شده تعداد زیادی
از شهرها بیش از یک مطالعه داشتند که مجموع میزان
فراوانی چند مطالعه مربوط به هر شهر محاسبه و به
صورت میانگین گزارش شد .تجزیه و تحلیل دادهها با
استفاده از نرمافزار آماری ( SPSSنسخه  )10انجام شد
و میزان کلونیزاسیون باکتری به صورت درصد بیان شد.

کلونیزاسیون باکتری در زنان باردار مشهد  %0/0برآورد
شد.
در شهر همدان در  2مطالعه ،فراوانی کلونیزاسیون
باکتری در زنان باردار ،در سالهای  1303و 1315
بررسی شده بود .این دو مطالعه میزان این فراوانی %0/0
و  %26/00گزارش داده بودند ( .)22 ،11بر اساس این
دو مطالعه میانگین فراوانی کلونیزاسیون باکتری در
زنان باردار این شهر  %23/13محاسبه شد.
دو مطالعه در شهر خرمآباد انجام شد و فراوانی
کلونیزاسیون باکتری در این دو مطالعه  %10و %11
گزارش شد ( .)21 ،5بر اساس نتایج این دو مطالعه
میانگین فراوانی کلونیزاسیون باکتری  %20محاسبه
شد.
شهر اهواز در خصوص بررسی فراوانی استرپتوکوکوس
گروه  Bدر زنان باردار با  2مطالعه و گزارش فراوانی
 %13/2و  %35/1بررسی شد ( .)31 ،12میانگین دو
مطالعه مربوط به این شهر  %20/05محاسبه شد.
در شهر کاشان  2مطالعه در سالهای  1316و 1301
انجام شد .این مطالعات فراوانی استرپتوکوکوس گروه
 Bدر زنان باردار این شهر را  %5/1و  %0/0گزارش
دادند ( .)30 ،20میانگین فراوانی کلونیزاسیون باکتری
در زنان باردار شهرکاشان  %1/0گزارش شد.
 2مطالعه شهر اردبیل در سالهای  1310و 1306
انجام شد و فراوانی کلونیزاسیون باکتری در زنان باردار
این دو مطالعه به ترتیب  %10/1و  %11گزارش شد
( .)20 ،25میانگین مربوط به مطالعات شهر یزد %10/0
محاسبه شد.
در شهر شیراز در  2مطالعه فراوانی کلونیزاسیون
استرپتوکوکوس گروه  Bزنان باردار در سال  1311و
 1310بررسی شد .شیوع فراوانی کلونیزاسیون این
باکتری در این دو مطالعه  %0/1و  %13/1گزارش شد
( .)36 ،13بر اساس نتایج این دو مطالعه میانگین
فراوانی کلونیزاسیون باکتری  %11/05محاسبه شد.
(جدول ( )1شکل .)2

یافتهها
 ارشید یوسفی اروند و همکاران

تعداد  16501زن باردار در  32مطالعه و در  11شهر
بررسی شدند که از کل این تعداد  1501مورد از نظر
کلونیزاسیون استرپتوکوکوس آگاالکتیه مثبت بودند.
میزان شیوع کلی کلونیزاسیون باکتری  %15/56تخمین
زده شد که بیشترین تعداد مربوط به شهر سنندج با
شیوع  %15و کمترین تعداد مربوط به شهر کاشان با
شیوع  %1/0بود ( .)30 ،20میزان شیوع به ترتیب
فراوانی در سنندج  ،%15اهواز  ،%20/05خرمآباد ،%20
همدان  ،%23/13اردبیل  ،%10/0یزد  ،%10/1اراک
 ،%10/1بابل  ،%15/2رشت  ،%15شیراز ،%11/02
مشهد  ،%0/0تهران  ،%11/61آمل  ،%16تبریز ،%0/0
بوشهر  ،%0/5کرمان  %0/1و کاشان  %1/0بود .برخی از
این شهرها دارای مطالعات مختلف در سالهای متفاوت
بودند که میزان فراوانی کلونیزاسیون استرپتوکوکوس
گروه  Bدر زنان باردار هر شهر به صورت میانگین
مجموع فراوانی مطالعات انجام شده گزارش شد.
در شهر تهران  1مطالعه در سالهای ،1303 ،1300
 1310 ،1311 ،1306 ،1301انجام شد که فراوانی
کلونیزاسیون استرپتوکوکوس گروه  Bدر زنان باردار در
این مطالعات ،%11/2 ،%0/0 ،%5/3 ،%0/1 ،%3/3
 %22/1 ،%26/0گزارش شد (،33 ،21 ،10 ،10 ،10 ،0
 .)06میانگین فراوانی کلی این مطالعات %11/61
محاسبه شد.
 2مطالعه شهر یزد در سالهای  1311و  1303انجام
شد و فراوانی کلونیزاسیون باکتری در زنان باردار این
دو مطالعه به ترتیب  %10/0و  %12/0گزارش شد (،26
 .)35میانگین مربوط به مطالعات شهر یزد %10/1
محاسبه شد.
در شهر مشهد  3مطالعه در سالهای  1301 ،1310و
 1300انجام شد .این مطالعات فراوانی استرپتوکوکوس
گروه  Bدر زنان باردار این شهر را  %11 ،%0و %11/1
گزارش دادند ( .)01 ،32 ،0میانگین فراوانی
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جدول  -1کلونیزاسیون استرپتوکوکوس آگاالکتیه در زنان باردار ایران
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 ارشید یوسفی اروند و همکاران
شکل -2درصد شیوع استرپتوکوکوس آگاالکتیه در زنان باردار در شهرهای مختلف ایران

استرپتوکوکوس آگاالکتیه در زنان باردار تأثیر دارد (،2
.)31 ،23 ،1

بحث
استرپتوکوکوس آگاالکتیه فلور نرمال دستگاه تناسلی-
ادراری زنان باردار میباشد که میتواند عامل
عفونتهای مهمی در زنان باردار و همچنین عامل
بیماریهای زودرس نوزادی و مرگومیر نوزادن شود
( .)31 ،1کلونیزاسیون باکتری در زنان باردار به عنوان
مهمترین عامل بیماریهای خطرناک نوزادان است ،در
نتیجه برای پیشگیری از عوارض ناشی از این باکتری
تعیین کلونیزاسیون برای هر زن باردار ضروری است
( .)16در ایران میزان شیوع کلی کلونیزاسیون
استرپتوکوکوس آگاالکتیه در زنان باردار مشخص نیست
و مطالعه حاضر اولین مقاله مروری است که فراوانی
کلونیزاسیون استرپتوکوکوس گروه  Bدر زنان باردار
ایران را ارزیابی کرده است .نتایج حاصل از مطالعه
شیوع متفاوت حاملین استرپتوکوکوس آگاالکتیه را در
نواحی مختلف نشان داد .کلونیزاسیون این باکتری در
مناطق مختلف متفاوت است .تفاوت در مناطق
جغرافیایی ،تفاوت شرایط اجتماعی ،سن بارداری،
فعالیت جنسی ،وضعیت جسمی مادر باردار ،تفاوت در
روشهای تشخیص آزمایشگاهی ،زمان نمونهگیری،
محل نمونهگیری ،روش نمونهگیری ،حجم نمونه ،روش
انتقال نمونه به آزمایشگاه ،تفاوت آماری جمعیت مورد
مطالعه بر میزان شیوع کلونیزاسیون بدون عالمت

شرایط اجتماعی :تفاوت در سطح بهداشت فردی و
بهداشت عمومی جامعه ،وضعیت اقتصادی و همچنین
تفاوت فرهنگی در جوامع مختلف میتواند از عوامل
تعیینکننده در تفاوت میزان شیوع باکتری باشد (.)11
در مطالعه فاضلی و همکاران ( )2615در شهر آمل از
 122زن باردار 30 ،نفر ساکن روستا بودند که از بین
آنها  1نفر ( )%26/5حامل استرپتوکوکوس آگاالکتیه
بودند که ارتباط معنیداری بین شیوع استرپتوکوکوس
آگاالکتیه و محل سکونت وجود داشت .دلیل شیوع
بیشتر در زنان باردار روستایی احتماالً به دلیل
کلونیزاسیون این باکتری در حیوانات اهلی مانند گاو و
گوسفند و تماس بیشتر روستائیان با این حیوانات و
محصوالت آنها میباشد (.)23
مناطق جغرافیایی :نوع سروتیپ شایع باکتری در
مناطق مختلف متفاوت است ،از طرفی میزان آنتی
ژنیسیتی ،ایمنوژنیسیتی و بیماریزایی سروتیپهای
مختلف نیز متفاوت بوده ،همچنین الگوی مقاومت
آنتیبیوتیکی در مناطق جغرافیایی گوناگون با هم فرق
دارد که همه این عوامل میتواند باعث تفاوت در شیوع
حاملین باکتری و میزان بیماریزایی آن در نواحی
جغرافیایی باشد (.)31 ،25 ،26 ،2
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تفاوتهای قومی و نژادی ساکنین مناطق جغرافیایی
مختلف عامل دیگری در تفاوت میزان کلونیزاسیون
باکتری میباشد ( .)12گزارش شیوع باالی کلونیزاسیون
این باکتری در مطالعه فرهادیفر و همکاران ( )2613در
سنندج و همچنین مطالعه بیدگانی در اهواز ممکن است
به دالیل مختلف مانند وجود گروههای مختلف قومی در
آن منطقه ،همچنین تفاوت در سن حاملگی زنان ،تغییر
توزیع یاکتری در طول زمان و استفاده همزمان از نمونه
واژینال و رکتال و به کارگیری محیط کشت انتخابی و
تکنیک  PCRجهت تشخیص باشد (.)30 ،12

زمان نمونهگیری :کلونیزاسیون باکتری به صورت
موقت ،مزمن و یا متناوب میباشد ،به همین دلیل
بهترین زمان نمونهگیری هفته  35-31بارداری است
که بهترین زمان جهت تشخیص حضور باکتری است
( .)10 ،2در مطالعه روحی و همکاران ( )2611که در
اردبیل انجام شد ،شیوع باالی کلونیزاسیون باکتری
( )%11احتماالً به دلیل انجام مطالعه در هفته 1-06
بارداری بود که مربوط به کلونیزاسیون موقتی و یا
متناوب باکتری است ( .)25در مطالعه ربیعی و
همکاران ( )2660که در همدان انجام شد ،بررسی
کلونیزاسیون از هفته  26بارداری به بعد صورت گرفت و
تشخیص نیز بر اساس رنگآمیزی گرم و کشت روی
محیط غیر انتخابی بود .شیوع باالی کلونیزاسیون
باکتری ( )%20/1احتماالً به دلیل زمان نمونهگیری در
این مطالعه بوده است (.)11

وضعیت جسمی مادران باردار :شیوع کلونیزاسیون و
ایجاد بیماری در زنان باردار مبتال به دیابت ملیتوس
بیشتر است .همچنین وضعیت سیستم ایمنی مادر و
شیوع باکتری در مادرانی که آنتی بیوتیک مصرف
نمودهاند ،کمتر است ( .)32 ،1در مطالعه اخالقی و
همکاران ( )2660در مشهد حاملین واژینال
استرپتوکوکوس آگاالکتیه در زنان باردار مبتال به دیابت
ملیتوس  %10گزارش شد که نسبت به شیوع آن در
گروه کنترل ( )%1که زنان باردار سالم بودند شیوع
بیشتری داشت (.)32
فعالیت جنسی :باکتری در مجرای ادراری برخی
مردان نیز کلونیزه میشود و ممکن است از طریق رابطه
جنسی منتقل شود ،در نتیجه معموالً کلونیزاسیون
باکتری در زنانی که از نظر جنسی فعالتر هستند و
شرکای جنسی متعدد دارند ،شایعتر میباشد (.)31 ،0

محل نمونهگیری :میزان کلونیزاسیون باکتری در واژن
حدود  2برابر رکتوم گزارش شده است .بنابراین بهترین
نمونه سوآپ تهیه شده از ترشحات واژن میباشد .از
طرفی استفاده از  2یا  3نمونه سوآپ به جای یک نمونه
دقت تشخیص را باال میبرد ( .)31 ،11 ،16در مطالعه
ناظر ( )2611در شهر خرمآباد انجام شد ،از نمونه سوآپ
واژینال استفاده و برای تشخیص محیط غیرانتخابی به
کار گرفته شد و میزان شیوع  %10گزارش شد .در حالی
که در مطالعه گودرزی ( )2615در همین شهر انجام
شد ،تشخیص با استفاده از محیط کشت انتخابی و بر
روی نمونههای رکتال و واژینال بود و میزان شیوع %11
گزارش شد .احتماالً دلیل تفاوت شیوع ،محل نمونهگیری
و روش تشخیص باشد ( .)21 ،5در مطالعه تاجبخش
( )2613که در بوشهر انجام شد ،فقط از نمونه واژینال
استفاده شد و احتماالً دلیل گزارش کم میزان شیوع این

تفاوت آماری جمعیت مورد مطالعه :تفاوت در تعداد
افراد مورد مطالعه ممکن است باعث کاهش یا افزایش
کاذب شیوع کلونیزاسیون شود ( .)31حسنزاده و
همکاران ( )1306در شیراز با مطالعه  316زن باردار،
شیوع حاملین باکتری را  %13/1گزارش کردند (،)13
در حالی که مطالعه جهرمی و همکاران ( )2661در
شیراز که بر روی  1101نمونه انجام دادند ،شیوع
کلونیزاسیون باکتری را  %0/1گزارش نمودند .تفاوت
شیوع در فاصله زمانی کم احتماالً به دلیل حجم باالی
نمونه و تشخیص دقیقتر مطالعه نامور باشد (.)36
حجم نمونه :تفاوت در حجم نمونه میتواند باعث
تفاوت در میزان شیوع شود؛ بهطوریکه اگر تعداد
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باکتریهای منتقل شونده در نمونههای سوآپ کم
باشد ،ممکن است باعث کاهش کاذب شیوع
کلونیزاسیون شود .از طرفی رشد سایر فلور نرمال
موجود در نمونههای رکتوواژینال ممکن است باعث
مهار رشد استرپتوکوکوس آگاالکتیه (به خصوص زمانی
که تعداد این باکتری کم باشد) و در نتیجه ایجاد نتایج
منفی کاذب شود (.)22 ،1

 ارشید یوسفی اروند و همکاران

شد ،احتماالً به دلیل تفاوت در سال انجام مطالعه ،تفاوت
در روش تشخیص آزمایشگاهی ،تفاوت در تعداد جمعیت
مورد مطالعه ،نمونهگیری در زمانهای متفاوت و نیز
انجام مطالعه در مراکز درمانی متفاوت باشد (،10 ،10 ،0
 .)33 ،21 ،20با اجرای دستورات پیشنهادی  CDCو
استفاده از پروفیالکسی آنتی بیوتیکی در بسیاری از
کشورها ،کاهش  16درصدی در میزان کلونیزاسیون و
کاهش قابل توجه شیوع عفونتهای نوزادی مشاهده
شده است؛ بهطوریکه این میزان از  2/1به  6/0در هر
 1666تولد رسیده است ( .)36 ،13در مطالعه مشعوف و
همکاران ( )2610که در شهر همدان انجام شد ،کاهش
میزان شیوع کلونیزاسیون این شهر ( )%26/00نسبت به
مطالعه قبلی که در سال  1315توسط ربیعی و همکاران
( )2660در همان شهر در سال  1315انجام شد ،احتماالً
به دلیل اجرای دستورات پیشنهادی  CDCو استفاده از
پروفیالکسی آنتی بیوتیکی در زنان دارای ریسک فاکتور
بود ( .)11 ،22مشابه چنین وضعیتی در مطالعه آبساالن
و همکاران ( )2613و ساده و همکاران ( )2610که در
شهرستان یزد انجام شدند نیز مشاهده شد که میزان
شیوع حاملین باکتری در این شهر پس از  10سال
کاهش یافته و احتماالً دلیل این کاهش استفاده از
پروفیالکسی در زنان باردار دارای ریسک فاکتور در این
منطقه باشد ( .)35 ،26فراوانی حاملین واژینال باکتری
در جهان متغیر بوده و بین  %0/0-31/3تخمین زده شده
است .به عنوان مثال در کشورهای توسعه یافته مانند
آمریکا  ،%11-36ایتالیا  ،%11/0کانادا  ،%11/0انگلیس
 ،%16/5یونان  ،%0/0اسرائیل  %0/5و در برزیل  %10/0و
در کشورهای در حال توسعه مانند کویت  ،%10/0نیجریه
 %10/5و عربستان صعودی  %13/0گزارش شده است
( .)20 ،11 ،13 ،12تفاوت در شیوع کلونیزاسیون این
باکتری در ایران با سایر کشورها میتواند به دالیل تفاوت
مناطق جغرافیایی ،تفاوت نژادی ،تفاوت شرایط بهداشتی،
در موارد نادر تعدد شرکای جنسی در ایران و تفاوت در
روشهای آزمایشگاهی تشخیص باکتری باشد (،11 ،3
.)11

مطالعه همین باشد ( .)16تفاوت شیوع در دو مطالعهای
که در کاشان انجام شد ،احتماالً به دلیل تفاوت در محل
نمونهگیری است ،چون سرافرازی و همکاران ()2661
فقط از نمونه واژینال استفاده کردند و میزان شیوع را
 %5/1گزارش کردند ،در حالی که یاسینی و همکاران
( )2610از نمونهای رکتوم و واژن استفاده کرده و شیوع
را  %0/0گزارش کردند (.)30 ،20
روش تشخیص آزمایشگاهی CDC :کشت نمونهها
در محیط براث انتخابی و سپس کشت روی محیط آگار
انتخابی و در نهایت تشخیص بر اساس معیارهای
باکتریولوژیک را به عنوان روش استاندارد تشخیص
کلونیزاسیون نمونههای رکتوواژینال استرپتوکوکوس
آگاالکتیه مطرح نموده است .این روشها زمانبر بوده و
از طرفی در مقابل تستهای مولکولی حساسیت و ویژگی
کمتری دارند .همچنین تکنیک  PCRتوانایی تشخیص
باکتری در حداقل مقدار نمونه همچنین در نمونه بیماران
با سابقه مصرف آنتیبیوتیک را دارد ( .)33 ،23 ،16در
برخی مطالعات مانند مطالعه بختیاری و همکاران
( )2612عالوه بر روش کشت از روش  PCRنیز استفاده
شد که باعث افزایش شانس تشخیص باکتری شده است.
همچنین در این مطالعه برای انتقال نمونهها از محیط
انتخابی تاد هویت براث 1حاوی جنتامایسین و
نالیدیکسیک اسید استفاده شده و نمونهها در محیط
انتخابی کشت داده شدند که تشخیص را دقیقتر و
احتمال تشخیص باکتری باالتر است ( .)10در مطالعه
فاطمی و همکاران ( )1311نیز نمونهها در محیط
شارکول منتقل شده و در محیط کشت انتخابی GBS
بر پایه آگار 2حاوی  %5سرم اسب کشت داده شدند
( .)21اما در مطالعه جاهد و همکاران ( )2611و
همچنین مطالعه هداوند و همکاران ( )2615در تهران ،از
محیط انتخابی برای انتقال و کشت نمونهها استفاده
نشده و همچنین تکنیک  PCRانجام نشده بود .احتماالً
علت شیوع کم حاملین استرپتوکوکوس آگاالکتیه در این
دو مطالعه دالیل فوق باشد ( .)10 ،10تفاوتی که در
میزان شیوع مطالعات مختلف در شهر تهران مشاهده
Todd Hewitt broth
Selective GBS Agar Base medium

1
2
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 تدابیر الزم جهت ساخت واکسن مربوط به،بیشتری دارد
 همچنین با استفاده از.سروتیپ شایع اتخاذ شود
آنتیبیوتیک مناسب از بیماریهای ناشی از این باکتری
.پیشگیری شود

نتیجهگیری
با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه پیشنهاد میشود
برنامههای مناسبی طراحی شوند تا غربالگری تمام زنان
باردار حامل رکتوواژینال استرپتوکوکوس آگاالکتیه در
 با استفاده از روشهای کشت و، بارداری35-31 هفته
 انجام شود و وضعیت حساسیتPCR همچنین
آنتیبیوتیکی آنها مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت
 همچنین با انجام مطالعات بیشتر و.نیاز درمان شوند
بررسی سروتیپهای شایع و همچنین بررسی الگوی
مقاومت آنتیبیوتیکی در شهرهایی که این باکتری شیوع

تشکر و قدردانی
نویسندگان مراتب تشکر و قدردانی خود را از اساتید و
همکاران گروه میکروب شناسی – ویروس شناسی دانشگاه
.علوم پزشکی مشهد اعالم می نمایند
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