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Abstract
Background: In Iran vaccination with Bacillus Calmette-Guérin (BCG) is performed on all newborns within
the first days of life for prevention of tuberculosis. It is a live attenuated vaccine and produced from genetically
different vaccine strains of Mycobacterium bovis. This vaccine is safe but local adverse reactions such as
administration site abscess and lymphadenitis occur in some healthy children vaccinated with this vaccine as the
most common side effect of BCG vaccination. Disseminated BCG infections are very rare in immunocompetent
children but lymphadenitis is very common in Iran and other countries. It is indicated that the vaccine strain and
it’s genetically variations are correlated with these side effects. Therefore, in this study we aimed to analyze the
genetic characterizations of vaccine strains used in Iran.
Materials and Methods: Thirty infants showing lymphadenitis induced by BCG vaccination were chosen for
this study. After aspiration from the lesions, they were subjected to acid fast staining and culture on Lowenstein
Jensen medium. Subsequently, DNA was extracted from samples using Phenol–chloroform method. The genus
of the isolates was characterized by primer for 16sRNA gene. Then using RD1, RD14 and DU1 primers and in
the next step RD9, RD4Deleted, RD4Present and RD1Deleted primers the species and strains of the isolates were
characterized.
Results: Performing 16sRNA PCR, all 30 samples of acid fast bacilli were confirmed as Mycobacterium genus.
Then using RD1, RD14, DU1, RD9, RD4 Deleted, RD4 Present and RD1 Deleted primers all isolates were detected
as Mycobacterium bovis BCG strain Pasteur.
Conclusion: In this study all of the strains isolated from the patients were detected as Mycobacterium bovis BCG
strain Pasteur. Therefore, the other possible factors causing BCG complications including BCG overdose, faulty
intradermal technique, and disturbance of cellular immunity should be considered as the other risk factors of
causing lesions.
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روش کشت و PCR

نسرین ابراهیمی ،1حسین گودرزی* ،2مهدی گودرزی ، ،3آرزو اسدی ، 1تینا دلسوز بحری

1

 .1گروه میکروب شناسی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 .2استاد گروه میکروب شناسی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .3استادیار گروه میکروب شناسی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
تاریخ دریافت مقاله 1394/6/29 :تاریخ پذیرش مقاله1394/9/28 :

چكيده
سابقه و هدف :عفونت گوش میانی یکی از بیماریهای شایع در میان کودکان است .عوامل مختلفی از جمله باکتریها و ویروسها عامل ابتال به عفونت
گوش میانی هستند .شايعترينباكتريهای پاتوژناسترپتوكوكوس پنومونيه ،هموفيلوسآنفلوانزا ،موراكسالكاتاراليس و استرپتوكوكوس پیوژن هستند .به
تازگی الویوکوکوس اوتیتیدیس به عنوان یکی از عوامل ایجادکننده این عفونت شناخته شده است که مطالعههای محدودی به دلیل سخت رشد و کند رشد
بودن و شرایط سخت نمونهگیری روی این باکتری صورت گرفته است .هدف از انجام این مطالعه تعیین فراوانی و جداسازی الویوکوکوس اوتیتیدیس از
ترشحات گوش میانی کودکان مبتال به اوتیت میانی به روش کشت و  PCRاست.
موادوروشها :تحقیق به روش توصیفی انجام و تعداد  60نمونه از ترشحات عفونت گوش میانی از سوی پزشک متخصص جمعآوری شد .از میان
نمونههای اتخاذ شده بخشی از حجم مایع گوش میانی برای کشت روی محیط کشت میکروبی تلقیح و بخشی دیگر برای انجام کارهای مولکولی استفاده
شد .عفونت گوش با دو روش بررسی و با آزمون کای دو مورد قضاوت آماری قرار گرفت.
یافتهها:از تعداد  60نمونه عفونت گوش میانی تعداد 5( 3درصد)نمونه به روش کشت شناسایی شد و با روش 46( 28 PCRدرصد) نمونه مثبت ارزیابی
شدند).(P<0/0001
نتیجهگیری :به نظر می رسد الویوکوکوس اوتیتیدیس یک باکتری سخت رشد  ،کند رشد و یکی از عوامل مهم
ایجاد کننده عفونت گوش میانی است .شناسایی الویوکوکوس به روش کشت بسیار دشوار است در حالی که  PCRروش مناسب تری برای شناسایی این
باکتری است.
واژگان کلیدی :کیتین ،لیشمانیا ماژور ،بارانگلی

مقدمه

عفونت گوش میانی ) Otitis Media(OMیکی از شایعترین دالیل مراجعه کودکان به
پزشک است( .)1التهاب گوشمیانی ) (Otitis Mediaبه دو زيرگروه اصلي التهاب حاد
) (acute otitis media)(AOMو التهاب گوش میانی همراه با ترشحاتOtitis
) Media With Effusion (OMEتقسيم ميشود(.AOM )3 ,2التهاب حاد در
گوش میانی ایجاد میکند که باکتریها و ویروسها از عوامل مهم ایجاد کننده
این عفونت هستند و یکی از مهم ترین دالیل تجویز آنتی بیوتیک در کودکان
محسوب میشود .عالئم اوتیت میانی شامل گوش درد ،ترشح مایع ازگوش،

ازدست دادن شنوایی ،احساس پری گوش ،درد وتب است )7-4(.اوتیت میانی
با افیوژن ) (OMEالتهاب گوش میانی به همراه ترشح مایع از شکاف گوش
میانی ) (MEEبدون عالئم و نشانههای التهاب حاد است.
احتمال ابتال به عفونت گوش میانی در کودکان به دالیلی بسیار بیشتر از
بزرگساالن است .مانند کوتاهتر بودن شیپور استاش ،غیر طبیعی بودن و نقص
فیزیولوژیک در شیپور استاش یا کامل نبودن سیستم ایمنی در نوزادان و
کودکان که یکی از مهم ترین عوامل ابتالی نوزادان به عفونت گوش میانی
است.
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جدول شماره :1سیکل دمایی واکنش PCR

مرحله

دما

زمان

تعداد سیکل

Initial denaturation

94 ºc

5min

1

Denaturation

94 ºc

1min

Annealing

55 ºc

45s

Extension

72

45s

Final extension

ºc

72 ºc

1min

30

1

یافتهها:
دراین مطالعه تعداد  60نمونه عفونت گوش میانی درمدت حدود9ماه
جمعآوری شد .نمونهها از ترشحات گوش میانی بیماران که به تایید
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در کودکانی که سابقه ابتال به عفونت دستگاه تنفسی فوقانی را دارند مانند
عفونتهای ویروسی باعث تجمع ترشحات موکوسی بینی ،نازوفارنکس
در باریکه شیپور استاش و باعث مسدود شدن شیپور استاش و ایجاد
فشار منفی در گوش میشود و این ترشحات چون راهی برای خروج
ندارند در همان منطقه تجمع پیدا میکنند و مکان مناسبی برای تجمع
و رشد باکتریها و ویروسها فراهم میشود )8(.باکتریهایی که در ابتال
به عفونت گوشمیانی نقش دارند شامل هموفیلوس آنفوانزا ،استرپتوکوک
پنومونیه  ،موراکسال کاتارالیس هستند .به تازگی در برخی مطالعات
باکتری گرم مثبتی به نام الویوکوکوساوتیتیدیس به عنوان یک پاتوژن
شایع درابتالبه عفونت گوش میانی معرفی شده است)9(.
نخستین بار در سال 1989از سوی  Fadenو  Dryjaکوکسی گرم
مثبت ناشناختهای از عفونت گوش میانی ) (OMEکودکان جدا شد و
با آنالیز  srRNA16به عنوان یک گونه جدید از باکتریها شناسایی شد.
در سال 1992از سوی  Aguirreو  Collinsالویوکوکوس اوتیتیدیس
)) Alloiococus Otitidisنامگذاری شد و در سال 1993از سوی
 Von Graevenitzبر اساس کد باکتریشناسی به الویوکوکوس اوتیتیدیس
) (Alloiococus otitidisتغییر نام پیدا کرد و تایید شد ( .)10مورفولوژی این
باکتری به شکل کوکسیهای گرم مثبت درشت (دیپلوکوک یا تتراد) که از
نظر ظاهر میکروسکوپی بسیار شبیه به ائروکوکها و استرپتوکوکهاست،
اما به هر حال به دلیل کاتاالز مثبت بودن از آئروکوکها و استرپتوکوکها
متفاوت هستند )11(.الویوکوکوساوتیتیدیس باکتری گرم مثبت ،کاتاالز
مثبت ضعیف  ،اکسیداز منفی و هوازی است )12(.شناسایی این باکتری
به دلیل سخت رشد و کند رشد بودن با روشهای کشت معمول بسیار
دشوار است اما  PCRروش مناسبی برای شناسایی الویوکوکس است
به طوری که در20تا40درصد از مطالعهها در ترشحات گوش میانی به
روش  PCRشناسایی شده است )13()11(.مطالعههای محدودی روی
نقش پاتولوژیکی -ایمونولوژیکی الویوکوکوس انجام شده است )14(.اگر
چه الویوکوکوس اوتیتیدیس در نمونههای عفونت گوش میانی شناسایی
شده ،اما تا کنون این نکته که آیا آلویوکوکوس اوتیتیدیس به تنهایی دارای
پتانسیل بیماریزایی در ایجاد عفونت گوش میانی است ،به طور کامل اثبات
نشده است .نکته قابل تامل این است که در برخی مطالعات الویوکوکوس
اوتیتیدیس از کانال گوش خارجی افراد سالم جداسازی شده و این میتواند
حضور این باکتری به عنوان فلور نرمال گوش خارجی را تایید کند)13(.
اگرچه در مطالعههای بسیاری الویوکوکوس را با شیوع باال از نمونههای
عفونت گوش میانی جدا سازی کرده و آن را به عنوان یکی از پاتوژنهای
اصلی گوش میانی گزارش کردهاند )15-13(.بررسیهای انجام شده روی
پاسخهای ایمونولوژیکی نیز نشان دادهاند که الویوکوکوس همانند سایر
پاتوژنهای مسبب عفونت گوش میانی ،توانایی فعال کردن لنفوسیتها
و سایتوکاینهای التهابی و پیش التهابی مانند  TNF-αو اینترلوکین 1
را داشته و ازاین رو این ارگانیسم را به عنوان یکی از پاتوژنهای اصلی
عفونت گوش میانی در نظر میگیرند )14(.از آنجا که مطالعات بسیار
محدودی در زمینه بررسی فراوانی الویوکوکوس اوتیتیدیس در افراد مبتال
به اوتیت میانی در ایران انجام شده ،هدف از انجام این مطالعه بررسی
فراوانی الویوکوکوس اوتیتیدیس به روش کشت و  PCRدر افراد مبتال به
عفونت گوش میانی از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امیر اعلم در سال
1392 -93است.
مواد و روشها:
مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی است .جامعه مورد نظر در این مطالعه افراد
ف سنی از هر دو جنساز زنو مرد
مبتال به اوتیت میانی در ردههای مختل 
صورت گرفت،

است .اينمطالعهروي 60بيمار مبتال بهعفونتگوش مياني
تشخيص عفونت گوش مياني و التهاب گوش مياني همراه با توجه به
ی پزشك متخصص
عالئ م باليني و مشخصات  OMEبا ترشحات از سو 

گوش ،حلق و بيني انجامشد .قبلاز پروس ه عمل جراحی و جمع آوری
نمونه ,کانال گوشخارجی به وسیله  povidine_iodineبه مدت دو دقیقه
ضدعفونیو سپس سه مرتبهبا سالین نرمال استریل شست وشو داده شد.
جمعآوری نمونه توسط دستگاهی به نام تمپانوسنتز انجام میشود .هنگام
عمل جراحي ،از سوی پزشک متخصص روي پرده صماخ برش كوچكي
انجام گرفته و درصورت وجود مايع در گوش مياني ،نمونه وارد محفظه
پالستیکی تمپانوسنتز میشود و نمونهها در مدت کمتر از سه ساعت به
بخش میکروبشناسی دانشکده پزشکی شهیدبهشتی انتقال داده شدند.
کشت و جداسازی باکتری:
ازمیان نمونههای اتخاذ شده بخشی ازحجم مایع گوش میانی برای کشت
روی محیط کشت میکروبی تلقیح شد و بخشی دیگر برای انجام کارهای
مولکولی مورد استفاده قرارگرفت .برای جداسازی الویوکوکوس نمونهها
را در محیط  Muller-Hinton-Agarو ( Blood Agarاز شرکت )Mastکه
با 5درصد خون گوسفند غنی شده با روش  streal-cultureکشت داده و
انکوباسیون دردماي  37درجه سانتيگراد و شرايط 5درصد دياكسيدكربن
به مدت  48ساعت انجام شد .در موارد کشت منفی پلیتها تا  14روز در
دمای  37درجه در انکوباتو رنگهداری و روزانه بررسی میشوند .درصورت
مشاهده رشدكلنيهای موردنظر ،كشت مجدد داده شده و مطالعات
فنوتيپي انجام شد .ازکلنیهای مشکوک آزمونهای تشخیصی و تاییدی،
از قبیل بررسی میکروسکوپی ،رنگآمیزی گرم و تست کاتاالز و تست
اکسیدازاصالح شده انجام شد .دررنگآميزي گرم مرفولوژي باكتريها
الويوكوكوس اوتيتيديس به صورت كوكسي درشت گرم مثبت به صورت
تك تك ،دوتايي و چندتايي مشاهده شدند.
استخراج  DNAو :PCR
استخراج  DNAاز باکتریهای ایزوله شده و مشکوک به الویوکوکوس با
روش فنول کلروفرم انجام شد )2(.در ادامه با تکنیک  PCRژنوم الویوکوکوس
امپلی فای و با تکنیک الکتروفورز محصوالت  PCRمشاهده شد .اندازه
محصوالت  PCRدر این مطالعه260جفت باز در نظر گرفته شد و این میزان
احتمال حضورآلويوكوكوس اوتيتيديس را نشان داد.
براي انجام واکنش  PCRازسويه آلويوكوكوساوتيتيديس جدا
شده از نمونههای باليني مطالعه حاضر به عنوان کنترل مثبت
استفاده شد .در این مطالعه از تکنیک  PCRو پرایمرهای
’ 5’-GGGGAAGAACACGGATAGGA-3به عنوان پرایمر فوروارد و از توالی
’ 5’-CTACGCATTTCACCGCTACAC-3به عنوان پرایمر ریورز استفاده
شد .سیکل دمایی واکنش  PCRدر این مطالعه در جدول شماره یک نشان
داده شده است.
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پزشک ممتخصص گوش ،حلق و بینی مبتال به اوتیت مدیا به همراه
ترشحات بودند دریافت شد .از این 60نمونه 27نمونه (45درصد) مونث
و 33نمونه (55درصد) مذکر بودند26.درصدکمتر از هفت سال 51،درصد
بین  7تا  12سال و 21درصد باالی  12سال بودند.
توزیع نمونهها بر حسب تشخیص الویوکوکوس اوتیتیدیس و روشها در
جدول شماره یک ارائه شد و نشان میدهد که درروش کشت سه مورد ()5
درصد (تصویر شماره )1و در روش 28 CR .نمونه ( )7/46درصد شناسایی
شدند و آزمون کای دو نشان داد که این اختالف به لحاظ آماری معنادار
است(P<0/0001).
جدول  :2توزیع نمونههای افراد مبتال به اوتیت میانی بر حسب شناسایی الویوکوکوس
اوتیتیدیس بر حسب روشهای شناسایی
نتیجه تشخیص

مثبت

منفی

جمع

کشت

)3(5

)57(95

)60(100

PCR

)28(46/7

)32(53/3

)60(100

روشها

تصویر شماره :1نتایج الکتروفورز به دست آمده از  PCRژن  16SrRNAایزولههای
الویوکوکوس

 :Mمارکر 100جفت بازی()100bp
شماره :5چاهک مربوط به نمونه کنترل مثبت
شماره  3و 2و :1نمونه مثبت ایزوله
شماره :4نمونه کنترل منفی
بحث:
تحقیق نشان داد که از  60نمونه عفونت گوش میانی که هر دو عفونت از
 AOMو  OMEبودند  5درصد به روش کشت شناسایی و جداسازی شد و

نظر نشان میدهد شناسایی الویوکوکوس اوتیتیدیس به روش  PCRو
 MULTIPLEX PCRروش بسیار مناسب تری نسبت به روشهای کشت
معمول است)21،2،15(.
در مطالعهای در کشور آمریکا در سال  2010به روش کشت ،هیچ
الویوکوکوسی جدا سازی نشد ،اما به روش  PCR32درصد الویوکوکوس
شناسایی شد )15(.و در ژاپن جداسازی الویوکوکوس اوتیتیدیس به روش
کشت (25درصد) و به روش 72( PCRدرصد) در نمونههای AOMگزارش
شد و 25درصد به روش کشت و 69درصد به روش  PCRاز نمونههای
 OMEشناسایی شد( .)16در کشور روسیه  23.6درصد ،آمریکا 40درصد،
استرالیا 45درصد ،اسپانیا 36درصد به روش  PCRرا به خود اختصاص
دادند ( )19-17 ,1010و همچنین در مطالعهای که در کشور ترکیه در
سال  2012انجام شد  7الویوکوک (20درصد) به روش MULTIPLEX
 PCRشناسایی شدند)21(.
درمجموع باروش كشت و  PCRباكتري در 46درصد از ترشحات گوش
میانی شناسايي شد به طوری که تمام سه مورد ایزوله شده هم به روش
 PCRمثبت ارزیابی شدند و 25مورد ديگر فقط درتست مولكولي نتيجه
مثبت رانشان دادندكه احتماال نشان دهنده اين است كه روش مولكولي
حساسيت باالتري نسبت به كشت دارد.
مطالعههای انجام شده و همچنین مطالعه حاضر نشان میدهد که روش
 PCRروش حساستر و مناسبتری برای شناسایی این باکتری در انواع
عفونتهای گوش میانی است و روش کشت به دلیل کند رشد و سخت
رشد بودن و همچنین شرایط نامساعد نمونه گیری روش مناسبی نیست.
در نهایت پیشنهاد میشود نمونهگیری در سطح وسیعتر و در جامعه آماری
بزرگتری بررسی شود .همچنین بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی
الویوکوکوس اوتیتیدیس برای تجویز آنتی بیوتیک مناسب در درمان
عفونت گوش میانی توصیه میشود.
تشکر و قدردانی:
اين مطالعه با همكاري گروه ميكروبشناسي دانشگا ه علومپزشكي
شهیدبهشتی انجام شده است .همچنین از گروه آموزشي گوش ،حلق
وبيني بيمارستان امیراعلم و مرکز هموفیلی ایران و گروه میکروبشناسی
دانشگاه تهران قدردانی میشود .ضمن ًاهزينه اين پژوهش ازطرح تحقيقاتي
مصوب مرکزتحقیقات عفونی گرمسیری تأمين شده است.
دور ،39شماره  ،1394 ،1صفحات  36ات 40
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با روش  PCR46درصد مثبت ارزیابی شدند .این میزان جداسازی به روش
 PCRدر مقایسه با گزارشی که در سال  2012در ایران انجام شده مشابه
است( .)2اما جداسازی به روش کشت در تنها مطالعهای که در ایران انجام
شده  15نمونه بوده که بسیار بیشتر از میزان ایزولهها در مطالعه ما به روش
کشت است()2که این تفاوت در کشت میتواند ناشی از روش نمونهگیری
متفاوت و تفاوت در نمونه بیماران و نیز تفاوتهای فراوان مربوط به این
باکتری باشد.
تکنیک  PCRیک روش حساس و اختصاصی برای
شناسایی باکتریهای کند رشد ،سخت رشد و نیز
باکتریهایی است که کشت آنها در آزمایشگاه تشخیصی خطرناک
است )20(.برخی از مطالعههای تجربی و بالینی همچنین مطالعه مورد
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