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سابقه و هدف :انتروکوکوس ها یکی از عوامل مهم عفونت های بیمارستانی می باشند .جنس انتروکوکوس  93گونه دارد که مهمترین
آنها انتروکوکوس فکالیس و انتروکوکوس فاسیوم می باشند .انتروکوکوس ها به دلیل ایجاد باکتریمی ،عفونت دستگاه ادراری ،اندوکاردیت،
مننژیت و عفونت زخم اهمیت به سزایی پیدا کرده اند.
مواد و روش کار 031 :نمونه ادرای جمع آوری شده از آزمایشگاه های تشخیص طبی در تهران مورد استفاده قرار گرفت .برای جداسازی
و شناسایی باکتری ها از محیط کشت آگار خوندار و محیط اختصاصی کانامایسین اسکولین آزید آگار استفاده گردید و سپس کلنی های
باکتری ها توسط روش های بیوشیمیایی شناسایی شدند .همچنین تایید مولکولی باکتریها توسط کیت مولکولی اختصاصی انتروکوکوس ها
انجام گرفت .در نهایت حضور ژن سایتولیزین ( )cylدر جدایه ها توسط روش  PCRمورد سنجش قرار گرفت.
نتایج :از بین  031نمونه بررسی شده تعداد  51نمونه( )%13گونه انتروکوکوس فکالیس شناسایی نهایی شد .حضورژن سایتولیزین در % 93
از جدایه ها توسط روش  PCRتایید گردید.
نتیجه گیری :نتایج بدست آمده نشان می دهد که انتشار آنتروکوکوس های حاوی ژنهای بیماریزا در بین بیماران دارای عفونت ادراری
می تواند برای سالمت آنها خطرناک باشد .این نتایج توجه بیشتر به رعایت بهداشت فردی را نشان می دهد.
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آنتروکوکوس ها کوکسی های گرم مثبت ،بدون
اسپور با زنجیره های کوتاه و بی هوازی اختیاری می
باشند( .)1آنتروکوکوس ها متعلق به گروه باکتری های
اسید الکتیک می باشند که به صورت گسترده ای در
طبیعت یافت می شوند .این باکتری ها ،ساکنان
دستگاه گوارش انسانها و حیوانات می باشند( .)2این
باکتریها در حضور نمک  %6/5قادر به رشد می باشد.
در مقابل نمک های صفراوی  %04می تواند مقاومت
کنند( .)3گونه های بیماریزای انسانی اغلب شامل دو
گونه آنتروکوکوس فکالیس و آنتروکوکوس فاسیوم می
باشند.
فاکتورهای بیماریزایی در حقیقت مولکول هایی
هستند که توسط پاتوژن ها برای تقویت بقاء و تشدید
بیماریزایی تولید می شوند که با تشکیل کلنی هجوم
به سیستم ایمنی و سرکوب سیستم ایمنی ایفا نقش
می کنند .با توجه به اینکه باکتری توانایی تولید
توکسین مثل سایر باکتری ها را ندارد ولی دارای
فاکتورهای بیماریزایی می باشد که توسط آنها ایجاد
بیماری می کند( .)0تعدادی از فاکتورهای بیماریزایی
در انتروکوکوس ها که شناسایی شده اند ،عبارتند از:
موادتجمعی( ،)aggسایتولیزین( ،)cylژالتیناز(،)gel
هیالورونیداز( ،)hylفرومون های جنسی(،)ccf ،cpd
کالژن اتصالی( )aceو پروتئین سطحی(.)5()esp
سایتولیزین پروتیین همولیز کننده ای است که
توسط انتروکوکوس ها تولید می شود .ژن کد کننده ی
این پروتیین در اپرونی یافت می شود که می تواند بر
روی پالسمید حمل می شود و یا با کروموزوم
باکتریایی یکی می شود( .)8-6سایتولیزین در حقیقت
به همولیزین معروف است .سایتولیزین در انسان بتا
همولیتیک می باشد و علیه دیگر باکتری های گرم
مثبت نیز فعالیت دارد( .)9انتروکوکوس های دارای
سایتولیزین فعالیت باکترویوسینی علیه باکتری های

گرم مثبت را دارند ،ولی اثر آنها بر روی باکتری های
گرم منفی گزارش نشده است و این تصور می رود که
به آنها امتیاز انتخابی برای رشد و زنده ماندن می
دهد( .)14بیشتر جدایه های انتروکوکوس باکتریمی
دهنده دارای سایتولیزین می توانند باعث لیز
ماکروفاژها و نوتروفیل ها شود که توانایی آنتروکوکوس
ها برای گرفتن مواد مغذی اضافی و فرار ار سیستم
ایمنی را فراهم می کند(.)11
با توجه به اهمیت این باکتری در ایجاد عفونت
های بیمارستانی و مقاومت آنها به آنتی بیوتیک ها و
همین طور انتقال عرضی ژن های بیماریزایی در میان
باکتری ها ،تحقیق بر روی ژن های بیماریزا در
آنتروکوکوس ها ضروری بنظر می رسد .هدف از این
تحقیق بررسی حضور ژن های بیماریزای سایتولیزین
در گونه های آنتروکوکوس جدا شده از نمونه های
ادراری در تهران می باشد.
مواد و روش ها
از آزمایشگاه های تشخیص طبی در تهران در بهار
و تابستان  95تعداد  284نمونه ادراری جمع آوری
شد .نمونه ها مربوط به وسط جریان ادراری از ادرار
افراد بیمار مراجعه کننده به آزمایشگاه به طریق
استاندارد  CLSIبدست آمده است.
نمونه ها بر روی محیط آگار خوندار کشت داده
شده و در انکوباتور  33درجه به مدت  20ساعت
گرماگذاری شدند .از کلنی های یکنواخت بدست آمده،
بر روی محیط کشت اختصاصی کانامایسین اسکولین
آزید آگار منتقل گردیدند .بررسی ها ابتدایی بر روی
کلنی های تیپیک با رنگ آمیزی گرم و تست کاتاالز
انجام گردید ( .)12همچنین برای بررسی تحمل نمک
از محیط  BHI broth+NaCl 6.5%استفاده گردید(.)3
برای تشخیص مولکولی نمونه ها در حد جنس
آنتروکوکوس با استفاده از کیت تشخیصی آنتروکوک
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ژنوماب تایید مولکولی انجام گرفت .روش بیو شیمیایی
برای تشخیص گونه آنتروکوکوس فاسیوم
وآنتروکوکوس فکالیس استفاده از محیط مانیتول سالت
آگار می باشد( .)10 ,13روش  PCRبرای بررسی
حضور و تشخیص ژن سایتولیزین در آنتروکوکوس
های تایید شده ،بکار گرفته شد ( .)2گونه استاندارد
بکار گرفته شده  ATCC 29212به عنوان کنترل مثبت
مورد استفاده قرار گرفت (.)2
جدول  -1پرایمر های مورد استفاده برای ژن سیتولیزین

Pcr
Reference
product
)(2
517bp
)(2

Primer sequence

Gene

TGGATGATAGTGATAGGAA
GT

Cyl f

نتایج
در این پژوهش از  284نمونه ادراری جمع آوری
شده از آزمایشگاه های تشخیص طبی در تهران54 ،
جدایه ( )%18توسط روش مولکولی  pcrتوسط کیت
مولکولی شرکت ژنوماب بعنوان آنتروکوکوس شناسایی
شدند (شکل  .)3سپس در سطح جنس در جدایه های
شناسایی شده به روش مولکولی نشان داد که تمام
جدایه ها ( )%144متعلق به جنس آنتروکوکوس می
باشند .بررسی در سطح گونه توسط روش بیوشیمیایی
انجام گردید که همگی متعلق به انتروکوکوس فکالیس
بود.

Cyl r TCTACAGTAAATCTTCGTCA

جدول  -2برنامه دمایی برای تشخیص مولکولی جنس آنتروکوکوس بر طبق کیت
تشخیصی ژنوماب

Cycles

Temperature

Time

Level

1

94 ⁰c

4min

Initial
denaturation

52

94 ⁰c

1min

Denature

52

60 ⁰c

1min

Annealing

52

72 ⁰c

1min

Extension

1

72 ⁰c

11min

Final Extension

شکل  -1بررسی حضور ژن اختصاصی جنس انتروکوکوس توسط کیت
اختصاصی ژنوماب
کنترل مثبت و منفی ،C+, C- :نمونه ها=.S
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جدول  -3برنامه دمایی برای تشخیص ژن سیتولیزین توسط PCR

Cycles

Temperature

Time

Level

1

44 °c

5min

Initial
denaturation

54

92 ⁰c

12 s

Denature

54

⁰c25

12 s

Annealing

54

72 ⁰c

12 s

Extension

1

72 ⁰c

5min

Final Extension

شکل  -2بررسی حضور ژن سایتولیزین )c: clinical sample( cyl
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در سال  ،Ha¨llgren ،2449بر روی ژن های
بیماریزا تحقیقاتی کرد .حضور ژن های بیماریزای ،asa
 espو  cylرا بررسی کرد( .)8از  115نمونه بالینی

[PERCE
]NTAGE

بررسی شده این محقق 18%انتروکوکوس فاسیوم
و %82انتروکوکوس فکالیس گزارش گردید .اتصال به

نمونه های
منفی%52 ,

کاتترهای ادراری به علت حضور ژن  espمی باشد .آنها

نشان دادند که تنها ژن ویروالنس در انتروکوکوس
فاسیوم  espمی باشد .آنها درصد حضور ژنهای
نمونه های مثبت

نمونه های منفی

شکل  -3درصد حضور جدایه های آنتروکوکوس

تمام  54جدایه تایید شده از نظر وجود ژن
سیتولیزین مورد بررسی مولکولی قرار گرفتند که از
بین آنها تعداد  13نمونه (  )%30مثبت گزارش شدند
(شکل .)0

0, 0%

 cyl[PERCEN
]TAGE

cyl+
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شکل  -4درصد حضور ژن سایتولیزین ) (cylدر جدایه های
آنتروکوکوس

بحث
در این تحقیق از تعداد  284نمونه ادراری تعداد
 54جدایه به عنوان آنتروکوکوس فکالیس شناسایی
شد که از بین آنها تعداد  13جدایه ( )%30دارای ژن
سایتولیزین بودند.

ویروالنس  asa ،espو  cylرا در جدایه های
انتروکوکوس فکالیس در مطالعه خود به ترتیب ،%33
 %39و  %13گزارش نمودند .نتیجه گیری این است که
انتروکوکوس فکالیس جداشده با مقاومت باال نسبت به
جنتامایسین مربوط به انتروکوکوس هایی است که ژن
espو  asaرا دارند.
در سال  ،Rathnayake 2412مقاومت آنتی
بیوتیکی و بیماریزایی در نمونه های بالینی و محیطی
انتروکوکوس فکالیس و انتروکوکوس فاسیوم مقایسه
کرد .فاکتورهای ویروالنس اعم از ،gelE ،cylA ،esp
 acmمورد بررسی قرار گرفتند .نسبت ژن های
بیماریزایی جدایه های انتروکوکوس فکالیس پیداشده
نسبت به میزان انتروکوکوس فاسیوم ،افزایش نشان
میدهد .جدایه های بالینی انتروکوکوس فکالیس درصد
باالیی از ژن سایتولیزین  cylو  espدر مقایسه با جدایه
ها از آب را داراست %04 .ژن سایتولیزین  cylدر
انتروکوکوس فکالیس و کمتر از  %14انتروکوکوس
فاسیوم می باشد.)15(.
 Aslamو همکاران نشان دادند که ژن های
بیماریزایی  aggو  cylانتروکوکوس فکالیس بیشتر در
ماکیان دیده می شود %54 .جدایه های آنها دارای ژن
سایتولیزین بودند .در مطالعه اخیر  % 30جدایه ها
دارای ژن سایتولیزین بودند(.)16
در سال  Santestevan ،2415و همکاران بر روی
ژن های ویروالنس انتروکوکوس ها بررسی انجام دادند.
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از مجموع  03فوک خزدار وحشی 11 ،مورد برای این

نتیجه گیری

تحقیق انتخاب شدند .آنها از لحاظ خصوصیات ژنوتیپی

نتایج نشان می دهد وجود آنتروکوکوس های
بیماریزا در جامعه می تواند باعث کاهش سطح
بهداشت گردیده و در نتیجه افزایش بروز بیماریها
گردد .همچنین وجود ژنهای بیماریزا در این جدایه ها
اهمیت توجه بیشتر به این موضوع را نشان می دهد

و فنوتیپی بررسی شدند و گونه های انتروکوکوس
طبقه بندی شدند .بررسی حضور ژن ها بیماریزای ،ace
 cylA ،gelE ،asaبا روش  pcrانجام گرفته است(.)13
گزارش آنها شیوع ژن های ویروالنس (،aca )%68
( asa )% 22 ( ،gelE )%50و ( cylA )%0را نشان
داد( .)13در حالیکه در تحقیق حاضر میزان حضورژن
سایتولیزین  %30بدست آمده است .دالیل تفاوت در
نتایج ،احتماال بواسطه تنوع در نمونه های مورد
بررسی ،سطح بهداشت جوامع مورد مطالعه و چگونگی
انتشار باکتریها می باشد.

تشکر
مولفین بر خود الزم می دانند تا مراتب قدردانی و
سپاسگزاری از خانم دکتر ابریشم چیان (آزمایشگاه
تشخیص طبی مرکزی ولیعصر تهران) و آزمایشگاه
نیک که در جمع آوری نمونه ها بسیار همکاری نمودند
را اعالم نمایند.
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