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چکیده

استرپتوکوکوس گروه  ،)GAS( Aعامل چندین نوع بیماری تهاجمی و غیرتهاجمی میباشد .با این حال اطالعات کمی درباره
توزیع فاکتورهای ویروالنس و ارتباط آن با محل جغرافیایی و همچنین عالئم بالینی بیماران مبتال در دسترس است .در مطالعه کنونی
پروفایل ژنهای اگزوتوکسین تبزای استرپتوکوکی ( speB ،speAو  )speCدر 72سویه  GASشامل  32ایزوله از افراد حامل و 40
ایزوله از بیماران با عالئم بالینی که از نمونهها خون ،ادرار ،زخم و نازوفارنکس جداسازی شدند ،بررسی شد .پروفایل ژنها توسط روش
واکنش زنجیرهای پلیمراز دوگانه ( )duplex-PCRجهت شناسایی دو ژن  speAو speCو نیز یک  PCRمنفرد برای شناسایی speB
تعیین گردید .نتایج نشان داد ژنهای بیماریزای  speB ،speAو speCبه ترتیب در  69/4 ،69/4و  66/7درصد از سویهها حضور
داشتند .در سویههای جدا شده از بیماران ،فراوانی ژنهای اگزوتوکسین  62/5 speB ،67/5 spAو ژن  67/5 speCدرصد بود .اگرچه
 71/9درصد از سویههای جدا شده از افراد حامل دارای ژن  78/10 ، speAدرصد دارای  speBو  65 /60درصد دارای ژن  speCبود،
اما تفاوت معنیداری بین ایزولههای حامل و بیمار ( بالینی) در فراوانی ژنهای اگزوتوکسین وجود نداشت .در مجموع در این مطالعه
شیوع ژنهای  speدر ایران برای اولین بار مورد بررسی قرار گرفت و طبق نتایج بدست آمده ،توزیع فاکتورهای ویروالنس در میان
سویههای  GASایرانی ارتباط با بیماری را نشان نمیدهد .قطعا نتایج این مطالعه اطالعات مفیدی پیرامون پتانسیل بیماریزایی
سویههای  GASو نیز اپیدمیولوژی ملکولی این باکتری در ایران فراهم می کند.
واژگان کلیدی:

استرپتوکوکوس پایوژنز ،اگزوتوکسینspeC ،speB ،speA ،

مقدمه

مانند باکتریمی ،سلولیت ،باد سرخ ،مننژیت ،پنومونی ،التهاب
پالنتار نکروزان و سندروم شوک سمی استرپتوکوکی در انسان
میشود (.)1

باکتری استرپتوکوکوس پیوژنز گروه ،)GAS( Aباعث
طیف گستردهای از بیماریها شامل عفونتهای سطحی پوست
و دستگاه تنفس فوقانی تا عفونتهای تهاجمی و خطرناکی
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تاریخ دریافت96/2/18 :

فصلنامه علمی پژوهشی دانش زیستی ایران

تاریخ پذیرش96/6/20 :

باغبانی و همکاران

بالینی متفاوت صورتپذیرفت .الزم به ذکر است مطالعات
محدودی در خصوص  GASدر ایران صورت گرفته که عمدتا
شامل بررسی فنوتیپی و مقاومت آنتیبیوتیکی میباشد(.)7-10

 GASدارای تعداد زیادی فاکتورهای بیماریزاست که به
پاتوژنیسیته پیچیده آن کمک می کند از قبیل :پروتئین ،M
کپسول هیالورونیکاسید ،استرپتوکیناز ،استرپتولیزین،
اگزوتوکسینهای تبزای استرپتوکوکی ( ،)speپروتئینهای
متصلشونده به فیبرونکتین C5a ،پپتیداز .در این میان پروتئین
 Mو اگزوتوکسینهای تبزای استرپتوکوکی مهمترین فاکتور-
های ویروالنس در  GASهستند ( .)2اگزوتوکسینهای تبزای
استرپتوکوکی توسط ژنهای Streptococcal pyrogenic ( spe
 )exotoxinکدشده و توسط طیف وسیعی از استرپتوکوکوسها
ترشح میشوند ،فعالیت بسیار قوی بهعنوان سوپرآنتیژن دارند
و نقش کلیدی در بروز بیماری ایفاء میکنند ( .)3در مجموع
بر اساس ساختمان پروتنینی و نحوه عملکرد 14 ،سوپرآنتی-
ژن speM ,speN ,speO ,speB ,speJ ,speL ,speK ,speI
 ,speH ,speG ,speC ,speA,اگزوتوکسین میتوژن
استرپتوکوکی  )smeZ( Zو سوپرآنتیژنهای استرپتوکوکی
( )SSAدر  GASتا به امروز شناسایی شدهاست ( .)4در واقع
پروتئینهای  ،speتوکسینهایی تبزا هستند که باعث افزایش
حساسیت میزبان به شوک اندوتوکسیک و سرکوب تولید
ایمونوگلوبولینها می شوند .همچنین با فعالیت میتوژنیک خود
زیر مجموعهای از  T-cellهای خاص را فعال میکند که این
فعالیت منجر به فعالشدن گسترده سیستم ایمنی و رهاسازی
سایتوکاینهای پیشالتهابی مانند فاکتور نکروز تومور ،α
اینترلوکین  ،6اینترلوکین  2و اینترفرون گاما میشود که نتیجه
آن می تواند شوک و آسیب گسترده باشد (.)5
مطالعات انجام شده نشان میدهد که پروفایل ژنهای
اگزوتوکسین در بین سویههای جداشده از بیماران و افراد حامل
و نیز سویههای مناطق جغرافیایی مختلف متفاوت است (.)2،6
این تفاوت عالوه بر اینکه می تواند اطالعاتی پیرامون نقش این
ژن ها در نحوه بیماریزایی استرپتوکوک فراهم کند ،همچنین
اشاره به تفاوت های اپیدمیولوژی این باکتری دارد .لذا با توجه
به اهمیت عفونتهای استرپتوکوکی از یک طرف و نیز عدم
گزارش در مورد سویههای ایران مطالعه حاضر برای اولین بار
به منظور فراهمکردن اطالعات ملکولی پیرامون فراوانی ژن-
های  speB ،speAو  speCدر سویههای  GASو همچنین
مقایسه میزان فراوانی ژنهای اگزوتوکسین بین سویههای
بالینی و افراد حامل و نیز سویههای جدا شده از بیماران با عالئم

مواد و روشها

نمونهگیری از بیماران با عالئم عفونت استرپتوکوکی و
نیز افراد حامل بدون عالمت در طی مدت یک سال صورت
پذیرفت .کشت نمونههای جمعآوری شده در محیط بالد آگار
حاوی  5%خون دفیبرینه به مدت  24ساعت در شرایط دمایی
 37درجه سانتیگراد و دیاکسیدکربن  10%انجامشد.
شناسایی ایزولههای رشدیافته با استفاده از مورفولوژی کلنی،
نحوه همولیز محیط کشت بالد آگار ،تست کاتاالز ،رنگآمیزی
گرم و تست حساسیت به باسیتراسین ( )0/04Uانجام گرفت.
سپس ،سویههای تاییدشده در محیط کشت مایع BHI
( )Brain heart infusionحاوی 20درصد گلیسرول در -70
درجه سانتیگراد نگهداری گردید.
به منظور تعیین ویژگیهای مولکولی سویههای،GAS
استخراج  DNAبا استفاده از کیت DNA CinnaPure
(سیناژن) صورتپذیرفت .ارزیابی کمی و کیفی DNA
استخراج شده با استفاده از اسپکترو فتومتری صورتگرفت و
نسبتهای  260/230و  260/280بررسی شد .در نهایت جهت
تایید کیفیت  ،DNAالکتروفورز روی ژل  1%نیز انجام شد.
برای بررسی حضور ژنهای  speA,speBو speCدر
ایزولههایهای مورد مطالعه ،با توجه به  TMپرایمرهای
طراحیشده دو ژن  speAو  speCبا استفاده از یک تست
 duplex PCRو ژن  speBنیز در یک  PCRبه صورت منفرد
تکثیر گردید .توالی پرایمرهای مورد استفاده ( )3و اندازه
قطعات تکثیری در جدول  1نشان داده شده است .حجم نهایی
هر واکنش  20 PCRمیکرولیتر و شامل  2میلیموالر یون
منیزیم ( 0/2 ،)MgCl2میلیموالر  40،dNTPsنانوگرم از ژنوم
باکتری 1 ،واحد آنزیم  Taq DNA Polymeraseو 15
پیکومول از جفت پرایمرهای اختصاصی(جدول  )1میباشد.
تکثیر  speBدر  35سیکل و شرایط دناتوراسیون  94درجه
سانتیگراد به مدت  45ثانیه ،اتصال پرایمرها در  39درجه
سانتیگراد به مدت  40ثانیه و سنتز DNAدر  72درجه
سانتیگراد به مدت  55ثانیه انجام شد .همچنین ،دناتوراسیون
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در تمامی مراحل تکثیر با  PCRاز سوش استاندارد
 S. pyogenes ATCC strains 12351به عنوان کنترل مثبت
و از واکنش فاقد  DNAنیز به عنوان کنترل منفی استفاده
شد .پس از محاسبه میزان فراوانی هر ژن در ایزولههای GAS
تفاوت فراوانی ژنها در دو گروه ایزولههای جداشده از بیماران
و افراد حامل با استفاده از آزمون مربع کای و به کمک نرم
افزار  SPSS- 22مورد بررسی قرار گرفتP-value< 0.05 .
معنادار در نظر گرفته شد.

اولیه در  94درجه سانتیگراد به مدت  5دقیقه و تکثیر
نهایی واکنش در  72درجه سانتیگراد به مدت  10دقیقه
صورت گرفت DuplexPCR .جهت ارزیابی حضور ژن های
speAو speCنیز در شرایط دناتوراسیون در دمای  94درجه
سانتیگراد به مدت  45ثانیه ،اتصال پرایمرها در  42درجه
سانتی گراد به مدت  30ثانیه و تکثیر  DNAدر  72درجه
سانتیگراد به مدت  45ثانیه و برای  35سیکل انجامشد .در
نهایت الکتروفورز محصوالت  PCRدر ژل آگارز 1%حاوی Gel
 Redتحت شرایط ولتاژ  80ولت به مدت  60دقیقه انجام شد
و نتایج حاصله در طول موج UVمورد آنالیز قرار گرفت.

جدول  - 1پرایمرهای مورد استفاده جهت بررسی ژن  speA ,speC, speBدر سویههای .GAS

SpeA
SpeC

نتایج

248
584

سویههای جدا شده از بیمار و حاملین الگوی متفاوتی دارد اما
از نظر آماری این تفاوت در مورد هر سه ژن معنیدار نمیباشد
(جدول  .)2همچنین میزان فراوانی این سه ژن در
بین سویههای بیماریزای فارنژیتی و غیر فارنژیتی نیز
تفاوت دارد .همانطور که در جدول  2مشاهده می شود ،این
تفاوت در ژن  speAبا فراوانی 75درصد در سویههای فارنژیتی
و  50درصد در غیر فارنژیتها ،بیشتر میباشد.
بررسی حضور توام ژنهای  speدر سویههای  GASنشان می-
دهد که در  %25سویه-های بیماریزا و  37/5%سویههای جدا
شده از حاملین هر سه ژن  speمورد بررسی به صورت هم-
زمان دیده میشوند .چهار سویه بیماریزا و یک سویه جداشده
از حاملین نیز هیچکدام از ژنهای مورد بررسی را نداشتند
(جدول .)3

در این مطالعه  40سویه  GASاز بیماران (میانگین سنی
 9/3سال) و  32سویه از ناقلین بدون عالمت (میانگین سنی
 16سال) جدا شد که در مجموع از  40سویه جداشده از
بیماران 12 ،سویه ( )%30از نمونههای بیماریزای غیرفارنژیت
شامل نمونههای جداشده از گوش ( 4مورد) ،پوست ( 1مورد)،
ادرار ( 5مورد) و خون( 2مورد) و  28سویه ( )%70از نمونه-
های بیماریزایی فارنژیت بود .پس از استخراج  DNAاز سویه-
های به دستآمده  ،با استفاده از پرایمرهای اختصاصی ژن-
های  speA ,speBو  ، speCتست  PCRجهت بررسی حضور
این ژنها صورت گرفت .تصویر  1تکثیر موفق ژن  SpeBدر
یک  PCRمنفرد ( )Aو ژنهای  speAو speCرا در duplex
 )B( ،PCRنشان میدهد .در هر واکنش  PCRحضور باند مورد
نظر در کنترل مثبت و عدم حضور آن در کنترل منفی واکنش،
صحت انجام واکنش را تایید میکند.
نتایج بررسی ملکولی نشانداد در بین  72سویه GAS
مورد مطالعه فراوانی سه ژن  speB ,speAو  speCبه ترتیب
 69/4 ، 66/7و 69/4درصد میباشد .اگرچه توزیع این سه ژن

بحث

نقش سوپرآنتیژنها در بیماریزایی با مطالعات
اپیدمیولوژیک اخیر که نشاندهنده افزایش نسبی ایزولههای
بیماریزایی است که دارای برخی از سوپرآنتیژنها میباشند
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SpeB

955

فصلنامه علمی پژوهشی دانش زیستی ایران

نام ژن

توالی پرایمر

Forward:AAGAAGCAAAAGATAGC
Reverse:TGGTAGAAGTTACGTCC
Forward:TAAGAACCAAGAGATGG
Reverse:ATTCTTGAGCAGTTACC
Forward:GATTTCTACTTATTTCACC
Reverse:AAATATCTGATCTAGTCCC

اندازه قطعه ()bp

در
بین

باغبانی و همکاران

تهاجمی است .مطالعه  Erikssonو همکاران از جمله این
بررسیها است ( .)12هرچند در مقابل مطالعاتی نیز وجود
دارد که که این ارتباط را رد میکند (.)13-15

و نیز مطالعات سرولوژیک که پاسخ ایمنی نسبت به سوپرآنتی
ژنها را نشان داده است ،اثبات شده است ( .)11نتایج برخی
از مطالعات بیانگر ارتباط بین اگزوتوکسینها و بیماریهای

شکل  - 1نتایج  PCRژنهای  speA ,speBو speCدر سویههای  )A .GASنتایج حاصل از تکثیر ژن  :M :speBمارکر (DNA (DNA
 ،Ladder marker 1Kb, Fermentasچاهک  :1کنترل منفی ،چاهک :2کنترل مثبت ،چاهک  3و  :4نمونه دارای ژن  ) B .speBنتایج
 duplex PCRبرای ژنهای  speAو :speCمارکر) ،DNA (DNA Ladder Marker 50 bp ,Fermentasچاهک :1کنترل مثبت،
چاهک  :2نمونه مثبت ،چاهک  :3کنترل منفی.
جدول  - 2درصد حضور ژنهای  speA, speBو  speCدر سویههای استرپتوکوکوس پایوژنز مورد مطالعه.
سویههای حامل ژن ()%

نمونه ها
کل سویهها
سویههای بیماریزا
نمونههای بیماریزای
غیرفارنژیت
نمونههای بیماریزای
فارنژیت
سویههای غیر بیماریزا
*p value

تعداد

SpeC

SpeB

72
40
12

(50 )69/4
(27 )67/5
(8 )66/6

(50 )69/4
(25 )62/5
(7 )58/3

(48 )66/7
(27 )67/5
(6 )50

28

(19 )67/8

(18 )64/2

(21 )75

32

(21 )65/6
0/689

(25 )78/1
0/153

(23 )71/8
0/867

* مقدار  p valueتفاوت فراوانی بین سویههای بیماریزا و غیربیماریزا.
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جدول  :3حضور همزمان ژنهای speA, speBو speCدر سویههای حامل و بیمار (تعداد=) n
Spe
سویهها

بیماریزا
حامل
کل

SpeC
)n(%

(3 )7/5
(1 )3/1
(4 )5/5

SpeB
)n(%

(0 )0
(1 )3/1
(1 )1/3

SpeA
)n(%

SpeA/SpeB/
SpeC
)n(%

(0 )0
(3 )9/3
(3 )4/1

(10 )25
(12 )37/5
(22 )30/5

(6 )15
(6 )18/7
(12 )16/6

(8 )20
(2 )6/2
(10 )13/8

(9 )22/5
(6 )18/7
(15 )20/8

(4 )10
(1 )3/1
(5 )6/9
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حضور ژن  speBدر سویههای جداشده از بیماران در
کانادا  )17( 43%و در مطالعه حاضر  62/50%بود .نتایج
مطالعه حاضر در مورد حضور این ژن در سویههای بیمار تنها
با مطالعهای در آفریقای جنوبی با فراوانی  79%نزدیک می-
باشد .حضور این ژن در حاملین بدون عالمت در مطالعه ما
 78/%10بود در حالیکه در آفریقای جنوبی فراوانی speB
بسیار کمتر ( )%47از ایران میباشد ( .)16سویههای
غیرفارنژیت حامل ژن  speBدر نروژ ( ،)4دانمارک ( ،)21هند
( )2و انگلیس ( )22به ترتیب  45% ،100% ،99/60%و 100%
بود ،اما در مطالعه حاضر  58/33%گزارششد .این تفاوتها
اگرچه ممکن است به دلیل ساختار ژنتیکی متفاوت سویههای
ایرانی نسبت به مناطق جغرافیایی دیگر باشد اما همچنان باید
توجهداشت که درصورت مطالعه روی نمونههای بیشتر
غیرفارنژیتی احتمال تغییر این عدد نیز وجود دارد.
مطالعات قبلی نشان دادند که ژن  speCدر تشدید
بیماری نقش دارد ( )19،22،23و فراوانی باالی آن در نمونه-
های بیمار و حاملین بدون عالمت در ایران هشداری است که
با فعال شدن آن احتمال بیماریزاشدن سویههای ایرانی وجود
دارد .در این مطالعه این ژن در  21نمونه ( )65/%60از حاملین
بدون عالمت و  27نمونه ( )67/%50بیمار وجود داشت .در
آفریقای جنوبی این ژن در  71%سویههای بیمار و  4%حاملین
بدون عالمت یافتشد ( ،)16همچنین این ژن در سویههای
غیرفارنژیت  8نمونه ( )66/%66و در  19نمونه ( )67/%85از
سویههای فارنژیت بود که تقریبا با حضور این ژن در دانمارک
با  59%در سویههای غیرفارنژیت و  71%در سویههای فارنژیت
همسو میباشد ( .)21اما در آلمان  41/80%سویههای فارنژیت
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در تکمیل این مطالعات و به منظور فراهمکردن اطالعاتی
برای اولین بار از وضعیت این ژنها در سویههای ایرانی ،در
مطالعه حاضر سویههای استرپتوکوکوس پایوژنز جداشده از
نمونه های بالینی و حاملین بدون عالمت از نظر حضور ژنهای
 speB ،speAو  speCمورد بررسی قرار گرفت.
طبق نتایج بدست آمده ژن  speAبرای حاملین بدون
عالمت در ایتالیا  ،)19( % 13/90در آفریقای جنوبی برای
حاملین بدون عالمت  8%و برای سویههای بیمار  22%بوده-
است ( .)16این یافتهها ،تفاوت توزیع این ژن در جمعیتهای
مختلف را یادآور میشود .همچنین در پژوهش حاضر حضور
این ژن در سویههای فارنژیت و غیرفارنژیت مورد بررسی قرار
گرفت بهطوریکه speAدر  %50از سویههای غیرفارنژیت و
( )%75از سویههای فارنژیتی حضور داشت .اگر چه این نتیجه
با یافتههای مطالعهای در کانادا که در آن  81/30%از نمونه-
های غیرفارنژیتی ژن  speAرا دارا بودند ( ،)17مشابه است،
اما در برخی بررسیها نیز نتایج متفاوتی گزارش شدهاست.
فراوانی ژن  speAدر تایوان  9/50%برای سویههای غیرفارنژیت
و  17/20%برای سویههای فارنژیت ( ،)18در ایتالیا 16/80%
برای سویههای فانژیت ( ،)19در دانمارک  37%برای سویههای
غیر فارنژیت و  18%برای سویههای فارنژیت گزارش شدهاست
( .)21در مطالعه حاضر فراوانی ژن  speAدر سویههای
فارنژیت بسیار بیشتر میباشد ،با توجه به کم بودن تعداد
نمونههای غیرفارنژیت در این مطالعه ،پیشنهاد میگردد
بررسیهای بیشتری روی سویههای غیرفارنژیت
استرپتوکوکوس پایوژنز و به ویژه جداشده از مناطق دیگر ایران
انجام گردد.

SpeA/SpeC SpeB/SpeC
)n(%
)n(%

speA/SpeB
)n(%

Non of
genes
)n(%

باغبانی و همکاران

غیربیماریزا ،چرا که تحت شرایطی مثل تغییرات محیطی یا
تعامالت باکتری و میزبان ممکن است این ژنها فعال شده و
باکتری بیماریزا گردد .این مساله دقیقا هم در مطالعه حاضر
و هم مطالعه انجام شده در ایتالیا قابل مالحظهاست چرا که
در هر دو مطالعه فراوانی ژنهای  speدر حاملین نیز شبیه
سویههای بیمار باال میباشد .این نکته الزم است توسط
پزشکان مورد توجه قرارگیرد چرا که سویهای از  GASکه در
حال حاضر عالمتی ایجاد نکرده یا تنها عالیم مالیمی از عفونت
فارنژیتی را دارد ممکن است تحت تغییر شرایط بیمار به
سویهای خطرناک با تظاهرات شدید بالینی تبدیل شود.

دارای این ژن بودند که با مطالعه حاضر همسو نمیباشد
درحالیکه ایزولههای غیرفارنژیت  %60/80در آلمان ( )20از
لحاظ حضور این ژن با مطالعه حاضر همخوانی دارد .به طور
کلی نتایج بیانگر توزیع متفاوت ژنهای اگزوتوکسین در
مناطق مختلف بوده در عین حال ،بیانگر باال بودن فراوانی این
ژنها در سویههای ایرانی است.
در این مطالعه اگرچه فراوانی  speAدر سویههای سالم یا
حاملین بدون عالمت ( )71/%90بیشتر از سویههای بیمار
( )67/%50است ،اما نتایج آنالیز آماری نشان داد که این تفاوت
معنیدار نمیباشد ( .)P= 0.689فراوانی ژن  speBنیز در
سویههای جداشده از بیماران  62/50%و سویه-های جداشده
از افراد سالم  78/10%تفاوت معنیداری ندارد (.)P = 0.153
همچنین فراوانی ژن  speCدر سویههای سالم  65%بود در
صورتیکه  27نمونه از سویههای بیمار وجود ژن  speCرا
نشاندادند ،این میزان تفاوت در دو گروه سالم و بیمار معنی-
دار نمیباشد ( .)P= 0.867تاجایی که ما میدانیم تنها دو
مطالعه تاکنون به بررسی تفاوت فراوانی این ژنها در دو گروه
بیمار و حاملین سالم پرداختهاند که نتایج  Cretiو همکاران
در سال  2005در کشور ایتالیا مشابه مطالعه حاضر بوده و
اختالف معنیداری بین حضور این ژنها در دو گروه مشاهده
نشد ( .)19در مقابل مطالعهای در آفریقای جنوبی در سال
 2012انجام شده که نشان میدهد فراوانی هر سه ژن در گروه
بیمار و حاملین بدون عالمت به طور معنیداری متفاوت است.
( .)16به عبارتی این مطالعه به نوعی نشان دادهاست که حضور
ژنهای اگزوتوکسین تبزا و بیان آنها در باکتری باعث
بیماریزایی سویههای آفریقای جنوبی شدهاست .نکتهای که
در اینجا الزم است ذکرگردد این است که حتی اگر فراوانی
این ژنها در گروه بیمار و حاملین تفاوت قابل مالحظهای
نداشته باشد و نشاندهنده ارتباط مستقیم این ژنها با
بیماریزایی در سویههای یک منطقه جغرافیایی نداشتهباشد
اما اگر فراوانی ژنهای اگزوتوکسین تبزا در گروه حاملین باال
باشد هشداریاست بر پتانسیل بیماریزایی سویههای

نتیجه گیری

بررسی حضور ژنهای  speB،speAو  speCدر بین سویه-
های بالینی و افراد سالم اطالعاتی پیرامون نحوه ارتباط عالئم
بالینی و حضور این ژنها در سویههای بالینی به ما میدهد.
عالوه بر این اطالعات اپیدمیولوژیکی در مورد وضعیت سویه-
های بومی یک منطقه جغرافیایی ارائه میکند ،به طوریکه
طبق نتایج مطالعه حاضر قراوانی این ژنها به طور کلی نسبت
به مطالعات دیگر در دیگر مناطق دنیا بیشتر میباشد که خود
میتواند اشارهای به باال بودن پتانسیل بیماریزایی بیشتر
سویههای ایرانی داشتهباشد .هر چند فراوانی این ژنها در دو
گروه سالم و بیمار تفاوت معنیداری نداشتند .اما این حضور
باال در سویههای جدا شده از افراد سالم هشداری است که
احتماال در شرایط فرصت طلب این سویهها نیز بتوانند بیماریزا
شده و بیماریهای خطرناکی مانند فارنژیت ،گلومرولونفریت،
اوتیت ،تب مخملک و غیره را ایجاد کنند.
تقدیر و تشکر

مطالعه حاضر حاصل پایان نامه دانشجویی کارشناسی
ارشد رشته میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین-
پیشوا می باشد. .
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