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 چکی ه

های گررم مبتر ، هرواوی و اسرید  اسر  نسرتی هسرتند کره ییرز وسری ی او            یباکترنوکاردیا : یس یی

کننرد  اراو و سرایر منرابی محی ری       یمر را ایجراد   هرا  انسران یوانرا  و  حی حاد و مرزم  را در  ها عفون 

ی نوکاردیررا دادرنررد در منررابی محی رری هررا گونرره باشررد  یمررهررا  یبرراکتراواسررتگاه یتی رری ایرر  گررروه او 

ی را ستب شروند  هردا او   ا کشندهی ها عفون مانده و در میزبانان نقص سیستم ایمنی  یبادها  یمارستانب

 کاردیا او ااو بود ای  م ال ه، مقایسه و ارویابی دو روش جداساوی نو

هرای اصرفهان    یمارسرتان بنمونره اراو او منرایش کشراوروی، پرارو، با  ره و        33ت رداد    ر: رق 

 Serialی ااو توسط دو روش ها نمونهی نوکاردیا ها گونهجداساوی  منظور بهی شد  سپس آور جمی

dilution  وSlip-buried  درجرره  33در هررر دو روش تحرر    هررا نمونرره  مررورد م ال رره درررار گر تنررد

هفته انکوبه شدند  سپس، او تس  مقاوم  به لیزوویم نیز بررای تیییرد جرنس     3-3گراد و به مد   یسانت

 نوکاردیا استفاده شد 

( درصرد  93) 3و  Serial dilution( سویه توسرط روش  درصد 3/33) 7نمونه،  33او مجموع ه : ی فتی

 ساوی شد جدا Slip-buriedسویه نیز با روش 

مناسرتی برود  در روش    روش Serial dilution نترای  ایر  م ال ره نشران داد کره روش     : گیر نتیجی

Slip-buried  شود و با توجه به حساسی   یمهای استرپتومایسی  و کلرامنفنیکل استفاده  بیوتیک یآنتاو

 ایر ، روش  نیسر   عرهوه برر   ها، ای  روش مناسب  بیوتیک یآنتی نوکاردیا نست  به ای  ها گونهبرای 

Serial dilution  نست  به روشSlip-buried  باشد  یمی تر اروانتر و  ییسرروش 

 ایهعا  مقاله 
 30/31/9316 اری فت :
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 Abstract 
Introduction: Nocardia spp. are gram-positive, aerobic and weakly acid-fast 

bacteria, which can cause a wide range of acute and chronic infections in animals 

and humans. Soil and other environmental resources are natural habitat of this group 

of bacteria. Nocardia species can survive in the hospital's environmental resources 

and cause fatal infections in host immune-compromised patients. The purpose of 

this study was to evaluate and compare two methods of isolation of Nocardia 

species from the soil. 

 

Methods: 30 soil samples were collected from agricultural areas, parks, gardens 

and hospitals in Isfahan. Then, for isolation of Nocardia species, soil samples were 

studied using Serial dilution and Slip-buried methods. In both methods, samples 

were incubated at 30 ° C for 2-3 weeks. Then, resistance to lysozyme test was also 

used to confirm the genus Nocardia. 
 

Results: Of 30 samples, 7 (23.3%) strains were isolated using serial dilution 

method and 3 (10%) strains were isolated by the Slip-buried method. 

 

Conclusion: The results of this study showed that serial dilution method was a 

suitable method. In the Slip-buried method, streptomycin and chloramphenicol 

antibiotics are used and due to the susceptibility of some Nocardia species to these 

antibiotics, this method is not appropriate; In addition, the Serial dilution method is 

more rapid and cheaper than the Slip-buried method. 

 

  Keywords: Nocardia, Soil, Slip-buried method, Serial dilution, Isolation methods 

 

Vancouver referencing: 

Keikha M, Bourbour S, Faghri J. Evaluating and comparing the efficacy of two methods in isolation of Nocardia 

species from soil samples. Journal of Jiroft University of Medical Sciences 2018; 3(4): 267-273. 
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 یس یی

نوکاردیا باکتری هواوی، گرم مبت  و اسید  اس  نستی 

باشد که اولی  بار توسط دامپزشک و میکروبیولوژیس   یم

   رانسوی به نام ادموند نوکارد او عفون  یک اسب م ر ی شد

ای  باکتری عامل نوکاردیوویس بوده و ا لب موارد او بیماران 

ها  یباکترای  دسته او  .(9شود ) یمنقص سیستم ایمنی گزارش 

را او  ها آنتوان  یمگسترده در محیط وجود داشته و  یور به

، گیاهان در حال گردو تارمنابی مختلفی چون: آب، ااو، 

تری  اشکال  ییشا  (3کرد ) ساد و  ضوال  حیوانی جداساوی 

ی تنفسی، عصتی، ها عفون ی نوکاردیا شامل: ها عفون بالینی 

  (3بوده )لنفاوی و مایستومایی  -ی، جلدیجلد یروجلدی، 

ی نوکاردیا آستروئیدس و نوکاردیا  ارسنیکا او ها گونه

ی بالینی ها عفون ی نوکاردیایی جدا شده او ها گونهتری   ییشا

های بالینی ذکر شده، ای   ی اهمهوه بر (  ع4باشد ) یمبیماران 

های  یندهآالکنندگی برای  یهتجزها دابلی   یباکتردسته او 

یتی   را دارا بوده که ای  اصوصی  بیانگر اهمی  ای  

یتش ایهعا  موجود (، 0باشد ) یمها در صن    یباکتر

ه گونه های مت ددی او جنس نوکاردیا شناسایی شده امروو

او نمونه های بالینی گونه  33  تنها ت داد اس  که او ای 

 ( 6) اس  شدهجداساوی 

باشد،  یمها  یباکترتری  اواستگاه ای  دسته او  یاصل

توانند توسط ذرا   یمی نوکاردیای موجود در ااو ها گونه

یل دتانتشار یا ته و در بیماران نقص سیستم ایمنی او  گردو تار

سیستم ایمنی،  کننده سرکوبی داروها کنندگان مصرا

پیوند و بیماران متته به ویروس  کنندگانها، دریا    یسریان

ی نوکاردیایی را پدید ها عفون  (HIV)نقص سیستم ایمنی 

ی مت ددی او جداساوی ها گزارش(، در همی  راستا 7آورند )

  هم نی  ها وجود دارد یمارستانبی نوکاردیا او ااو ها گونه

 گردو تارذرا   منشیگزارشی متنی بر عفون  نوکاردیایی با 

در یک بخش پیوند کلیه که رووانه توسط گلوتارآلدهید 

 ( 0اورد ) یمشده به چشم  یمضدعفونی 

در ی نوکاردیای موجود ها گونهجداساوی و شناسایی 

ی نوکاردیا دیر ها گونهامری پی یده و دشوار اس ،  ااو

تر رشد کرده و  ییسرهای دیگر  یباکتر م موالًرشد هستند و 

  عهوه بر ای  شوند ینمی نوکاردیا تشخیص داده ها گونه

 ٔ  نحوهینگونه م ال ا  دید ما را نست  به چگونگی انتشار و ا

(  او جمله 7کند ) یمتر  ییوسی نوکاردیایی ها عفون کنترل 

ه توان ب یمی جداساوی نوکاردیا او ااو ها روشی  تر مهم

 -Paraffin baiting technique ،3 -9یی او دتیل: ها روش

Serial dilution ،3- Slip-buried method ،4- 

Paraffin Agar method ،0- Humic acid vitamin B 

agar  ها  ی محدود ها روش  هر کدام او ای  (3،7کرد )اشاره

 Slip-buriedمبال: در روش  عنوان بهو مزایای اود را دارد، 

کلرامفنیکل و استرپتومایسی  به کار ر ته که موجب مرگ 

ی نوکاردیا ی موجود در ااو شده، هم نی  ها گونهبرای 

ی ها گونهبرای  Paraffin baiting Agarدر روش 

هدا  .(7دارند )سودوموناس نیز توانایی استفاده او پارا ی  را 

تی او ای  م ال ه ارویابی و مقایسه کارایی دو روش سریال رد

(Serial dilution ) وSlip-buried method  در جداساوی

 باکتری نوکاردیا موجود در ااو بوده اس  

   ررق 

نمونه ااو به  33انجام ای  پژوهش ت داد  منظور به

 0-3او عمش  ها نمونهروش تصاد ی ساده انتخاب شدند، 

و  ها با  همتری ااو منایش کشاوروی، پارو،  یانتس

 ها بخشموجود در  گردو تارهای بیمارستانی و  یطمح

ی ااو توسط داشقک استریل ها نمونه  ی شدندآور جمی

ی شدند و در آور جمیهای استریل یکتار مصرا در پلی 

 pHتری  ومان برای آومایشگاه ارسال شدند، سپس دما و  ییسر

یی که به اصله بررسی ها نمونهیری شد و گ انداوه ها نمونه

گراد نگهداری گردیدند،  یسانتدرجه  4شدند در دمای  ینم

 Serialی ها بر اساس روشی شده آور جمیی ها نمونه
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dilution  وSlip-buried در نهای    مورد بررسی درار گر تد

های نوکاردیا توسط  یکلنهای با ظاهری شتیه به  یکلن

 یزی گرم و اسید  اس  نستی مورد تییید درار گر تند آم رنگ

: در لوله استریل (Serial dilution)وش سریال ردتی ر

لیتر سرم  یزیولوژی به آن اضا ه  یلیم 93ریخته شد، سپس 

ددیقه توسط همزن  33گردید و سوسپانسیون حاصل به مد  

به لیتر او ای  سوسپانسیون  یلیم 9الکتریکی مخلوط، سپس 

تر لی یلیم 1آمده به درون لوله استریل دیگری منتقل و  دس 

به ای  ترتیب دو رد    سرم  یزیولوژی به آن اضا ه گردید

حاصل شد که او هر دو رد  حاصل شده، یک  39/3و  9/3

یتر( روی محیط بهد آگار حاوی ل یکروم 03د ره )

در لیتر( و به روش ا ی کش  داده  گرم 0/3سیکلوهگزامید )

درجه  33هفته تح  دمای  3تا  3به مد   ها نمونه  شد

 ( 7شدند )گراد نگهداری و کنترل  یسانت

Slip-buried :3  93گرم او هر نمونه ااو به همراه 

 90لیتر سرم  یزیولوژی )نرمال سالی ( مخلوط و به مد   یلیم

سوسپانسیون تشکیل شده   ددیقه در دمای اتاق انکوبه شد

توسط پیپ  استریل به لوله استریل دیگری انتقال داده شد، 

های استرپتومایسی  )حهل  بیوتیک ینتآسپس محلول حاوی 

آب مق ر( و کلرامفنیکل )حهل اتانول( را به حجم نصز 

سوسپانسیون موجود در لوله استریل ا زوده و سوسپانسیون 

ددیقه در  33ددیقه مخلوط و به مد   3تا  3حاصل به مد  

در نهای  او هر نمونه یک د ره در   دمای اتاق انکوبه شد

کش  داده شد )برای چک کردن ااصی   محیط بهد آگار

(( و یک د ره نیز به محیط بهد آگار 0بتا همولیز )شکل 

گرم بر لیتر( و کانامایسی   0/3انتخابی حاوی سیکلوهگزامید )

هفته  3تا  3ها به مد  گرم بر لیتر( منتقل شد  پلی  یلیم 30)

 ( 0شدند )گراد نگهداری  یسانتدرجه  33در شرایط دمایی 

( در 9شکل های مشکوو به نوکاردیا ) یکلنسپس 

( شدند و توسط 3شکل ی )ساو االصهای بهد آگار  یطمح

( و 4(، اسید  اس  نستی )شکل 3یزی گرم )شکل آم رنگ

ی بیوشیمیایی او دتیل رشد در محیط لیزوویم براث، ها تس 

احیای نیترا  و هیدرولیز اوره تا س ح جنس مورد تییید درار 

 ( 1گر تد )
 

 

  

  

  

  

  

 یها گونه یزهمول یبررس -0 ی اس  نست یداس یزیآم رنگ -4گرم،  یزیآم رنگ -3 یا،االص نوکارد یکلن -3 یا،دنوکار یکلن -9: یببه ترت  :1-5 اشک ل

 یانوکارد

 

 ه ی فتی
ی ااو مورد م ال ه به ترتیرب  ها نمونهدمایی  ٔ  محدوده

 0/7-3/6 هرا  نمونره  pHگراد و محردودی   یسانتدرجه  93-30

( ایزولره و  درصرد  3/33) 7با استفاده او روش سریال ردتی   بود

( ایزولرره درصررد 93) 3ت ررداد  Slip-buriedروش  بررر اسرراس

 هایی با مور ولوژی شتیه به نوکاردیا داشتند که با توجه به  یکلن

 

ی گ رری، نررارنجی و گررل بهرری، هررا دانرره رنررگشررکل کلنرری و 

ی شررکل بررودن(، نتررای  ا شررااهمشخصررا  میکروسررکوپیک )

یرزی گررم و اسرید  اسر  نسرتی و مبتر  شردن نترای          آم رنگ

ی مقاوم  به لیزوویم، احیای نیترا  و توانرایی تجزیره   ها تس 

 جنس نوکاردیا تییید شدند  عنوان بهوره ا

 وحث

4 3 1 2 
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ی  مخرزن بررای نوکاردیرا و سرایر     ترر  مهم عنوان بهااو 

 گردو ترار باشد، ای  عوامل به همراه ذرا   یمها اکتینومایس 

هررایی او دتیررل  یمرراریببرره ریرره یررا پوسرر  ا ررراد منتقررل شررده و 

(  در 93-99آورنرد )  یمر نوکاردیوویس و مایستوما را به وجود 

 هرا  اتاق گردو تاری که در ومینه جداساوی نوکاردیا او ا م ال ه

( 93شرد ) نوکاردیا گرزارش   ٔ  گونه 03صور  گر  ، ت داد 

کرره بیررانگر ارتترراط برری  حضررور نوکاردیررا در ارراو و ایجرراد  

هردا او م ال ره     ی نوکاردیرایی در بیمراران اسر    هرا  عفون 

 Slip-buriedحاضرررر، مقایسررره دو روش سرررریال ردتررری و 

method  در جداسرراوی نوکاردیررا موجررود در ارراو بررود، مررا

 در ااوتوانستیم با هر دو روش ذکر شده نوکاردیای موجود 

را جداساوی کنیم هر چند در روش سریال ردتی نترای  بهترری   

میزان جداساوی نوکاردیرای موجرود در اراو برا       حاصل شد

-Slipبیشرتر او روش   درصرد  3/93روش سریال ردتی به میزان 

buried  هرای م تترر ایهعراتی ارار  و      یگاهپابود  جستجو در

یری روش کارگ بهداال کشور نشان داد که ایهعا  در ومینه 

سریال ردتی محدود اس  و توسط محققی  کمترر بکرار گر تره    

 قرری و    باشرد  یمر م لروب   به نظرشده با اینکه روشی ساده و 

ی هرا  گونره ی که در راب ه با جداسراوی  ا م ال ههمکارانش در 

ی بیمارسررتانی و ایررراا  هررا ارراونوکاردیررای موجررود در  

، Slip-buriedهرای اصرفهان و برا اسرتفاده او روش      یمارستانب

Paraffin baiting  وParaffin coated slide   ،انجام دادنرد

های  بیوتیک یآنتبا استفاده او  Slip-buriedدریا تند که روش 

برا دو روش دیگرر بهترر    سیکلوهگزامید و کانامیسی  در مقایسه 

های مولکولی درصد جداساوی  یبررسکند و التته یی  یمعمل 

(  کجرویی و  93،0) کراهش یا ر    Slip-buriedشده با روش 

ی اراو اسررتان  هرا  نمونره ی برر روی  ا م ال ره همکرارانش یری   

آگررار انتخررابی شررده بررا   BHIاصررفهان بررا اسررتفاده او محرریط  

مو ررش برره  Slip-buriedیری روش کررارگ بررهبیوتیررک و  یآنترر

 0/40 کره  ییرور  بره نوکاردیرا شردند،    درصرد  9/91جداساوی 

 درصد 7/34ها، نوکاردیا آستروئیدس کمپلکس،  یزولها درصد

نوکاردیرررا اووتیررردیس  درصرررد 3/3نوکاردیرررا براویلینسررریس،

ای و اکتینومررادورا کاویرراروم بررود و نوکاردیوپسرریس داسررنویله

(  94اسرراوی شررد )جد درصررد 7/9 یررزانماکتینومررادوره نیررز برره 

جداسراوی   منظرور  بره ی کره  ا م ال ره شجاعی و همکارانش یی 

هرای اسرتان اصرفهان     یمارسرتان بنوکاردیای موجرود در اراو   

-Slipانجام دادند، با استفاده او سه روش سرریال ردتری، روش   

buried  و روشParaffin bait   و استفاده محیط کش  سات

هررای کانامایسرری  و  بیوتیررک یآنتررآگررار انتخررابی شررده توسررط 

 99گررراد، توانسررتند  یسررانتدرجرره  30نیسررتاتی  و تحرر  دمررای 

 Paraffin baitایزوله برا روش   7یزوله به روش سریال ردتی، ا

را جداسرراوی و گررزارش   Slip-buriedایزولرره بررا روش   6و 

الوم به ذکر اس  که مشابه ای  نتیجه را ما نیز گرر تیم و    کنند

بهترر   Slip-buried methodی در مقایسه برا  روش سریال ردت

اانم عندلیتی و همکارانش یی تحقیقرا  ارود روی    ( 7بود )

 Paraffin baitingی شمال اسرتان اراسران برا روش    ها ااو

گونره نوکاردیرا آسرتروئیدس     99توانستند مو ش بره جداسراوی   

(  آدامیریان نیز یی م ال ا  اود برر روی  90کمپلکس شوند )

او ااو منایش مختلز دزوی  و با استفاده او روش  نمونه 333

Slip-buried   و کشرر  روی محرریط سررابرو دکسررتروو آگررار

حاوی سیکلوهگزامید و بررای  هرار  اینفیروژن آگرار حراوی      

هفتره   3-3گراد و بره مرد     یسانتدرجه  30سیکلوهگزامید در 

گونرره او اکتینومایسرر  هررای هررواوی را    16توانسررتند ت ررداد  

، هرا  آنهرای جداسراوی شرده     یزولره ابیشرتری     ندجداساوی کن

اکتینومادورا مرادوره و استرپتومایسریس سومالنسریس بروده، در     

 6/90شامل نوکاردیا آستروئیدس،  ها آن درصد 0/91 که یحال

 درصد 4/1مربوط به نوکاردیا اووتیدی کاویاروم، ها آن درصد

مربرروط برره   درصررد 3/7مربرروط برره نوکاردیررا براویلنسرریس و   

ی هرا  گونره تری، استرپتومایسیس جیروسری و   یپلکتینومایس  ا

نیررز شررامل نوکاردیررا ترررانس    هررا آن درصررد 3/0نوکاردیررا و 

بودنرد  ی اکتینومادوره ها گونهوالنسیس، نوکاردیا داسونویلی و 

ی کره روی  ا م ال ره (  رسولی نسرب و همکرارانش نیرز در    93)

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.j
m

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               5 / 7

http://journal.jmu.ac.ir/article-1-154-fa.html


 Journal of Jiroft University of Medical Sciences                                     و همکاران مس ود کیخا

 

 
 

272 

ا در سره  ر هرا  نمونره ااو منایش مختلز تهرران انجرام دادنرد،    

محیط کش  مایی بدون کرب  حاوی میلره پرارا ینی، هیومیرک    

اسید، ویتامی  ب و هم نی  محیط پارا ی  آگار و تح  درجه 

هفته نگهرداری   4تا  3گراد و به مد   یسانتدرجه  30حرار  

ایزولره   39آوردند، میرزان   به دس کردند، او جمله نتایجی که 

لرره مربرروط برره میلرره  ایزو 91نوکاردیررا جداسرراوی گردیررد کرره  

ایزولرره توسررط کشرر  در محرریط هیومیررک اسررید   4پررارا ینی، 

ایزولره نیرز توسرط کشر  در محریط       0ویتامی  ب و در نهای  

 ( 1شد )پارا ی  آگار جداساوی 

ی هرا  درار  ها و  یباکتری نوکاردیا نست  به سایر ها گونه

برروده و نیرراو برره انکوباسرریون   رشرردترموجررود در ارراو کنررد 

هفتره   4مبال: نوکاردیا آلتا کره بره    عنوان بهمد  دارند،  ییوالن

انکوباسیون نیاو دارد ای  موضوع موجب گشرته ترا جداسراوی    

ی هرا  گونره براری    (96شرود )  دشوارترها او ااو  یباکترای  

 بره نظرر  هرای بیوشریمیایی بروده، لر ا      یر    النوکاردیا نیز  ادرد  

وکاردیا بهتر ی مولکولی در جداساوی جنس نها روشرسد  یم

 Serialی مبترر  روش هررا جنترره(  یکرری او 7کنررد ) یمررعمررل 

dilution   نست  بره روشSlip-buried  تروان اسرتفاده    یمر را

ی نوکاردیرا  ها گونهبیوتیک دانس ، ویرا برای  یآنتنکردن او 

هررای استرپتومایسرری  و کلرامفنیکررل حسرراس  بیوتیررک یآنترربرره 

-Slipده در روش کانامایسرری  برره کررار گر ترره شرر  (7هسررتند )

buried       موجب تحریک رشد نوکاردیرا شرده، ویررا برا وجرود

هررای کلرامفنیکررل و استرپتومایسرری ،  بیوتیررک یآنترراسررتفاده او 

ی ارراو هررا نمونررهتوانسررتیم برراکتری مررورد نظررر اررود را او   

ی  یکی دیگرر او مزایرای روش   هم ن .(7،93) یمکنجداساوی 

Serial dilution  نست  به روشSlip-buried  باشرد   یم، ای

ی بررای جداسراوی   تر اروانروش  Serial dilutionکه روش 

شرود  هرر چنرد در روش سرریال ردتری       یمر نوکاردیا محسروب  

(Serial dilution ) در براررری مررروارد آلرررودگی برررا سرررایر

 شد  یمی نوکاردیا جلوگیری ها گونهها او رشد  یکروارگانیسمم

 گیر نتیجی

با توجه به اینکه تظاهرا  بالینی بیماران مترته   ای  م ال ه

ی ریروی نوکاردیرایی مشرابه بیمراری سرل بروده و       ها عفون به 

شود و هم نی  کند رشرد برودن    یما لب اشتتاه تشخیص داده 

ی برالینی  ها نمونهجداساوی نوکاردیا او   ها یباکترای  گروه او 

شرد،  با یمر هرای ارا     یرک تکنیری کرارگ  بهو محی ی نیاومند 

یرل  دتها او منابی محی ری او   یباکترکه گفته شده ای   یور همان

هرا پخرش شرده و     یمارستانبدر محیط  گردو تارااو، آب و 

تهدیدی جدی برای بیمراران، اصوصراً بیمراران برا اارتهل در      

لر ا شناسرایی     باشرد  یمر سیستم ایمنری، نرووادان و ا رراد مسر      

ی هرا  نمونره ا او هر  یبراکتر ی جداسراوی ایر    ها روشی  مؤثرتر

ای  م ال ه جه  مقایسه   باشد یمبالینی و محی ی حائز اهمی  

و ارویابی دو روش جداساوی نوکاردیا او منابی یتی ی برود، در  

او نظرر   Serial dilutionیی ای  م ال ره مشرخص شرد روش    

نتای  بهترری   slip-buriedسادگی و هزینه در مقایسه با روش 

شرررتری نوکاردیرررا در ایررر  روش  را در برداشررر  و ت رررداد بی

 جداساوی و شناسایی شدند 

وسیله او وحما  همکراران دانشرگاه علروم پزشرکی      ی بد

نامه کارشناسی  یانپاشود  ای  مقاله حاصل  یماصفهان ددردانی 

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اس   313093ارشد به شماره 

 نویسندگان بیان نشده اس  هیچ ت ارض منا  ی توسط 
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