سال  ،)4(3اسفند  ،9316صفحه 367-373

ارزیاا و

ق یس یکااای اا رای

اق رق

گونیه

نو رای از نمونیه

خک

یکعوا یخ  ،1م نی ووروور ،2مشی فسر

یس لی پژقهش

ا اا ز

*3

 9دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبشناسی پزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران
 3دانشجوی دکتری تخصصی باکتریشناسی پزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 3دانشیار ،گروه میکروبشناسی پزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران

ایهعا مقاله

چکی ه
یس یی :نوکاردیا باکتری های گررم مبتر  ،هرواوی و اسرید اسر نسرتی هسرتند کره ییرز وسری ی او

اری فت 9316/31/30 :
پذیر

عفون های حاد و مرزم را در حیوانرا و انسرانهرا را ایجراد مریکننرد اراو و سرایر منرابی محی ری
اواسررتگاه یتی رری ایر گررروه او برراکتریهررا مریباشررد گونررههررای نوکاردیررا دادرنررد در منررابی محی رری
بیمارستانها بادیمانده و در میزبانان نقص سیستم ایمنی عفون های کشندهای را ستب شروند هردا او
ای م ال ه ،مقایسه و ارویابی دو روش جداساوی نوکاردیا او ااو بود
رق

*یولف یکئول
مشی فسر
ایران ،اصفهان ،دانشگاه علوم

ر :ت رداد  33نمونره اراو او منرایش کشراوروی ،پرارو ،با ره و بیمارسرتانهرای اصرفهان

جمیآوری شد سپس بهمنظور جداساوی گونههای نوکاردیا نمونههای ااو توسط دو روش Serial

 dilutionو  Slip-buriedمررورد م ال رره درررار گر تنررد نمونررههررا در هررر دو روش تحرر
سانتیگراد و به مد  3-3هفته انکوبه شدند سپس ،او تس

9316/93/33 :

 33درجرره

مقاوم به لیزوویم نیز بررای تیییرد جرنس

نوکاردیا استفاده شد

پزشکی

اصفهان،

دانشکده

پزشکی ،گروه میکروبشناسی
پزشکی

تلفن31939940690 :
پکت الکترقنیک:
faghri@med.mui.ac.ir

ی فتیه  :او مجموع  33نمونه 33/3( 7 ،درصد) سویه توسرط روش  Serial dilutionو  93( 3درصرد)
سویه نیز با روش  Slip-buriedجداساوی شد
نتیجیگیر  :نترای ایر م ال ره نشران داد کره روش  Serial dilutionروش مناسرتی برود در روش
برای گونههای نوکاردیا نست به ای آنتیبیوتیکها ،ای روش مناسب نیسر
 Serial dilutionنست

عرهوه برر ایر  ،روش

به روش  Slip-buriedروش سرییتر و اروانتری میباشد

لی قاژهه  :نوکاردیا ،ااو ،روش  ،Serial dilution ،Slip-buriedروشهای جداساوی
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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
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method and 3 (10%) strains were isolated by the Slip-buried method.
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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.
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ارویابی و مقایسه کارایی دو روش جداساوی گونههای نوکاردیا

مجله دانشگاه علوم پزشکی جیر

یس یی
نوکاردیا باکتری هواوی ،گرم مبت

و اسید اس

جداساوی و شناسایی گونههای نوکاردیای موجود در

نستی

میباشد که اولی بار توسط دامپزشک و میکروبیولوژیس
رانسوی به نام ادموند نوکارد او عفون

ااو امری پی یده و دشوار اس  ،گونههای نوکاردیا دیر
رشد هستند و م موالً باکتریهای دیگر سرییتر رشد کرده و

یک اسب م ر ی شد

گونههای نوکاردیا تشخیص داده نمیشوند عهوه بر ای

ای باکتری عامل نوکاردیوویس بوده و ا لب موارد او بیماران

به چگونگی انتشار و نحوهٔ

نقص سیستم ایمنی گزارش میشود ( .)9ای دسته او باکتریها

اینگونه م ال ا

بهیور گسترده در محیط وجود داشته و میتوان آنها را او

کنترل عفون های نوکاردیایی وسییتر میکند ( )7او جمله

منابی مختلفی چون :آب ،ااو ،گردو تار ،گیاهان در حال

مهمتری روشهای جداساوی نوکاردیا او ااو میتوان به

ساد و ضوال حیوانی جداساوی کرد ( )3شاییتری اشکال

روشهایی او دتیل-3 ،Paraffin baiting technique -9 :

بالینی عفون های نوکاردیا شامل :عفون های تنفسی ،عصتی،

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

جلدی ،ویر جلدی ،جلدی -لنفاوی و مایستومایی بوده ()3

Humic acid vitamin B -0 ،Paraffin Agar method

گونههای نوکاردیا آستروئیدس و نوکاردیا ارسنیکا او

 agarاشاره کرد ( )3،7هر کدام او ای روشها محدودی ها

شاییتری گونههای نوکاردیایی جدا شده او عفون های بالینی

و مزایای اود را دارد ،بهعنوان مبال :در روش Slip-buried

بیماران میباشد ( )4عهوه بر اهمی های بالینی ذکر شده ،ای

کلرامفنیکل و استرپتومایسی به کار ر ته که موجب مرگ

دسته او باکتریها دابلی

تجزیهکنندگی برای آالیندههای

دید ما را نست

برای گونههای نوکاردیا ی موجود در ااو شده ،هم نی

ای

در روش  Paraffin baiting Agarبرای گونههای

موجود

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

امرووه گونه های مت ددی او جنس نوکاردیا شناسایی شده

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

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

( )Serial dilutionو  Slip-buried methodدر جداساوی

یتی

را دارا بوده که ای اصوصی

باکتریها در صن
اس

جداساوی شده اس
اصلیتری

بیانگر اهمی

میباشد ( ،)0یتش ایهعا

باکتری نوکاردیا موجود در ااو بوده اس

()6

اواستگاه ای دسته او باکتریها میباشد،

رق

گونههای نوکاردیای موجود در ااو میتوانند توسط ذرا

ر

بهمنظور انجام ای پژوهش ت داد  33نمونه ااو به

مصراکنندگان داروهای سرکوبکننده سیستم ایمنی،

سانتیمتری ااو منایش کشاوروی ،پارو ،با هها و

کنندگان پیوند و بیماران متته به ویروس

محیطهای بیمارستانی و گردو تار موجود در بخشها

نقص سیستم ایمنی ( )HIVعفون های نوکاردیایی را پدید

جمیآوری شدند نمونههای ااو توسط داشقک استریل

آورند ( ،)7در همی راستا گزارشهای مت ددی او جداساوی

یکتار مصرا در پلی های استریل جمیآوری شدند و در

گونههای نوکاردیا او ااو بیمارستانها وجود دارد هم نی

سرییتری ومان برای آومایشگاه ارسال شدند ،سپس دما و pH

سریانیها ،دریا

گردو تار

نمونهها انداوهگیری شد و نمونههایی که به اصله بررسی

گزارشی متنی بر عفون

نوکاردیایی با منشی ذرا

در یک بخش پیوند کلیه که رووانه توسط گلوتارآلدهید

نمیشدند در دمای  4درجه سانتیگراد نگهداری گردیدند،

ضدعفونی میشده به چشم میاورد ()0

نمونههای جمیآوری شده بر اساس روشهای
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 dilutionو  Slip-buriedمورد بررسی درار گر تد در نهای

سپس محلول حاوی آنتیبیوتیکهای استرپتومایسی (حهل

کلنیهای با ظاهری شتیه به کلنیهای نوکاردیا توسط

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

رنگآمیزی گرم و اسید اس

سوسپانسیون موجود در لوله استریل ا زوده و سوسپانسیون

نستی مورد تییید درار گر تند

روش سریال ردتی ( :)Serial dilutionدر لوله استریل

حاصل به مد

ریخته شد ،سپس  93میلیلیتر سرم یزیولوژی به آن اضا ه
گردید و سوسپانسیون حاصل به مد

دمای اتاق انکوبه شد در نهای
محیط بهد آگار کش

 33ددیقه توسط همزن

الکتریکی مخلوط ،سپس  9میلیلیتر او ای سوسپانسیون به
دس

او هر نمونه یک د ره در

داده شد (برای چک کردن ااصی

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

آمده به درون لوله استریل دیگری منتقل و  1میلیلیتر

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

سرم یزیولوژی به آن اضا ه گردید به ای ترتیب دو رد
 3/9و  3/39حاصل شد که او هر دو رد

 3تا  3ددیقه مخلوط و به مد

 33ددیقه در

( 30میلیگرم بر لیتر) منتقل شد پلی ها به مد

حاصل شده ،یک

 3تا  3هفته

در شرایط دمایی  33درجه سانتیگراد نگهداری شدند ()0

د ره ( 03میکرو لیتر) روی محیط بهد آگار حاوی

سپس کلنیهای مشکوو به نوکاردیا (شکل  )9در

داده

محیطهای بهد آگار االصساوی (شکل  )3شدند و توسط

دمای  33درجه

نستی (شکل  )4و

سیکلوهگزامید ( 3/0گرم در لیتر) و به روش ا ی کش
 3تا  3هفته تح

شد نمونهها به مد

رنگآمیزی گرم (شکل  ،)3اسید اس

تس های بیوشیمیایی او دتیل رشد در محیط لیزوویم براث،

سانتیگراد نگهداری و کنترل شدند ()7
 3 :Slip-buriedگرم او هر نمونه ااو به همراه 93

احیای نیترا

90

گر تد ()1

میلیلیتر سرم یزیولوژی (نرمال سالی ) مخلوط و به مد

و هیدرولیز اوره تا س ح جنس مورد تییید درار

ددیقه در دمای اتاق انکوبه شد سوسپانسیون تشکیل شده
توسط پیپ

استریل به لوله استریل دیگری انتقال داده شد،
2

1

4

3

نستی  -0بررسی همولیز گونههای

نوکاردیا

شررکل کلنرری و رنررگدانررههررای گ رری ،نررارنجی و گررل بهرری،

ی فتیه
محدودهٔ دمایی نمونههای ااو مورد م ال ه به ترتیرب

مشخصررا میکروسررکوپیک (شررااهای شررکل بررودن) ،نتررای

 30-93درجه سانتی گراد و محردودی  pHنمونره هرا 7/0-6/3

شردن نترای

رنگآم یرزی گررم و اسرید اسر

نسرتی و مبتر

به لیزوویم ،احیای نیترا و توانرایی تجزیره

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

تس های مقاوم

بررر اسرراس روش  Slip-buriedت ررداد  93( 3درصررد) ایزولرره

اوره بهعنوان جنس نوکاردیا تییید شدند

وحث

کلنی هایی با مور ولوژی شتیه به نوکاردیا داشتند که با توجه به
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ااو به عنوان مهم ترری مخرزن بررای نوکاردیرا و سرایر

نوکاردیرررا براویلینسررریس 3/3،درصرررد نوکاردیرررا اووتیررردیس

اکتینومایس ها می باشد ،ای عوامل به همراه ذرا گردو ترار

کاویرراروم بررود و نوکاردیوپسرریس داسررنویلهای و اکتینومررادورا

ا ررراد منتقررل شررده و بیمرراریهررایی او دتیررل

اکتینومررادوره نیررز برره میررزان  9/7درصررد جداسرراوی شررد ()94

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

شجاعی و همکارانش یی م ال رهای کره برهمنظرور جداسراوی

م ال های که در ومینه جداساوی نوکاردیا او گردو تار اتاقهرا

نوکاردیای موجرود در اراو بیمارسرتان هرای اسرتان اصرفهان

 ،ت داد  03گونهٔ نوکاردیا گرزارش شرد ()93

انجام دادند ،با استفاده او سه روش سرریال ردتری ،روش Slip-

برره ریرره یررا پوسر

صور

گر

 buriedو روش  Paraffin baitو استفاده محیط کش

کرره بیررانگر ارتترراط برری حضررور نوکاردیررا در ارراو و ایجرراد
عفون هرای نوکاردیرایی در بیمراران اسر
حاضرررر ،مقایسررره دو روش سرررریال ردتررری و

سات

هردا او م ال ره

آگررار انتخررابی شررده توسررط آنتریبیوتیررکهررای کانامایسرری و

Slip-buried

دمررای  30درجرره سررانتیگررراد ،توانسررتند 99

نیسررتاتی و تحر

 methodدر جداسرراوی نوکاردیررا موجررود در ارراو بررود ،مررا

ایزوله به روش سریال ردتی 7 ،ایزوله برا روش Paraffin bait

توانستیم با هر دو روش ذکر شده نوکاردیای موجود در ااو

و  6ایزولرره بررا روش  Slip-buriedرا جداسرراوی و گررزارش

را جداساوی کنیم هر چند در روش سریال ردتی نترای بهترری

کنند الوم به ذکر اس

که مشابه ای نتیجه را ما نیز گرر تیم و

حاصل شد میزان جداساوی نوکاردیرای موجرود در اراو برا

روش سریال ردتی در مقایسه برا  Slip-buried methodبهترر

روش سریال ردتی به میزان  93/3درصرد بیشرتر او روش Slip-

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

 buriedبود جستجو در پایگاههرای م تترر ایهعراتی ارار و

ااوهای شمال اسرتان اراسران برا روش Paraffin baiting

داال کشور نشان داد که ایهعا در ومینه بهکارگیری روش

توانستند مو ش بره جداسراوی  99گونره نوکاردیرا آسرتروئیدس

و توسط محققی کمترر بکرار گر تره

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

شده با اینکه روشی ساده و به نظر م لروب مریباشرد قرری و

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

همکارانش در م ال های که در راب ه با جداسراوی گونرههرای

 Slip-buriedو کش ر

نوکاردیررای موجررود در ارراوهررای بیمارسررتانی و ایررراا

حاوی سیکلوهگزامید و بررای هرار

بیمارستان هرای اصرفهان و برا اسرتفاده او روش ،Slip-buried

سیکلوهگزامید در  30درجه سانتیگراد و بره مرد  3-3هفتره

 Paraffin baitingو  Paraffin coated slideانجام دادنرد،

توانسررتند ت ررداد  16گونرره او اکتینومایسرر

هررای هررواوی را

دریا تند که روش  Slip-buriedبا استفاده او آنتیبیوتیکهای

جداساوی کنند بیشرتری ایزولرههرای جداسراوی شرده آنهرا،

سیکلوهگزامید و کانامیسی در مقایسه برا دو روش دیگرر بهترر

اکتینومادورا مرادوره و استرپتومایسریس سومالنسریس بروده ،در

عمل میکند و التته یی بررسیهای مولکولی درصد جداساوی

حالی که  91/0درصد آنها شامل نوکاردیا آستروئیدس90/6 ،

( )93،0کجرویی و

درصد آنها مربوط به نوکاردیا اووتیدی کاویاروم 1/4،درصد

همکرارانش یری م ال رهای برر روی نمونرههرای اراو اسررتان

مربرروط برره نوکاردیررا براویلنسرریس و  7/3درصررد مربرروط برره

اصررفهان بررا اسررتفاده او محرریط  BHIآگررار انتخررابی شررده بررا

اکتینومایس

پلی تری ،استرپتومایسیس جیروسری و گونرههرای

آنت ریبیوتیررک و بررهکررارگیری روش  Slip-buriedمو ررش برره

نوکاردیررا و  0/3درصررد آنهررا نیررز شررامل نوکاردیررا ترررانس

جداساوی  91/9درصرد نوکاردیرا شردند ،برهیروری کره 40/0

والنسیس ،نوکاردیا داسونویلی و گونههای اکتینومادوره بودنرد

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

( )93رسولی نسرب و همکرارانش نیرز در م ال رهای کره روی

سریال ردتی محدود اس
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شده با روش  Slip-buriedکراهش یا ر

روی محرریط سررابرو دکسررتروو آگررار

مس ود کیخا و همکاران
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ااو منایش مختلز تهرران انجرام دادنرد ،نمونرههرا را در سره

( )Serial dilutionدر براررری مررروارد آلرررودگی برررا سرررایر

مایی بدون کرب حاوی میلره پرارا ینی ،هیومیرک

میکروارگانیسمها او رشد گونههای نوکاردیا جلوگیری میشد

محیط کش

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

درجه

نتیجیگیر

حرار  30درجه سانتی گراد و به مد  3تا  4هفته نگهرداری

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

آوردند ،میرزان  39ایزولره

به عفون های ریروی نوکاردیرایی مشرابه بیمراری سرل بروده و

نوکاردیررا جداسرراوی گردیررد کرره  91ایزولرره مربرروط برره میلرره

ا لب اشتتاه تشخیص داده می شود و هم نی کند رشرد برودن

در محرریط هیومیررک اسررید

ای گروه او باکتریها جداساوی نوکاردیا او نمونههای برالینی

در محریط

مریباشرد،

کردند ،او جمله نتایجی که به دس
پررارا ینی 4 ،ایزولرره توسررط کش ر
ویتامی ب و در نهای

 0ایزولره نیرز توسرط کشر

و محی ی نیاومند بهکرارگیری تکنیرکهرای ارا

پارا ی آگار جداساوی شد ()1
گونههای نوکاردیا نست

همانیور که گفته شده ای باکتریها او منابی محی ری او دتیرل
به سایر باکتریها و درار هرای

ااو ،آب و گردو تار در محیط بیمارستانهرا پخرش شرده و

موجررود در ارراو کنررد رشرردتر برروده و نیرراو برره انکوباسرریون

تهدیدی جدی برای بیمراران ،اصوصراً بیمراران برا اارتهل در

یوالنیمد دارند ،بهعنوان مبال :نوکاردیا آلتا کره بره  4هفتره

سیستم ایمنری ،نرووادان و ا رراد مسر مریباشرد لر ا شناسرایی

انکوباسیون نیاو دارد ای موضوع موجب گشرته ترا جداسراوی

مؤثرتری روشهای جداسراوی ایر براکتریهرا او نمونرههرای

ای باکتریها او ااو دشوارتر شرود ( )96براری گونرههرای

بالینی و محی ی حائز اهمی

مقایسه

نوکاردیا نیز ادرد الیر هرای بیوشریمیایی بروده ،لر ا بره نظرر

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

میرسد روشهای مولکولی در جداساوی جنس نوکاردیا بهتر

یی ای م ال ره مشرخص شرد روش  Serial dilutionاو نظرر

روش Serial

سادگی و هزینه در مقایسه با روش  slip-buriedنتای بهترری

بره روش  Slip-buriedرا مریتروان اسرتفاده

و ت رررداد بیشرررتری نوکاردیرررا در ایررر روش

عمررل مریکنررد ( )7یکرری او جنتررههررای مبتر
 dilutionنست

را در برداشررر

نکردن او آنتی بیوتیک دانس  ،ویرا برای گونههای نوکاردیرا

جداساوی و شناسایی شدند

برره آنت ریبیوتیررکهررای استرپتومایسرری و کلرامفنیکررل حسرراس

تس یر ق تشکر

هسررتند ( )7کانامایسرری برره کررار گر ترره ش رده در روش Slip-

بدی وسیله او وحما همکراران دانشرگاه علروم پزشرکی

 buriedموجب تحریک رشد نوکاردیرا شرده ،ویررا برا وجرود

اصفهان ددردانی میشود ای مقاله حاصل پایاننامه کارشناسی

اسررتفاده او آنت ریبیوتیررکهررای کلرامفنیکررل و استرپتومایسرری ،
جداساوی کنیم ( .)7،93هم نی یکی دیگرر او مزایرای روش

تع رض ین فع

به روش  ،Slip-buriedای میباشرد

هیچ ت ارض منا ی توسط نویسندگان بیان نشده اس

که روش  Serial dilutionروش اروانتری بررای جداسراوی
نوکاردیا محسروب مریشرود هرر چنرد در روش سرریال ردتری
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