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تاریخ دریافت مقاله1395/08/10 :

سردبیر محترم مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا
با سالم و احترام
گونههای نوکاردیا گروه بزرگی از اکتینومایستهای هوازی
میباشند که قادرند طیف وسیعی از عفونتها را در مبتالیان به
نقص سیستم ایمنی و افراد سالم ایجاد کنند ،با توجه به اینکه
جداسازی گونههای نوکاردیا از نمونههای بالینی بهطورمعمول
نیازمند بهکارگیری تکنیکهای خاصی بوده و همچنین وجود
گزارشهای متعدد اشتباه در تشخیص عفونتهای این دسته از
باکتریها ،لذا این مطالعه باهدف شناسایی جایگاه و اهمیت
عفونتهای نوکاردیایی در موارد بالینی صورت گرفت.
نوکاردیا باکتری هوازی ،گرم مثبت شاخهای ،اسید فاست
نسبی و فرصتطلب بوده که بهصورت ساپروفیت در آب ،خاک،
گردوغبار و سبزیجات در حال فساد یافت میشود و عامل عفونت
نوکاردیوزیس است؛ اعضای جنس نوکاردیا قادرند عفونتهای
گوناگونی را در بیماران دارای نقص سیستم ایمنی و همچنین
افراد سالم به وجود آورند .با توجه به خواستگاه طبیعی این گروه
از باکتریها میتوان نتیجه گرفت که خاک بهعنوان یکی از
مهمترین منابع کسب عفونتهای نوکاردیایی عمل میکند،
بهطوریکه با تنفس ذرات گردوغبار حاوی گونههای نوکاردیا
این باکتری وارد بدن انسانها شده و بیماران با سیستم ایمنی
ناکارآمد از قبیل بیماران مبتال به سرطان ،دریافتکنندگان
پیوند ،مصرفکنندگان داروهای سرکوبکننده سیستم ایمنی و
بیماران  HIVنسبت به سایر افراد بیشتر در معرض خطر کسب
عفونتهای نوکاردیایی هستند ( .)3-1گونههای نوکاردیا
میتوانند عفونتهای متنوعی از قبیل عفونتهای تنفسی،
جلدی ،سیستم اعصاب مرکزی و منتشره را موجب شوند؛ که
اغلب عفونتهای نوکاردیایی گزارششده بهصورت عفونتهای
ریوی بوده و گونههای نوکاردیا آستروئیدس و برازیلینسیس
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تاریخ پذیرش مقاله1395/09/13 :

نسبت به سایر گونههای نوکاردیا به میزان بیشتری از نمونههای
بالینی جداسازی شدهاند .نوکاردیا آستروئیدس بیشتر عامل
عفونتهای ریوی و منتشره میباشند درحالیکه نوکاردیا
برازیلینسیس بیشتر از عفونتهای جلدی و بافت نرم جداسازی
و گزارش شده ( 2 ،1و  .)4تظاهرات بالینی در عفونتهای
تنفسی حاصل از گونههای نوکاردیا و بیماری سل مشابه بوده،
این امر موجب اشتباه در تشخیص میشود ،همچنین باید توجه
داشت پروفایل آنتیبیوتیکی جهت درمان این دو بیماری
متفاوت است ،لذا ضروری است عامل ایجادکننده بیماری توسط
روشهای معتبر و استاندارد موردتوافق در مطالعات شناسایی
شود تا رژیمدرمانی صحیحی تجویز شود که به درمان بیماران
منجر شود (.)6-5
ازجمله روشهای تأییدشده علمی که در مطالعات متعدد
جهت جداسازی گونههای نوکاردیا از نمونههای بالینی مورد
استفاده قرار میگیرد میتوان به روشهای Paraffin baiting
Selective buffered charcoal-yeast extract ،technique
 mediumو همچنین کشت در محیطهای Bactec broth
 ،mediaشکالت آگار و تایر مارتین اصالحشده اشاره کرد که در
میان روشهای ذکرشده تکنیک  paraffin baitingبهمنظور
جداسازی نوکاردیا از نمونههای بالینی بهکرات استفاده شده
است؛ گونههای نوکاردیا واجد آنزیمهای تجزیهکننده پارافین
میباشند ،با قراردادن پارافین در محیطی که تنها منبع کربن
آن پارافین باشد میتوان بهراحتی این باکتری را از نمونههای
بالینی دارای فلور نرمال جداسازی کرد ( .)9-6گونههای نوکاردیا
بهطور روتین توسط مشخصات کلنی ،تستهای بیوشیمیایی از
قبیل تجزیه آدنین ،کازئین ،تیروزین ،گزانتین ،هیپوگزانتین،
اوره و ژالتین ،همچنین تستهای استفاده از کربوهیدرات ،رشد
در دماهای مختلف و مقاومت به لیزوزیم شناسایی میشوند
()10؛ اما برخی گونهها نوکاردیایی کند رشد بوده و به دلیل رشد
سریع سایر گونهها تشخیص داده نمیشوند ،همچنین تعدادی
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،16S rRNA ،hsp65 ( و توالی یابی مناطقی از ژنهایRFLP)
.)13-12(  اشاره کردrpoB  وgyrB
بهطورمعمول برای درمان عفونتهای نوکاردیایی تری
 این داروها،متوپریم به همراه سولفومتوکسازول تجویز میشود
بهعنوان داروهای خط اول جهت درمان اختصاصی عفونتهای
نوکاردیایی شناخته میشوند؛ ضمن اینکه در موارد مواجه با
سویههای مقاوم به داروهای خط اول درمان تجویز داروی
.)14( لینزولید توصیه میشود
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از گونههای نوکاردیا بهصورت کمپلکس بوده که شناسایی این
 به همین جهت،گونهها با روشهای مرسوم امکانپذیر نیست
توصیه میشود روشهای مولکولی نیز در کنار استفاده از
 این روشها،روشهای مرسوم فنوتیپی به کار گرفته شود
میتوانند با دقت و حساسیت بسیار باال گونههای نوکاردیا را در
 از رایجترین.)12-11( نمونههای بالینی ردیابی و شناسایی کنند
روشهای مولکولی که بهطورمعمول بهمنظور جداسازی
DNA گونههای نوکاردیا استفاده میشود میتوان به روشهای
Restriction Fragment Length Polymorphism ،Probes
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