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Background and Aims: Actinomycetes are a group of Gram-positive bacteria that have
filamentous morphology with about one micron diameter. Actinomyces, Nocardia and
Streptomyces are classified in this group. In this study, the etiological agents of actinomycetal
infections were determined among patients referred to the Health faculty of Tehran University of
Medical Sciences (TUMS).
Materials and Methods: To determine the status of actinomycetes diseases, 465 specimens
including the broncho-alveolar lavage (BAL), cerebrospinal fluid (CSF), tissue biopsy, abscess
discharge and other clinical materiasl were examined via microscopic observation and culture
methods. (2011-2015)
Results and Conclusions: Out of the 465 specimens, 20 (4.3%) were diagnosed as infected
which included 11(55 %) Actinomyces and 9 (45% ) Nocardia. The most positive results were
associated with pulmonary infections. Among the infected patients, 60 % (12) were male and
40% (8) were female. The results of this study showed that the prevalence of Actinomyces and
Nocardia was similar, being more predominant among men compared to women. In order to
obtain the appropriate results, it is recommended that samples are taken during doctor's visit and
before starting a treatment. It is also recommended to use molecular methods such as PCR and
RT-PCR for better identification and comparison with phenotypic methods.
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چکیده
زمینه و هدف:

اکتینومایستال به گروهی از باکتریهای گرم مثبت گفته میشود که ازنظر مورفولوژی دارای ساختمانی

رشتهای با قطری حدود یک میکرون هستند .در این گروه ،باکتریهایی از خانوادة اکتینومایسس ،نوکاردیا و استرپتومایسس جای
میگیرند .در این پژوهش ،عوامل اتیولوژیک عفونتهای ناشی از اکتینومایستالها در بیماران مراجعهکننده به دانشکدة بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران تعیین شده است.

مواد و روش

کار :این پژوهش که از سال 1390تا  1394بهمنظور تعیین وضعیت بیماریهای ناشی از اکتینو مایستالها،

تعداد  465نمونه از بیماران گوناگون ،شامل ترشحات ریوی ) ،(BALمایع مغزی -نخاعی ،بیوپسی پوست ،آبسههای مختلف و مواد
کلینیکی دیگرِ ارسالی از بیمارستانهای مختلف شهر تهران ،آزمایش مستقیم میکروسکوپی و کشت شدند.
یافتهها و بحث :از تعداد  465نمونة ارسالی ،تعداد  20ایزوله ( )%4/3از بیماران ،شامل  11مورد ( )%55ایزولة اکتینومایسس
و  9مورد ( )%45ایزولة نوکاردیا به دست آمد .بیشترین موارد مثبت مربوط به عفونت ریوی (بال) بوده است .در بین مبتالیان به این
بیماریها 12 ،مورد ( )%60بیماری در مردان و  8مورد ( )%40در زنان تشخیص داده شد.نتایج این مطالعه نشان داد که شیوع
اکتینومایسس و نوکاردیا همانند است و در مردان بیشتر از زنان وجود دارد .برای به دست آوردن نتیجة مناسب بهتر است هنگام
مراجعه به پزشک و پیش از آغاز درمان ،نمونهگیری انجام شود .همچنین از روشهای مولکولی مانند  PCRو ریل تایم  PCRبرای
شناسایی دقیقتر و مقایسه با روشهای فنوتیپی توصیه میشود.
کلمات کلیدی :اکتینو مایکوزیس ،نوکاردیوزیس ،اکتینومایستالBAL ،
کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفاده علمی از این مقاله برای مجله میکروبشناسی پزشکی ایران محفوظ است.

مقدمه
راستة اکتینومایستالها که اصطالحاً به آنها اکتینومایست
نیز گفته میشود ،شامل مجموعهای از باکتریهای هتروتروف و
مزوفیل است که اکثراً به شرایط اسیدی حساس هستند و بهترین
دمای رشد آنها  25درجة سلسیوس است ( .)۲ ,1سه جنس مهم
راستة اکتینومایستالها که در پزشکی ،صنعت و کشاورزی اهمیت
بیشتری دارند ،عبارتاند از :اکتینومایسس ،نوکاردیا و
استرپتومایست .ازنظر مورفولوژی گونههای اکتینومایستال،
ساختمانی فیالمنتی دارند و به دلیل همانندی بسیار به قارچها ،تا
دهة  50میالدی در این گروه طبقهبندی میشدند ،ولی در این

سال با تحوالت زیاد در علم طبقهبندی و تجزیة دیوارة سلولی،
پروکاریوت بودن اکتینومایست به اثبات رسید و از این زمان در
گروه باکتریها طبقهبندی شدند (.)5-۳
اکتینومایستهای بیهوازی که جنس اکتینومایسس را
تشکیل میدهند ،معموالً بهصورت فلورنرمال در بدن انسان ،در
دهان و دستگاه گوارش و یا دستگاه تناسلی زنها یافت میشوند و
در شرایطی خاص میتوانند عفونتهای کشندهای را در انسان و
حیوان به وجود آورند که به آن اکتینومایکوزیس گفته میشود
( )7 ,6تاکنون بیش از  28گونة آن از عفونت انسان و حیوان جدا
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شده که بیش از  11گونة اکتینومایسس از عفونتهای انسانی جدا
شده است ( .)9 ,8ازنظر کلینیکی اکتینومایکوزیس شامل فرم سر
و گردن ( 50-60درصد) ،فرم سینهای ( 15-20درصد) ،فرم
شکمی ( 20-30درصد) ،فرم منتشره ( 5-6درصد) و نوع چشمی
(کمتر از  5درصد) گزارش شده است .نوکاردیا بیشتر در
محیطزیست بهصورت طبیعی حضور دارد و میتواند با ورود به
عمق ریه ،نوکاردیوزیس ریوی ایجاد کند و با سیستمیک شدن به
نقاط دیگر مانند مغز ،چشم ،جلد ،مخاط ،غدد لنفاوی و جز اینها
سرایت کند ( .)11 ,10استرپتومایستها که بیشتر فراوانی آنها در
خاک است ،اغلب غیر بیماریزا هستند و منشاء بیش از  85درصد
از آنتیبیوتیکها را به خود اختصاص میدهند .با توجه به اینکه
آگاهی چندانی از شیوع و عوامل اتیولوژیک این راسته از باکتریها
در ایران وجود ندارد ( ،)1۲بنابراین هدف از انجام این مطالعه،
تعیین هویت عوامل اتیولوژیک عفونتهای ناشی از اکتینومایستال
در بیماران مراجعهکننده به دانشکدة بهداشت دانشگاه علوم
پزشکی تهران از سال  1390تا  1394بود.
مواد و روشها
 .1جمعآوری نمونه
در این مطالعة توصیفی– تحلیلی ،بهصورت مقطعی ،تعداد
 465نمونه از بیماران مختلف ،شامل ترشحات ریوی (بال)،
آبسههای مختلف ،زخمهای پوستی ،مایع مغزی ،نخاعی و مواد
کلینیکی دیگرِ ارسالی از بیمارستانهای مختلف شهر تهران (امام
خمینی ،شریعتی و  )...در بین سالهای  1390تا  1394آزمایش
مستقیم میکروسکوپی و کشت شدند .برای هر بیمار و هر نمونه،
یک کد شناسایی در نظر گرفته شده بود که در فرم آزمایشگاهی
مربوط بدان وارد میشد .در این فرم ،اطالعات بیمار ،شامل سن،
جنس ،شهر محل سکونت ،محل ضایعه ،نوع عفونت و همانند
اینها ثبت میشد.
 .۲آمادهسازی نمونه
نمونههای مایع :شامل خون ،مایع نخاع و ادرار که این
نمونهها با استفاده از روشهای پتاس ( )KOHو رنگآمیزیهای
گرم ،کاینیون و جز اینها آزمایش شدند؛ نمونههای موکوئیدی و
غلیظ :همچون خلط و چرک و دیگر ترشحات غلیظ که پیش از
آزمایش میکروسکوپی بهوسیلة مقداری سرم فیزیولوژی استریل و
یا آب مقطر رقیق شده بود تا بتوان روی آنها آزمایش KOH
انجام داد و یا رنگآمیزی به عمل آورد؛ نمونههای جامد :مانند
بیوپسی بافتهای مختلف مثل بیوپسی زخمهای پوستی و یا

دانههای گرانولرکه این نمونهها ابتدا به قطعات ریزتر و کوچکتر
تبدیل شدند و پس از آن به ارزیابی آنها پرداخته شد.
برای آزمایش میکروسکوپی سه روش به کار رفت:
الف -آزمایش با  10 KOHدرصد :در این روش روی نمونة
آمادهشده که پیشتر روی الم قرار گرفته بود ،یک قطرة پتاس 10
درصد ریخته و بهوسیلة پتاس پوشانیده شد و در یک ظرف پتری
دیش مرطوب به مدت ده دقیقه قرار داده شد تا نمونه شفاف شود.
پتاس باعث دیده شدن عناصر باکتریال میشود ،بدون آنکه به
ساختمان آن آسیبی برساند .ضمناً اگر عامل عفونت یک
میکروارگانیسم قارچی باشد ،در این روش عناصر قارچی دیده
خواهند شد.
ب -رنگآمیزی :در این بررسی از چهار روش رنگآمیزی
شامل رنگ متیلن بلو ،گرم ،کاینیون و اسید فاست استفاده شد.
درواقع هنگامیکه در آزمایش با پتاس ،عناصر رشتهای و منشعب
دیده میشد و یا مورد شک قرار میگرفت ،روشهای رنگآمیزی
روی نمونه انجام میشد.
پ -نمونههای جامد :مانند بیوپسی بافتهای گوناگون مثل
بیوپسی زخمهای پوستی و یا دانههای گرانولرکه این نمونهها ابتدا
به قطعات ریزتر و کوچکتر تبدیل و سپس ارزیابی میشدند.
 .۳کشت و تشخیص افتراقی
در این مطالعه برای کشت نمونهها ،از محیطهای
سابورودکستروز آگار ( ،)Sabouraud Dextrose agarژلوز خوندار
) ،(Blood Agarبرین هارت اینفیوژن آگار Brain Heart Infusion
) ،)agarمولرهینتون آگار ) (Mueller Hinton Agarو محیط
تایوگلیکوالت براث ( )Thioglycollate Brothاستفاده شد .پلیت
های کشتشده بهطور جداگانه (یک سری پلیتها در شرایط
بیهوازی با  10درصد  CO2و دستة دیگر در شرایط هوازی) قرار
گرفت و به مدت هفت روز انکوبه شد .پس از گذشت زمان رشد ،از
کلنیهای مشکوک به اکتینومایسس و نوکاردیا (انجام رنگآمیزی
کاینیون و اسیدفاست برای تشخیص نوکاردیا( الم اسمیر تهیه شد
و الم مرطوب و نیز الم با پتاس تهیه و در زیر میکروسکوپ بررسی
شد .سپس آزمایشهای تکمیلی ،افتراقی و بیوشیمیایی انجام
گرفت .آزمایشهای بیوشیمیایی و افتراقی ،شامل رشد در لیزوزیم
براث ،هیدرولیز )کازئین ،تیروزین ،گزانتین ،هیپوگزانتین) ،آزمایش
اوره هیدروالز ،آزمایش نیترات ردوکتاز ،آزمایش هیدرولیز ژالتین
و آزمایش سیترات انجام شد .همچنین تست تولید اسید از
کربوهیدرات (شامل قندهای آرابینوز ،سلوبیوز ،گلوکز ،فروکتوز،
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سوربیتول ،سالیسین ،رافینوز ،سوکروز ،ترهالوز ،مالتوز ،گاالکتوز)
نیز انجام شد (.)1۳ ,14
برای آزمایش تولید اسید از کربوهیدرات ،مقداری کلنی
خالص از باکتری در لولة آزمایشِ حاوی محیط کشت تلقیح شد و
در دمای  35درجة سلسیوس گذاشته شد .تغییر رنگ محیط
قندها با پایة فنل رد از قرمز به زرد نشانة اسیدی شدن محیط و
تخمیر قند است (.)16 ,15
آنالیز آماری
در این مطالعه آنالیز دادهها و رسم نمودارها با نرمافزار
 Excelانجام گرفت.
یافتهها و بحث
در این مطالعه از تعداد  465نمونة ارسالی ،تعداد  20ایزوله
از بیماران ،شامل  11مورد اکتینومایسس و  9مورد نوکاردیا ،به
دست آمد .بیشترین موارد مثبت مربوط به نمونة بال و عفونت
ریوی بود .از مجموع  20سویه 12 ،ایزوله از مردان و  8ایزوله از
زنان جدا شد .بیماری اکتینومایکوزیس بیشترین موارد را شامل
شد.

فراوانی مبتالیان به اکتینومایکوزیس و نوکاردیوزیس
برحسب جنس و محل ضایعه در نمودار  1و توزیع فراوانی
مبتالیان به اکتینومایکوزیس و نوکاردیوزیس برحسب محل ضایعه
در نمودار  2نشان داده شده است .نمودار  3توزیع فراوانی
باکتریهای جداشده به تفکیک جنس و گونه ،به روش آزمایش
مستقیم و کشت را نشان میدهد .همچنین درمجموع  8نوع کلنی
شامل گونههای زیر بر اساس روش کار گفتهشده تشخیص داده
شد:
اکتینومایسس نیوزلندی  2مورد؛ اکتینومایسس اسرائیلی 1
مورد؛ اکتینومایسس ویسکوزوس  1مورد؛ نوکاردیا آستروئیدس 3
مورد؛ و نوکاردیا برزیلینسیس  1مورد (شکل .)2
از تعداد  20سویة جداشده بهدستآمده از نمونههای
بررسیشده 15 ،سویه با آزمایش مستقیم و  8سویه با هر دو روش
مستقیم و کشت ،به دست آمد که شامل  8سویة اکتینومایسس و
 7سویة نوکاردیا در آزمایش مستقیم و برای هرکدام  4سویه در
روش کشت بود .به دلیل درمان و تجویز دارو ،تعدادی از
نمونههایی که در آزمایش مستقیم مثبت تشخیص داده شده
بودند ،در کشت هیچ کلنیای نداشتند.

شکل  .1رنگآمیزی؛  :Iگرم :II ،اسید فاست نسبی :III ،اسید فاست :VI ،رشد نوکاردیا در محیط لیزوزیم براث

شکل  .۲کلنی خالصشدة نوکاردیا با پیگمانهای مختلف
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 Eshraghiو همکاران مطالعهای بر روی بررسی جداسازی
نوکاردیوزیس در بیماران ریوی بستری و ارجاعی به مراکز درمانی
انجام دادند .در این مطالعه در طی  12ماه 150 ،نمونة قابلقبول
از مایع شستشوی ریوی از بیماران بستریشده یا مراجعهکننده به
مراکز درمانی گردآوری شد .بر اساس آزمایشهای میکروسکوپی،
کشت و تستهای تشخیصی افتراقی 2 ،مورد نوکاردیا آستروئیدس
( )%1/3جدا شد که با مطالعة حاضر همخوانی دارد (.)۲0

نمودار  .1توزیع فراوانی مبتالیان به اکتینومایکوزیس ونوکاردیوزیس
برحسب جنس و محل ضایعه

در مطالعات خارج از ایران نیز نتایجی همانند نتایج این
مطالعه به دست آمده است؛ در ژاپن در سال  kageyama 2004و
همکارانش اولین بار نوکاردیا آبسسوس را از بدن بیماران و خاک
جدا کردند .از  121نمونة نوکاردیای پاتوژن ،در  5نمونة بالینی و
 1نمونة محیطی (خاک) نوکاردیا آبسسوس گزارش شد که ازنظر
ویژگیهای فنوتیپی با یکدیگر همانندی داشتند که با آنالیز و
بررسی ژن  16SrRNAاین یافتهها تأیید شد( .)۲1در مطالعة پیش
رو ،از مجموع  20مورد ابتال 11 ،مورد ( )%55اکتینومایکوزیس و
 9مورد ( )%45نوکاردیوزیس تشخیص داده شد و فراوانی بیماری
اکتینومایکوزیس بیشتر بوده است .در بین مبتالیان به این
بیماریها  12مورد ( )%60بیماری در مردان و  8مورد ( )%40در
زنان تشخیص داده شد و بهطورکلی میزان ابتال در مردان حدود
دو برابر زنان بوده است که تقریباً با مطالعة دکتر زینی و دکتر

نمودار .۲توزیع فراوانی مبتالیان به اکتینومایکوزیس و نوکاردیوزیس
برحسب محل ضایعه

اکتینومایسسها معموالً بهصورت فلورنرمال در بدن انسان،
در دهان و دستگاه گوارش و یا دستگاه تناسلی زنها یافت
میشوند و در شرایطی قادرند عفونتهای کشندهای را در انسان و
حیوان به وجود آورند (.)18 ,17
در مطالعة پیش رو ،از مجموع  465بیمار مشکوک به
بیماری اکتینو مایکوزیس و نوکاردیوزیس تنها  20مورد ،یعنی
 ،%4.3مبتال به بیماری تشخیص داده شدند و این نتیجه نشان
میدهد که فراوانی این دو بیماری در مراجعهکنندگان زیاد نیست.
بهطورکلی نتایج این مطالعه با مطالعات انجامگرفتة پیشین در
ایران همخوانی دارد؛ برای نمونه در سال  Abtahi 1379و
همکاران مطالعهای بر روی بررسی شیوع نوکاردیوز ریوی و عوامل
مرتبط با آن در مبتالیان به عفونت ریوی شهرستان اراک انجام
دادند .این تحقیق بهصورت توصیفی روی  600بیمار مبتال به
عفونت ریوی انجام شد .از بین این بیماران 26 ،مورد ()%4/23

امامی تطابق دارد ( .)۲۲در این بررسی ،بیماریها در نمونههای
ارسالی با دو روش آزمایش مستقیم میکروسکوپی و کشت،
تشخیص داده میشد .از  20مورد بیماری تشخیص دادهشده15 ،
مورد با آزمایش مستقیم میکروسکوپی تشخیص داده شد .مشاهدة
رشتههای باریک و منشعب با قطری حدود یک میکرون،
نشاندهندة ابتال به بیماری است .انشعابات کوتاه و متراکم و
رنگآمیزی کاینیون منفی ،وجود اکتینو مایکوزیس را تأیید
میکند؛ درحالیکه بیشتر انشعابات با زاویة حاده ایجاد شدهاند .در
مقایسه ،رشتههای باریک با انشعابات کم و با فواصل بیشتر و با
زاویة قائمه و رنگآمیزی مثبت کانیون نشاندهندة وجود نوکاردیا
است .در این بررسی تمام نمونههای مثبت و منفی با آزمایش
مستقیم در محیطهای کشت ،کشت داده میشدند و در صورت
مشاهدة هرگونه کلنی مشکوک ،از آنها نمونهبرداری میشد و
بررسی میکروسکوپی و آزمایشهای تکمیلی انجام میشد .در این
بررسی تنها  8مورد کلنی از نمونههای کشت شده جدا شد که
شامل  4کلنی اکتینومایسس و  4کلنی نوکاردیا بود.

نوکاردیا آستروئیدس جدا شد ( .)19همچنین در سال 1382
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شیوع دقیق عوامل اتیولوژیک شدنی نبود؛ بنابراین برای به دست
 بهتر است هنگام مراجعه به پزشک و پیش،آوردن نتیجة مناسب
 پیشنهاد میشود مطالعاتی. نمونهگیری انجام شود،از آغاز درمان
بر روی بیمارانی که دارای ضعف سیستم ایمنی هستند و تحت
 صورت گیرد و،مراقبتهای شدید و یا شیمیدرمانی هستند
همچنین با توجه به پیشرفت روشهای مبتنی بر ژنوم
 و ریل تایمPCR  استفاده از تکنیکهایی مانند،میکروارگانیسمها
 برای شناسایی دقیقتر و مقایسه با روشهای فنوتیپی،PCR
.توصیه میشود

دالیل مختلفی برای رشد نکردن میکروارگانیسم در کشت
مطرح است که از مهمترین آنها درمانِ همزمانِ دارویی توسط
پزشکان است و این موضوع حتی در نمونههای با نتیجة مثبت
 از دالیل دیگر نتیجة منفی.آزمایش مستقیم میتواند اتفاق بیفتد
 کم بودن مقدار نمونه و یا کم بودن مقدار باکتری در نمونة،کشت
 از طرفی برخی از میکروارگانیسمها بهخوبی در.کشتشده است
محیط کشت رشد نمیکنند و این مسئله در مطالعات مختلف
 و همکاران در سالKhan گزارش میشود؛ برای نمونه در مطالعة
 کلنی نوکاردیا رشد کرده4  تنها، نمونه410  از کشت،م2008
 ولی، در این بررسی نمونههای مختلفی آزمایش شدند.)۲۳( است

سپاسگزاری
از آزمایشگاه قارچشناسی پزشکی دانشکدة بهداشت دانشگاه
علوم پزشکی تهران و جناب آقای دکتر حیدر بخشی و جناب آقای
مهندس محسن گرامیشعار برای حمایتهای تکنیکی سپاسگزاریم
تعارض منافع
.بین نویسندگان تعارضی در منافع وجود ندارد

.نمونههای ریوی بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند
نتیجهگیری
نتایج این مطالعه نشان داد که شیوع اکتینومایسس و
 ممکن.نوکاردیا همانند است و در مردان بیشتر از زنان وجود دارد
.است مسائل بهداشتی یکی از دالیل این تفاوت شیوع باشد
،ازآنجاییکه بیشتر بیماران مراجعهکننده در حال درمان بودند
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