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چکیده
زمی نه و هدف :ا فزایش شیوع عفو نت های قارچی و از جم له عفو نت های
نا شی از کاند یدا در طی دو د هه اخ یر وهمچ نین شیوع بی شتر بی ماری
ایدز و نیز بدخیمی ها و افزایش افراد مبتال به اختالالت سیستم ایمنی
زمی نه را برای ا فزایش شیوع کاند یدیازیس سی ستمیک و سپتی سمی
کاند یدایی خصو صا با گو نه های کاند یدا غ یر آلبی کنس فراهم کرده
ا ست .هدف از ان جام ا ین مطال عه تع یین هو یت گو نه های کاند یدا جدا
شده از نمونه های کشت خون با استتفاده از روش مولکتولی Seminested
 PCRاست.
روش بررسی :نمونه های کشت خون که از ن ظر رشد عوامل مخمری دارای
نتایج مثبت بوده ا ند از جهت حضور کاند یدا با آزمون های شناسایی
مبتنی بر مرفولوژی ،بررسی رنگ کلنی روی م حیط کروم آگار کاند یدا،
آز مون لو له زا یا و تول ید کالمیدو سپور روی م حیط کورن م یل آ گار
دارای ١درصد توئین ٠٨و با استفاده از روش ژنوتیپی به نام Seminested
 ، PCRمورد بررسی قرار گرفتندDNA .ی همه نمونه ها به طور مستقیم
از خون و با استفاده از کیت  DNG-plusاستخراج شد و برای  PCRمرحله
اول از پرایمرهتتای  CTSFو  CTSRکتته قطعتته (Internal Transcribed ITS2
) Spacer2را تکثیر می کند استفاده شد .محصول مرحلته اول بته عنتوان
DNAی الگو برای انجام  PCRمرحله دوم با استفاده از پرایمر عقبتی
مرحله اول(  ) CTSRو در حضور پرایمرهای اختصاصی گونه به نام هتای
 CGDET، CTDET، CPDET ، CADETو  CDDETکتته بتته ترتیتتب بتترای
تنس ،کاندی تدا پاراپس تیلوزیس،
تای کاندی تدا آلبیکت
ته هت
تایی گونت
شناست
کاند یدا تروپی کالیس ،کاند یدا گالبرا تا و کاند یدا دابلینین سیس
ا ستفاده شد .گو نه مخ مر با تو جه به ال گوی با ندهای ای جاد شده روی
ژل و اندازه آن تشخیص داده شد.
یافته ها١١ :گونه کاندیدا از ١٤نمونه خونی جدا و شناسایی شد ،کته
از ایتتن تعتتداد ١ ،متتورد کاندیتتدا آلبیکتتنس٤ ،متتورد کاندیتتدا
پاراپسیلوزیس ٤ ،مورد کاندیدا گالبراتا٢ ،مورد کاندیدا تروپیکالیس
ا ست .در دو نمو نه خون ،به طور همز مان دو گو نه کاند یدا م شاهده و
تعیین هویت شد(عفونت  .)Mixکاندیدا دابلینینسیس در هیچ نمونته ای
مشاهده نشد.
نتیجه گی ری :بتا استتفاده از روش مولکتولی  ، Seminested PCRامکتان
تشخیص سریع گونه های پاتوژن کاند یدا از نمونه های خون با حساسیت
و ویژگی باال ،فراهم شد.
واژه های کلیدی :کاندیدا آلبیکنس. ITS2 ، Seminested PCR ،
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مقدمه
گونه های کاندیدا مخمرهای کوچکی با دیواره نازک و به ابعاد  4تا 6
می کرون هستند که از طر یق جوانه زدن تکث یر می یابند .جنس کاند یدا،
متع لق به رده ساکارومای ستال و خانواده ساکارومایستا سه می با شد.
ه فت گو نه در جنس کاند یدا ،از شایع ترین گو نه های عا مل عفونت های
فرصت طلب شناخته شده می باشند در حالی که بی ماری زا یی سایر گونه
ها به صورت موردی گزارش شده است (٢و .)١کاندیدیازیس ،عفونتی استت
که تو سط گو نه های مخت لف کاند یدایی ،به خ صوص کاند یدا آلبی کنس،
ای جاد می شود .در طی دو دهه اخ یر فراوانی و شدت ا ین عفونت ها به
دن بال ا ستفاده و سیع از آن تی بیوت یک ها ،ا ستروئیدها و سایر
دارو های سرکوبگر ایم نی ،ا فزایش چ شمگیری یاف ته ا ست .گو نه های
کاند یدا به صورت همزی ست ان سانی و ح یوانی ،در ه مه جا یا فت می
شوند .گونه های متعددی باعث کاند یدیازیس پوست ،کاند یدیازیس دهان،
واژین یت کاند یدایی ،اونیکو مایکوزیس کاند یدایی ( عفو نت ناخن) و
سایر عفو نت های سطحی می شوند که ا ین موارد در ا فراد سالم ن یز
د یده می شود .عفو نت های عم قی کاند یدایی که خون و یا سایر اح شاء
داخ لی را درگ یر می سازد ( کاند یدیازیس سی ستمیک) در ا فرادی که
دچار ضعف یا نقص سیستم ایمنی هستند ،دیده می شتود( .)٣-٥امتروزه
بی ماری کاند یدیازیس به ع نوان یک م شکل م هم و به خ صوص در بی ماران
بستری در بیمارستان ها قلمداد می شود .هر چند در گذشته تا سال١٨٠٨
گونه کاند یدا آلبی کنس به عنوان شایع ترین گونه بی ماریزا معرفی می
شد و لی از دو د هه گذ شته با شیوع روزا فزون ا یدز و همچ نین شیوع
بدخیمی ها و ا فراد ایمنو ساپرس ،روز به روز بر شیوع کاند یدیازیس
سی ستمیک و سپتی سمی کاند یدایی خصوصا با عوامل غ یر آلبی کنس افزوده
شده است )١(.مهمترین چتالش در مواجهته بتا بیمتاری کاندیتدیازیس،
ضایعات با عوا مل اتیولوژ یک گو نه های کاند یدا به غ یر از کاند یدا
آلبی کنس است که به علت مقاومت دارو یی آنها به داروهای متداول ضد
قارچی می باشد .ا ین گونه ها که تحت عنوان پاتوژن های نوپدید مطرح
اند ،عامل عفونت های غیرقابل کنترل در بیمارستان ها می باشند .به
ع نوان م ثال گو نه های کاند یدا کروز ئی و کاند یدا گالبرا تا به
فلوکو نازول و گو نه های کاند یدا لوزیتان یا و کاند یدا تروپی کالیس
به آمفوتریسین  Bمقاوم می باشند .بنابراین تعیین هویت سریع گونته
های بی ماری زا و ت شخیص عوا مل اتیولوژ یک نمو نه ها با چ ندین عا مل
بیماری زای کاندیدایی (عفونتت  )Mixالزامتی استت(٧و .)١خوشتبختانه
تکنیک های مولکولی شناسایی بر پایته  ، DNAافتترا صتحیح و ستریع
گو نه های مخت لف کاند یدا را مم کن می سازد .روش های مت عددی از
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گذ شته تا حال برای تع یین هو یت گو نه های بی ماری زای کاند یدا به
کار رف ته ا ست .ا ین روش ها را به طور ک لی می توان به دو گروه
فنوتیپ یک و ژنوتیپ یک تق سیم ن مود .روش های فنوتیپ یک به طور م ثال
شامل برر سی خصو صیات مورفو لوژی مخمر ها در م حیط ع صاره ما لت آ گار،
برر سی روش های جذب و تخم یر ق ندها ،روش های سرولوژی ،ا ستفاده از
محیط های رنگ زای تجاری همانند محیط کشت کروم آگار کاند یدا بوده
و میتوان از روش های دیگر نیتز نتام بترد(٨و .)٠روش هتای تشخیصتی
ژ نوتیپی ن یز مت نوع می با شند .از جم له می توان به ا ستفاده از
پرایمرهای اختصاصی در  ، PCRتعیین توالی نواحی ژنی خاص ،و real-time
 PCRاشاره نمود(١١و .)١٨تمام روش های اشاره شده مفید بوده و هتر
کدام مزا یا و محدودیت های خاص خود را دارند .اگرچه روش های سنتی
مان ند جذب و تخم یر ق ندها برای تع یین گو نه های مخ مری از جم له
کاند یدا قا بل ا ستفاده ا ست ،و لی ا ین روش ب سیار و قت گ یر بوده و
برای بی مار و پز شک مف ید نی ست ز یرا حداقل به یک تا دو هف ته ز مان
برای خوا ندن ن تایج ن یاز دار ند .ا ین روش ها همچ نین غ یر ح ساس،
پرهزینه و پرزحمت است( .)١٢روش های دیگر تشخیص شامل ردیابی آنتی
بادی ،ع مدتا در ا فراد ایمنو ساپرس غیرقا بل ا ستفاده ا ست ز یرا ا ین
افراد توانایی پاسخ به عفونت به وسیله تول ید آنتی بادی را ندارند
و یا در صورت تول ید آن تی بادی ،م قدار آن برای رد یابی نا کافی می
باشد( .)٢٨ولی استفاده از روش های تشخیصی بر پایته  DNAهماننتد
PCRدارای حساسیت و ویژگی باال می باشد .در این مطالعه ،ضمن انجتام
آز مایش های م تداول ج هت شنا سایی گو نه های پاتوژن و شایع کاند یدا
بر روی نمو نه های خون بد ست آ مده از بی ماران ،از روش مول کولی به
نتام  Seminested PCRبترای شناستایی کاندیتداهای مهتم پتاتوژن شتامل
کاند یدا آلبی کنس ،کاند یدا تروپی کالیس ،کاند یدا پاراپ سیلوزیس،
کاندیدا گالبراتا و کاندیدا دابلینینسیس استفاده شد(١٤و.)١٣

روش بررسی:
ا ین پژوهش به صورت یک مطالعه توصیفی مقطعی برای شناسایی و تع یین
هو یت گونه های کاند یدا در نمونه های خون بی ماران ،با استفاده از
روش مولکولی ) Seminested PCR (snPCRانجتام شتده استت .از مجمتوع ٢٥١١
نمونه خون افراد بی مار که از بخش های مختلف بیمارستان بق یه هللا جهت
برر سی ح ضور یا عدم ح ضور عوا مل بی ماریزا به آزمای شگاه می کروب
شناسی آن بیمارستان بین اردیبهشت تا آذر ماه  ١٣٠٠ارسال شده بتود،
 ١٤مورد دارای نتایج کشت خالص از نظر وجود عوامتل مخمتری بودنتد.
نمو نه های خونی که از ن ظر ح ضور کاند یدا مث بت بود ند ج مع آوری شد
تا با ان جام آز مون های مخت لف ف نوتیپی و آز مون مول کولی ،تع یین
هویت شوند.
سوش ها :شامل دو گروه بودند :الف) سویه های کاند یدا که واجد هو یت
مشخص بودند (.این گونه ها درون تیتوب هتای حتاوی گلیسترول ،%٢٨در
فریزر با دمای  – ٢٨°Cنگهداری می شدند ).ب) ایزوله های مخمری جتدا
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شتتده از ختتون افتتراد بیمتتار .در ایتتن تحقیتتق مجموعتتا  ١١ایزولتته
کاندیدایی از ١٤مورد نمونه خون بیمار جدا و شناسایی شد.
ک شت بر روی م حیط کروموژن یک کروم آ گار کاند یدا :از نمو نه های
کاندیتتدا گتتروه اول کتته کاندیتتدا آلبیکنس،کاندیتتدا تروپیکتتالیس،
کاند یدا پاراپسیلوزیس ،کاند یدا گالبراتا و کاند یدا دابلینینسیس را
شامل می شتد بترای کنتترل آزمایشتات و همچنتین بهینته نمتودن PCR
ا ستفاده شد .برای ا ین من ظور ،گو نه های مخت لف کاند یدا روی م حیط
کشت سابورو دکستروز آگار(  )Merckتلقیح شده و درون انکوبتاتور بتا
دمای ٣٧°Cنگهداری شد  .بعد از گذشت  ٤٠تا  ٧٢ساعت کلنی ها بر روی
م حیط ک شت ظاهر شدند .با ا ستفاده از لوپ ا ستریل م قدار ک می از
مخمر های گو نه های مخت لف بر روی م حیط ک شت افترا قی کروم آ گار
کاندیدا( )CHROMagar Company, Franceکشتت داده شتد .محتیط هتای کشتت
تلقیح شده درون انکوباتور با دمای ٣٧°Cنگهداری شد و بعتد از گذشتت
 ٤٠ساعت ،کلنی های ظاهر شده از نظر مورفولوژی کلنی و رنگ پیگمتان
تول ید شده مورد بررسی قرار گرفتند.ا ین تست بر روی ایزوله های جدا
شده از نمونه های خونی نیز انجام شد.
آزمون لوله زا یا  :برای انجام آزمون لوله زا یا که یکی از ابتدایی
ترین روش های تشخی صی کاند یدا آلبی کنس است ،توسط یک آنس استریل از
نمونه کشت تازه بی مار برداشت کرده و آن را درون نیم می لی لی تر از
سرم ان سان انت قال داده و ب خوبی مخ لوط گرد ید .سوسپان سیون فو در
دمای ٣٧°Cبه مدت  ٢تا  ٣ساعت نگهداری شده سپس توسط یک آنس استتریل
یک ق طره از سوسپان سیون فو را روی الم گذا شته و پس از پو شاندن آن
با المل ،وجود یا فقدان لوله زایا در زیر میکروسکوپ بررسی شد.

بررسی ایجاد کالمیدوکونیدی روی محیط کورن میل آگ ار دارای  ١درص د
توئین  :) CMA-T80( ٠٨تمام مخمرهای مورد بررسی ابتدا بر روی محیط
سابورو ک شت داده شدند .سپس ایزو له های ک شت داده شده با ا ستفاده
از آ نس به صورت شیارهای کم ع مق و موازی بر روی م حیط کورن م یل
آگار حاوی توئین )Himedia( ٠٨تلقیح شده و به مدت  ٧٢ستاعت در دمتای
 ٣٨°Cنگهداری شدند .پس از طی مدت انکوباسیون ،با استفاده از درشتت
نمایی ضعیف میکروسکوپ وجود یا عدم وجود کالمیدوکون یدی مورد بررسی
قرار گرفت.
استخراج  DNAکاندیدا از محیط کش ت و خ ون :جهتت استتخراج  DNAاز
کاند یداهای رشد یافته در محیط کشت از روش جوشاندن استفاده گرد ید.
برای این منظور یک لوپ از کلنی تازه را برداشته و به تیوب ١/٥میلی
لیتری حاوی  ١٨٨میکرولیتر آب مقطر منتقل گردید .سپس تیتوب در درون
آب در حال جوش قرار گرفت .پس از گذشت  ٢٨دقیقه تیوب را خارج و به
مدت  ١٨دقیقه در دور  ١٨٨٨٨سانتریفیوژ گردید .مایع رویی کته حتاوی
 DNAمخمر می باشد را وارد تیوب جدید کرده و تا زمتان استتفاده در
فریزر  – ٢٨درجه سانتیگراد نگهداری شد .جهت استخراج  DNAاز نمونه
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هتتای ختتون بیمتتاران از کیتتت  DNG-plusشتترکت ستتیناژن و مطتتابق بتتا
دستورالعمل آن استفاده گردید.
واکنش  PCRمرحله اول :برای انجام مرحله اول  PCRاز مواد زیتر بتا
غلظت های ذکر شده بترای یتک واکتنش  ٢٥میکرولیتتری استتفاده شتد:
تتر(١ ، MgCl2 )50mM
تتافر ٨/٧٥ ، 10Xمیکرولیتت
تتر از بت
٢/٥میکرولیتت
تتویی ، CTSF
تتر جلت
تتر از پرایمت
تتر)١،dNTPs (10mMمیکرولیتت
میکرولیتت
١میکرولیتر از پرایمتر عقبتی ٨/٢٥ ، CTSRمیکرولیتتر آنتزیم Taq DNA
)  ٣ ، polymerase (5u/µlمیکرولیتر  DNAالگو و ١٥/٥میکرولیتر آب مقطتر
دیونیزه شده .سیکل های گرمایی دستگاه ترموسایکلر برای انجتام PCR
مرحله اول بدین شرح بود :دناتوراسیون ابتدایی  ٨٤°Cبه مدت  ٢دقیقه
که با  ٣٨سیکل به صورت زیر دنبال می شود :دناتوراسیون ٨٤°Cبه متدت
 ١دقیقه ،اتصال  ١٨°Cبه مدت  ٣٨ثانیه ،تکثیر ٧٢°Cبه مدت  ١دقیقته و
یک مرحله تکثیر انتهایی  ٧٢°Cبه مدت  ٧دقیقه.
واکنش  PCRمرحله دوم٢/٥ :میکرولیتر از بافر ٨/٧٥ ، 10Xمیکرولیتتر
( 1 ، MgCl2 )50mMمیکرولیتر)  ١ ،dNTPs ) 10 mMمیکرولیتر پرایمتر
عقبی  ١ ، CTSRمیکرولیتتر پرایمتر اختصاصتی گونته٨/٢٥ ،میکرولیتتر
تتو و ١١/٥
تتر  DNAالگت
تتزیم ) ٢ ، Taq DNA polymerase(5u/µlمیکرولیتت
آنت
میکرولیتر آب مقطر دیونیزه شده تا حجتم کتل را بته  ٢٥میکرولیتتر
برساند . .پروتکل دمایی برای انجام  PCRمرحله دوم همانند مرحلته
اول است ،ولی تعداد سیکل ها از  ٣٨سیکل به  ٢٥سیکل کاهش یافت.
مش اهده محص ول  : PCRمحصتول  PCRمرحلته اول(بتین ٣٨٨ bpتتا ٤١٣ bp
متناسب با نوع کاندیدا) در ژل آگارز  %١/٠و محصول  PCRمرحلته دوم
در ژل آگارز  %٢/٥حاوی اتیدیوم بروماید (سیناژن  ) 10 mg/mlدر بتافر
 TBE 1Xالکتروفورز گردید.
تین
ترای تعیت
تعی ین اختصاص یت و حساس یت تس ت  PCRبهین ه ش ده  :بت
اختصاصیت تست  PCRبهینه شده DNA ،گونه هتای کاندیتدا و  DNAجتنس
های باکتریایی مختلف و همچنین نمونه  DNAانسان را استخراج کرده و
با انجام  PCRروی این نمونه ها ،ویژگی تستت متورد ارزیتابی قترار
گرفت .برای تعیین حساسیت تست  PCRبهینته شتده ،رقتهتای ستریال از
گو نه کاند یدا آلبی کنس ته یه شد و ت عداد مخمر ها با ا ستفاده از الم
نئوبار و ز یر میکروسکوپ نوری شمارش شد .سپس از هر رقتی که به این
تا روش
تته و  DNAبت
تدار ی از آن را برداشت
تد مقت
تاده گردیت
ترتیتب آمت
جوشاندن استخراج شد .سپس با استفاده از  DNAهتای استتخراج شتده و
نمونه کنترل مثبت و منفی ،حساسیت تست  PCRتعیین گردید.
توالی یابی  :تعیین توالی  DNAدر هر دو جهتت بتا استتفاده از روش
ختم زنجیره( )Dideoxy Chain Terminationو بوسیله کمپتانی متاکروژن کتره
انجام گردید.
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یافته ها:
نمو نه های خونی از ن ظر ح ضور کاند یدا با روش های فنوتیپ یک و
ژنوتیپیک مورد بررسی قرار گرفتند .در ١٤نمونه خونی ،ایزولته هتای
کاندیدایی شناسایی و تعیین هویت شدند١١ .گونه کاندیتدا بته ترتیتب
شامل ١مورد کاندیدا آلبیکتنس ٤ ،متورد کاندیتدا پاراپستیلوزیس٤ ،
مورد کاندیدا گالبراتا و  ٢مورد کاندیدا تروپیکالیس شناستایی شتد.
در دو نمو نه خون به طور همز مان ،دو گو نه مخت لف کاند یدا م شاهده
شد ( کاند یدا آلبی کنس و کاند یدا تروپی کالیس در نمو نه خون مر بوط
به بی مار اول ،کاند یدا گالبرا تا و کاند یدا تروپی کالیس در بی مار
دوم) .در هیچ یک از نمونه های بالینی کاند یدا دابلینینسیس مشاهده
نشد.
شنا سایی ف نوتیپی :گو نه های کاند یدا که از ق بل هو یت آن برای ما
م شخص بود ،در م حیط ک شت کروم آ گار کاند یدا  ،کل نی های کاند یدا
آلبیکتتنس ،کاندیتتدا گالبراتتتا ،کاندیتتدا پاراپستتیلوزیس ،کاندیتتدا
تروپی کالیس و کاند یدا دابلینینسیس به ترت یب به رنگ سبز ،صورتی پر
ر نگ ،کرم -صورتی کم ر نگ ،آ بی و سبز نما یان شدند .الب ته شنا سایی
از روی ر نگ ( با تو جه به ر نگ های معر فی شده در کا تالوگ شرکت
سازنده) بین گو نه های کاند یدا آلبی کنس و کاند یدا دابلینین سیس
دشتتوار متتی باشتتد و در ضتتمن رنتتگ کلنتتی حاصتتل از مخمتتر کاندیتتدا
پاراپسیلوزیس غ یر اختصاصی می باشد .آزمون لوله زا یا در گونه های
کاند یدا آلبی کنس و کاند یدا دابلینینسیس مثبت بود .بر روی ا ین پنج
گونه کاندیدا ،تست کورن میل آگار توئین  ٠٨انجام شد. .نتتایج بته
دست آمده شامل مشاهده بالستوسپور ،هایف های کاذب و حقی قی به همراه
کالمیدوکون یدی در کاند یدا آلبی کنس و کاند یدا دابلینین سیس ،و در
مورد کاند یدا گالبراتا فقط بالستوسپور و در کاند یدا پاراپسیلوزیس و
کاند یدا تروپی کالیس عالوه بر بالستوسپور ،هایف های کاذب ن یز مشاهده
گردید.
نمو نه های خون مورد مطال عه ( با ا ستفاده از ظروف ک شت حاوی م حیط
 -BHIشرکت کوشافرآور گیتی) به محیط کشت سابورو و سپس کروم آگتار
کاند یدا تلقیح شدند .در ا ین آزمون ،کلنی های رشد یافته مربوط به
دو بی مار که م بتال به عفونت مخلوط شده بودند به صورت تک رنگ نبود،
از ای نرو با د قت کل نی های مت فاوت جدا و به م حیط ک شت جد ید برای
بررسی بیشتر انتقال داده شتد .آزمتون لولته زایتا  ١ایزولته از ١١
ایزو له جدا شده از نمو نه خون که بر روی کروم آ گار کاند یدا کل نی
های سبز روشن تولید کرده بودنتد ،مثبتت بتود و روی محتیط CMA T80
کالمیدوکونیدی تولید کردند٤ .ایزوله ،کلنی های صورتی کم رنگ ایجاد
کرده بودند و روی محیط  ، CMA T80بالستوسپور به همتراه هتایف هتای
کاذب تول ید کرد ند و جواب آز مون لو له زا یا در آن ها من فی بود.
٤مورد نیز در محیط رنگ زای کروم آگار کاندیتدا کلنتی هتای صتورتی
برا و گنبدی شکل تول ید کردند و تست لوله زا یا آن ها ،منفی بود و
روی محیط  CMA T80فقط بالستوسپور تولید کردند٢ .ایزوله نیتز کلنتی
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هایی به رنگ آبی ای جاد کرده و آزمون لوله زا یا آنها منفی بود ،در
ضمن روی محیط  CMA T80بالستوسپور به همراه هایف هتای کتاذب تولیتد
کردند.
شناسایی ژنوتیپی :شکل  ١الکتروفورز محصتوالت  PCRمرحلته اول و دوم
بعد از بهینه سازی است .در این مورد DNAی الگو به طریتق جوشتاندن
از گونه های کاندیدا که هویت آن ها مشخص بود استفاده شد.
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شکل1a
شکل 1b

شکل -١محصوالت مرحله اول و دوم  PCRبهینه سازی شده.
شکل  – 1aالین  : Mسایز مارکر شرکت فرمنتاس  :1 ، 100bp DNA ladderمحصول  PCRمرحله
اول حاصل از DNAی ژنومی کاندیدا آلبیکنس :2 ،کاندیدا پاراپسیلوزیس:3 ،
کاندیدا تروپیکالیس :4 ،کاندیدا گالبراتا :5 ،کاندیدا دابلینینسیس :6 ،کنترل
منفی.
شکل  -1bالین  : Mسایز مارکر شرکت فرمنتاس  : 1 ، 100bp DNA Ladder plusمحصول snPCR
1 2 3 4
5 6 7
حاصل از DNAی کاندیدا آلبیکنس :2 ،کاندیدا پاراپسیلوزیس :3 ،کاندیدا
777
تروپیکالیس :4 ،کاندیدا گالبراتا :5 ،کاندیدا دابلینینسیس :6 ،کنترل منفی.

حساسیت تستت  Seminested PCRدر ایتن مطالعته  ٧ستلول مخمتر کاندیتدا
آلبی کنس تع یین شد .همچنین ا ین تست دارای ویژگی بسیار باال بوده به
طوری که بجز با  DNAکاندیدا آلبیکنس بتا هتیچ کتدام از  DNAهتای
بکار رفته در این آزمایش واکنش نشان نداد( .شکل.)٢
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شکل2 a
شکل 2b
شکل  -٢حساسیت و ویژگی تست . PCR
شکل  -2aالین  :Mسایز مارکر شرکت فرمنتاس  :1 ، 100bp DNA Ladder plusنمون ه کنت رل
مثبت : 2-9 ،نمونه های مشخص و به ترتیب شامل1690 :4 ، 7605 CFU :3 ، 42250 CFU :2
 :9 ، 7 CFU :8 ، 18 CFU :7 ، 64 CFU :6 ، 338 CFU :5 ، CFUکنترل منفی.
شکل  – 2 bالین  : Mس ایز م ارکر ش رکت فرمنت اس  :1 ، 100bp DNA Ladder plusنمون ه
کنترل مثبت( کاندیدا آلبیکنس) :2 ،کاندیدا آلبیک نسDNA :3 ،ی انس انDNA :4 ،ی
استافیلوکوکوس اورئوسDNA :5 ،ی سودوموناس آئرژنوزاDNA :6 ،ی اشریشیا کلی :7 ،
DNAی باسیلوس سرئوس :8 ،کنترل منفی.

نتایج به دست آمده حاصل از بکارگیری روش تشخیصتی  Seminested PCRبتر
روی نمونه های بالینی شامل شناسایی و تعیین هویت  ١مورد کاندیتدا
آلبیکنس ٤،مورد کاندیدا پاراپسیلوزیس ٤ ،مورد کاندیدا گالبراتا و ٢
مورد کاندیدا تروپیکالیس بود( .شکل .)٣نتیجه آزمتون ژنتوتیپی بتا
آز مون های ف نوتیپی کامال مطاب قت دا شت .ج هت برر سی و نای ید مح صوالت
 PCRمرحله دوم مربوط به گونه های مختلف کاندیدا ،قطعات  DNAتوسط
تکنیک  sequencingتعیین توالی شدند .مقایسه توالی های حاصل با سکانس
های موجود از طریق برنامه  ، BLASTمطابقت حدود ١٨٨درصتد را نشتان
داد.
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شکل  -٣محصول  PCRمرحله دوم چهار گونه کاندیدا شناسایی شده در نمونه های خون
در کنار کنترل مثبت را نشان می دهد.
الین  :Mسایز مارکر شرکت فرمنتاس  :1 ، 1oobp DNA Ladderکنترل مثبت کاندیدا
آلبیکنس :2 ،کاندیدا آلبیکنس جدا شده :3 ،کنترل مثبت کاندیدا پاراپسیلوزیس:4 ،
کاندیدا پاراپسیلوزیس جدا شده  :5 ،کنترل مثبت کاندیدا تروپیکالیس :6 ،کاندیدا
تروپیکالیس جدا شده  :7 ،کنترل مثبت کاندیدا گالبراتا :8 ،کاندیدا گالبراتا جدا
شده  :9 ،کنترل منفی.
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کاندیدا کروزئی – کشت در محیط کروم آگار کاندیدا
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کاندیدا آلبیکنس (سمت راست) و کاندیدا پاراپسیلوزیس (سمت چپ) :کشت
در محیط کروم آگار کاندیدا

کاندیدا تروپیکالیس :کشت در محیط کروم آگار کاندیدا

کاندیدا گالبراتا :کشت در محیط کروم آگار کاندیدا
11

ب حث :ا مروزه به دل یل شیوع بی ماری کاند یدیازیس و همچ نین مقاو مت
دارو یی بع ضی از گو نه های کاند یدا ،تع یین هو یت عوا مل بی ماریزا در
سطح گونه بسیار ضروری به نظر می رسد .کاند یدیازیس خونی با مرگ و
م یر چشمگیری همراه می باشد بنابراین ا ین دسته از بی ماران با ید هر
چه سریع تر ت حت در مان ضد قارچی قرار بگیر ند .اغ لب موارد
کاند یدیازیس عم قی در میز بان های ضعیف شده د یده می شوند .ا شکال
اح شایی و ک شنده کاند یدایی بی شتر در ا فراد نوتروپن یک م بتال به
بدخیمی تحت درمان و یا بی ماران بخش جراحی یا سوختگی د یده می شود.
سرکوب ایمنی میزبان منجر به عفونت خونی کاندیدیازیس متی شتود١١(.
و٥و )٤مهمترین عامل های مستعد کننده شامل بدخیمی خونی ،پیوند مغز
ا ستخوان یا پیو ند ع ضو و در مان سرکوب کن نده ایم نی شامل شیمی
در مانی سرطان ،در مان با کورتیکوا ستروییدها و غ یره می با شد.
(١٠و )١٧با استفاده از روش های تشخیص آزمایشگاهی مرسوم همانند بته
کارگیری محیط های کشت معمولی ماننده سابورو دکستروز آگار ،امکان
تع یین گو نه های کاند یدا و جود ندارد .ب کارگیری م حیط ک شت افترا قی
کروم آ گار کاند یدا که کروموژن یک می با شد ،م حدود به شنا سایی چ ند
گو نه از کاند یداهای پاتوژن می با شد ،ب عالوه ن سبت به روش های
مول کولی نوین ،به ز مان بی شتری برای د ستیابی به جواب نیازم ند
است ١٨(.و )٨تست های بیوشتیمیایی وقتت گیتر و یتا در بعضتی متوارد
پرهزی نه می با شد .به طور ک لی آزمای شهای سرولوژی که در حال حا ضر
در دسترس هستند ،حساسیت یا جنبه اختصاصی محدودی دارند .آنتی بادی
سرمی و ایمنی با واسطه سلولی در اکثر افراد قابل مشاهده هستند که
نا شی از ت ماس دائ می با کاند یدا می با شد .متا سفانه شنا سایی آن تی
بادی های کاند یدا در مدت ز مان کو تاهی به سرعت ،حسا سیت و ویژ گی
خود را از دست می د هد .در ضمن آنتی بادی در افراد با ایمنی سرکوب
شده به علت عدم توانایی پاسخ به عفونت به وسیله تول ید آنتی بادی،
د شوار می با شد .در مورد آ شکار سازی آن تی ژن ها ،رد یابی ما نان
د یواره سلولی در گردش خون ،با ا ستفاده از آز مایش آگلوتینا سیون
الت کس یا اال یزا ،ب سیار اختصا صی تر ا ست .و لی ا ین آز مایش فا قد
حسا سیت می با شد ،چون ب سیاری از بی ماران ف قط ب طور گذرا مث بت می
شوند ،بنابراین عیارهای قابل توجه و قابل رد یابی از آنتی ژن پ یدا
نمی کنند )٢٨(.آزمون بررسی تولید لوله زایا یکی از ابتدایی تترین
روش های تشخیص کاندیدا آلبیکنس استت٨٥ .تتا  ٨٧درصتد ایزولته هتای
کلینی کی کاند یدا آلبی کنس و کاند یدا دابلینین سیس توا نایی تول ید
لو له زا یا را دار ند .ب نابراین با مث بت بودن جواب آز مایش ،ن می
توان آن را به طور ی قین به کاند یدا آلبی کنس ن سبت داد و ن یاز به
آزمای شهای تکمی لی دی گر برای مت مایز ن مودن ا ین دو گو نه کاند یدا
ضروری به ن ظر می ر سد .ج هت جدا ن مودن کاند یداهای غ یر آلبی کنس از
کاندیدا آلبیکنس از محیط کورن میل آگار حاوی توئین  ٠٨استفاده می
شود .در ا ین محیط ،عالوه بر کاند یدا آلبی کنس ،کاند یدا دابلینینسیس
ن یز قادر به ای جاد کالمیدوکون یدی(کالمیدوسپور) می باشد ،بعالوه ا ین
آزمایش ن یز وقت گیر می باشد .امروزه روش های مولکولی در شناسایی
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صحیح و سریع گو نه ها ک مک شایانی می نما ید لذا در ا ین مطال عه
استفاده از روش مولکولی بر پایه  PCRبرای تعیین هویتت گونته هتای
شایع و بی ماریزای کاند یدا مورد بررسی قرار گرفت .در طی دهه اخ یر،
جهت  PCRبرای تشخیص کاندیدیازیس ،از ژن هتای مختلفتی چتون منطقته
متغییر  D1/D2در ناحیه ژنتی  ، ERG11 ، hsp90 ، rDNAکیتتین ستنتاز،
آسپارتیل پروتئیناز ترشحی DNA ،میتوکنتدریایی ،اکتتین ،توبتولین،
تده
ترداری شت
تخه بت
تواحی نست
تتق از نت
تات ژن تی  rRNAمشت
تدادی از قطعت
تعت
درونی( ) ITSو  18S rRNA ، 5S rRNAو  28S rRNAانجام شده است.در ایتن
مطالعه  DNAهدف قطعه  rDNAبود .از این قطعه ژنی چندین کپی در هر
ژنوم کاندیدا وجود دارد (٥٨-١٨٨کپی) .بطور معمول تست  PCRدر صورتی
که  DNAهدف واجد توالی های تکرار شونده باشد نسبت بته اهتداف تتک
کپی  ،از حساسیت بیشتری برخوردار می باشتد ٢٢(.و )٢١از جملته زیتر
مجموعه های فو العاده حفاظت شده  ، rDNAقطعات  ITSمی باشد کته در
م یان گو نه های مخت لف کاند یدا دارای سکانس های منح صر ب فرد
ا ست.ب نابراین با ا ستفاده از پرای مر های مرتبط به ا ین ن قاط،
شنا سایی گو نه های مخت لف کاند یدا ام کان پذیر شد .اگر چه اخ یرا
چندین آزمون  PCRبرای تکثیر  rDNAگزارش شده ،اما شناسایی گونه ها
شامل انجام آزمون های بی شتر روی محصول تکث یر یافته است .از جمله
این مراحل می توان به هضم آنزیمی محصتول  PCRبوستیله آنتزیم هتای
محدوداالثر(٢٤و ، )٢٣استفاده از پروب های نشان دار با متواد رادیتو
اکت یو و آ نزیم های ن شان دار و تع یین توالی مح صول تکث یر شده را
نام برد )٢٥-٢٠( .بسیاری از این پروسه ها ،زمان بر ،پتر هزینته و
با تو جه به ب کارگیری مواد راد یو اکت یو خطر ناک ه ستند .در مقا بل
روش  Seminested PCRکه در این مطالعه بکار گرفته شتد بته متدت زمتان
کمتری ( به طور میانگین  ٠تا  ٨ساعت) نیاز دارد و بته پتروب هتای
هیبریدیزاسیون و مواد رادیو اکتیو احتیاج ندارد Fujita .و همکتاران
از سیستم  Multiplex PCRبترای تکثیتر قطعتات ژنتی ITS1و ITS2استتفاده
کردند .در آن روش به تعداد  DNAالگو بیشتری احتیاج بود در نتیجته
نسبت به روش  Seminested PCRاز حساسیت کمتری برخوردار استت ٢١(.و)١٣
میرهندی و همکاران روش  PCR-FSPرا برای تکثیر قطعته  ITS1و  ITS2و
شنا سایی گو نه های کاند یدا ا ستفاده ن مود ،ا ما اف ترا کاند یدا
آلبیکنس از کاندیدا دابلینینسیس با این روش میسر نبود )٣٨(.ستهیل
احمد و همکاران از روش  Seminested PCRدر کنتار سیستتم هتای تشخیصتی
Vitekو  ID32Cبرای شناسایی کاندیداهای بیماریزا از نمونه هتای سترم
بی ماران ا ستفاده کرد ند و با تو جه به ن تایج به د ست آ مده ،ویژ گی
این تست  ٨٨درصد و حساسیت تست به اندازه تشخیص یک ژنوم کاندیدا
در هر میلی لیتر سرم بیان شد)١٣(.در مطالعه حاضر  DNAی گونه هتای
مخت لف کاند یدا ب طور م ستقیم از نمو نه های خون با ا ستفاده از ک یت
 DNG plusاستتتخراج شتتده و بتته عنتتوان  DNAالگتتو متتورد استتتفاده
قرارگرفت .همچنین بتا استتفاده از روش  ، Seminested PCRمتی تتوان
عفونت های مخلوط( ) Mixرا تشخیص و گونه های کاندیدا درگیر در این
نوع عفو نت را تع یین هو یت ن مود .کارایی ا ین روش تشخی صی با تو جه
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به نتایج بدست آمده برای شناسایی گونه های مخمری که از قبل تعیین
هو یت شده بود ند و همچ نین برای شنا سایی ایزو له های خونی مج هول
بی ماران ،ن شان داده شد .ا ین روش به ع نوان یک روش سریع ،مط مئن و
دارای حسا سیت و ویژ گی باال در ت شخیص گو نه های بی ماریزای کاند یدا
در آزمایشگاه های بالینی توصیه می شود.

نتیجه گیری:
با توجه به نتایج به دست آمده می توان بیان کرد کته روش Seminested
 PCRکه در این تحقیق برای شناسایی کاندیداهای پاتوژن استفاده شد
دارای حسا سیت و ویژ گی باال بوده و ن سبت به روش های م تداول تشخی صی
به مدت زمان کمتری نیاز دارد.
تشکر و قدردانی:
بدین و سیله نوی سندگان مقا له از آ قای ر ضا داورز نی سوپروایزر
آزمایشتتگاه رستتالت بتته ختتاطر در اختیتتار گذاشتتتن امکانتتات فنتتی
آزمایشگاهی و خانم صدیقه بیرقی کارشناس آزمایشگاه به خاطر همکاری
های صمیمانه و ارز نده ی ای شان و ت شکر و قدردانی می نمای ند.
همچ نین مرا تب ت شکر و سپاس خود را از آ قای دک تر سلطان پور ریا ست
خانم جدی و آ قای
آزمای شگاه بیمار ستان بق یه هللا و خانم مج یدی،
اف شار از هم کاران ب خش می کروب شنا سی ا ین آزمای شگاه ،و ن یز خانم
آ قاپور هم کار آزمای شگاهی بیمار ستان دکتر شریعتی برای در اخت یار
گذاشتن نمونه های کشت خون ابراز می دارند.
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Abstract
Background and Objective: In recent decades, the incidence of fungal infections has
increased. Invasive Candida infection is an increasing cause of morbidity and mortality in the
immunocompromised patients, for example, neuropenic patient with hematological
malignancies, recipients of allogeneic transplants and HIV-infected individuals. There is an
increasing incidence of bloodstream infections caused by Candida species. In this study, we
applied Seminested PCR for detection of Candida species in blood specimens.
Materials and Methods: 14 blood samples in which were infected by Candida species from
culture-proven were supplied. All yeasts were identified by germ tube test, chlamydospor
production on corn meal agar and using CHROMagar Candida medium. DNA was extracted
by DNG-plus kit from whole blood. The universal outer primers (CTSF & CTSR) amplified
the Internal Transcribed Spacer2 (ITS2). The species-specific primers (CADET, CPDET,
CTDET, CGDET and CDDET) , complementary to unique sequences within the ITS2 of
each test species, amplified species-specific DNA in the reamplification step of snPCR. PCR
products were identified by electrophoresis.
Results: Among 14 blood samples, 16 Candida species were detected and identified by using
snPCR. The results of snPCR in Candida species identification were consisting of: 6 cases of
C. albicans, 4 cases of C. parapsilosis, 4 cases of C. glabrata, and 2 cases of C. tropicalis.
Two of the patients had dual infection with C. tropicalis and either C. albicans or C. glabrata.
C. dubliniensis wasn’t detected in blood samples.
Conclusion: The Seminested PCR that was applied and evaluated in this study is a specific
and sensitive method for the diagnosis of Candidemia or hematogenous candidiasis caused by
common pathogenic Candida species i.e., C. albicans, C. parapsilosis, C. tropicalis , and C.
glabrata. Besides the snPCR has the added advantage of identifying Candida species in
patients being rapid.
Key words: Candida albicans, Seminested PCR, ITS2.
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