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 مقدمه 

 8تا حدود 2وسيعی از کمتر  pHاست که در دامنه  3پلئومورفيسم 2مخمر 1کاندیدا آلبيکنس

 8این مخمر شامل .قادر به رشد است و در شرایط کم هوازی و بيهوازی به خوبی رشد می کند

و همچنين واحد یک کروموزوم با اندازه بسيار  7تا 1کروموزوم دوتایی است با شماره گذاری 

فسفوليپيدها و  کاندیدا آلبيکنساست.بيشتر ليپيدهای موجود در Rمتغير به نام کروموزوم

 5مهم ترین استرول غشایی به شمار می رود. کاندیدیازیس 4استرول هستند که ارگوسترول

بدون شک یکی از مهمترین و شایعترین بيماری های قارچی فرصت طلب در انسان 

است.عفونت بصورت حاد ، تحت حاد یا مزمن در پوست ، ناخن، مخاط واژن ، برونش 

گاهی نيز منتشر می گردد و کليه ، ریه ، کبد ، قلب و ...  .ه می شوددستگاه گوارش و ... دید,

 .(27),(32)را گرفتار می کند

واکنش ميزبان در برابر بيماری از یک خارش و التهاب مختصر تا فرم مزمن ، حاد چرکی یا 

قارچ ، فرآورده های  6گرانولوماتوز  در تغيير است انواع ضایعات آن بستگی به بيماریزایی

، قدرت دفاعی ميزبان و محل مورد تهاجم دارد . مهمترین عامل بيماری  کاندیدا 7وکسيکیت

می باشد که ساکن طبيعی دستگاه گوارش ، مخاط دهان و  واژن است .  کاندیدا آلبيکنس

را تغيير می دهند مثلً در بيمارانی که دچار  کاندیدا آلبيکنسعوامل مختلفی تعداد بيماری 

بيشتر دیده می شود. استفاده طولنی مدت  9هستند بخصوص دیابتيک ها 8ریناختللت اندوک

یس می شود هچنين مصرف کاندیدیازاز آنتی بيوتيک ها فلور طبيعی را به هم زده و سبب 

و سایر  13، مصرف سایتوتوکسين 12، عوامل ایمنو ساپرسيو 11، آویتامينوزها 10استروئيد ها

 (13). شودکاندیدا داروها می تواند باعث بروز 

                                                           
1 Candida albicans 
2 yeast. 
3 pleomorphism 
4 ergosterol 
5 Candidiasis 
6 virulence 
7 toxic 
8 endocrine 
9 diabetic 
10 stroeides 
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کاندیدمی به طور تيپيک در سالمندان ، بيماران بستری در بيمارستان یا بيماران ایمنوساپرسيو 

و و نوزادان تازه متولد شده که در حين عبور از کانال زایمان  این قارچ را کسب دیده می 

 .(65) ,(7)(،63),(8شود)

های اخير نقش دارند در بين آنها، چندین فاکتور در افزایش عفونت های قارچی در سال

 14بيماران دچار نقص سيستم ایمنی ، بيماران سرطانی که شيمی درمانی انجام داده و نوتروپنی

اشخاصی که داروهای ایمنوساپرسيو مصرف می کنند و یا تحت درمان با آنتی بيوتيک ,دارند

و نيمه دیاليزی بيشتر در  هستند و یا افراد دیاليزی 15های وسيع الطيف و گلوکوکورتيکوئيدها

چهارمين عامل عفونت خون در  کاندیدا آلبيکنسمعرض آلوده شدن قرار دارند . همچنين 

 .28),(49)),(25ایالت متحده اعلم شده است)

پلی ان _2مهارکننده سنتز ارگوسترول _1رایج ترین داروهای ضدقارچی در سه کلس:

درکلس اول  19تيوکربامات ها(و آزول ها)18هستند که آليلمين ها  17ها FC-5_   163ها

 .(56)(9قرارمی گيرند)

برای درمان مناسب بيمارانی که به عفونت های خطرناک قارچی مبتل هستند ، انجام 

آزمایش برای تعيين حساسيت عامل بيماری نسبت به داروهای ضدقارچی ضروری 

است.مطالعه نشان می دهد که درمان ضدقارچی نامناسب و خوددرمانی می تواند دليل اصلی 

باشد . به دليل پيدایش مقاومت به  آلبيکنسهای غير داکاندیافزایش مقاومت دارویی در انواع 

عوامل ضدقارچی تعيين طرح استراتژیک برای درمان بيماریهای قارچی یک موضوع مهم در 

. یکی از روشهای تعيين حساسيت مخمرها از جمله کاندیدا قارچ شناسی بالينی است. است

.همچنين با تکيه دایلوشن  ميباشد آلبيکنس  به داروهای ضد قارچی استفاده از تکنيک ميکرو

                                                                                                                                              
11 avitaminose 
12 immune sopressive 
13 cytotoxine 
14 notropenia 
15 glucocorticoed 
16 polyene 
17 flucytosine 
18 alylamine 
19 azole 
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و  22کتوکونازول ,21حساسيت به داروهای کلوتریمازول 20بر تکنيک کمترین غلظت مهارکننده

 –عوامل ضدقارچی تری آزول )فلوکونازول.را می توان بررسی کرد 23فلوکونازول

ارمی و...(معمولً بخاطرشاخص درمانی بال برای عفونت های کاندیدایی به ک24ایتراکونازول

خوراکی به درمان  26به درمان یاموارد عود کننده بایداز طریق نيستاتين 25رود.اما درموارد مقاوم

 (.30(،)8(،)28(،)63بسياری پرداخت)

عود بيماری وهمچنين مقاومت دارویی به خصوص به آزولها موضوع مهم و قابل توجهی در 

ت زیادی صورت گرفته که در آنها رابطه بااین عفونت ها می باشد.دراین مورد تاکنون تحقيقا

 کاندیدا آلبيکنسبخصوص  کاندیدامقاومت دارویی آزول ها را نسبت به گونه های مختلف 

بایکدیگر مقایسه و بررسی کرده اند که نوعی تنوع ژنتيکی را نشان می دهند و از یک تنوع 

کاندیدا ت مينور تا جابجایی کامل ژنتيکی را در بر می گيرند.به عنوان مثال مقاوم

است.  کاندیدا آلبيکنسبرابر کمتر از  4نسبت به فلوکونازول  کاندیدا گلبراتاو  27تروپيکاليس

فلوکونازول  یک ترکيب سنتتيک تری آزول دوتایی است.روی بيوسنتر ارگوسترول که 

، 28دمتيلز  α 14استرول اصلی در غشاء پلسمایی قارچی است ، بوسيله ی مهارآنزیم استرول 

است اثر دارند. این آنزیم کليدی درمسير  بيوسنتز ارگوسترول  P-450آنزیم سيتوکروم یک 

را کاتاليز می کند. آزول ها به هم در  29متيل ازلنواسترول α14،جابجایی اکسيداتيوگروه های 

تأثير .متصل می شوند و با سوبستراهای باند شونده رقابت می کنند DM14جایگاه فعال 

 .(42)فلوکونازول به طور ویژه در استفاده گسترده ای نتيجه دادکلينيکی وایمنی 

نتایج ناگهانی و حتمی مقاومت به آزول ها تحقيقات برای ترکيبات جدید که در مقابل 

سویه های مقاوم تغييراتی در کميت و کيفيت  .ارگانيزم های مقاوم فعال هستند را تشدید کرد
                                                           
20 MIC 
21 klutrimazole 
22 ketoconazole 
23 fluconazole 
24 itraconazole 
25 resistance 
26 nistatin 
27 Candida tropicalis 
28 14α demethylase 
29 lanoesterole 
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بت به هدف و یا ترکيبی از این دورانشان دادند.به آنزیم های هدف ،اطلعات کاهش یافته نس

ویژه در بيماران ایدزی که تحت درمان فلوکونازولی طولنی مدت بودند، مقاومت کلينيکی 

جدا شده،کاهش در حساسيت به فلوکونازول در آزمایشگاه را کاندیدا آلبيکنس سویه های 

یک سویه مقاوم جدید که جایگزین نشان داد.برای تغيير اینکه مقاومت فلوکونازول به علت 

سویه حساس عفونت زای قبلی شده و یا مقاومت در یک سویه قبلی گسترش یافته ، تشخيص 

هاامری ضروری  کاندیدا آلبيکنسغير مربوطه از دیگر  کاندیدا آلبيکنسژنتيکی سویه های 

 (.23است)

دین مکانيسم مختلف مثال چن کاندیدا آلبيکنسمکانيسم مولکولی مقاومت فلوکونازول در 

 است که شامل :

که آنزیم های  ERG11جهش در ژن  -2تغيير یا دگرگونی در راههای بيوسنتر استرول  -1 

افزایش بيان ژن های کدکننده  -ERG11 4بيان زیادژنهای  -3هدف دارویی را کد می کنند 

)مقاومت دارویی  CDR2 و  CDR1:ژن های بسيار همولوگ  30ی افلوکس پمپ ها

(که ازآدنوزین تری ABC)ATP(کدکننده انتقال دهنده های کاست های وصل شده به اندیداک

)مقاومت MDR1به عنوان منبع انرژی استفاده می کنند درحاليکه ژنهای  31فسفات

)مقاومت فلوکونازولی( اصلی ترین تسهيل کننده ها را کد می کنند که  FLU1چنددارویی(و

مکانيسم  -5او نيروی حرکتی برای انتقال استفاده می کنند.از شيب پروتونی برای عبور از غش

کاندیدا  های چندتایی همکاری کننده با گسترش گام به گام مقاومت به فلوکونازول در

که اخيراً مسئول مقاومت دارویی شناخته شده اند که حاصل همکاری چند مکانيسم آلبيکنس 

به داروهای ضدقارچی یک مشکل  مختلف که در بال ذکر شد با همدیگر است. مقاومت

بزرگ و اصلی در ارتباط با درمان این بيماریها است(.امروزه برای بررسی بيان ژن از روش 

ورنگ فلورسنت استفاده ميشودکه دليل استفاده ازاین روشها  REAL TIME PCR مولکولی 

واختصاصيت بال درانجام توان عملياتی بسياربالی آنها درتوالی یابی وهيبریدکردن وحساسيت 

                                                           
30 efflux pumps 
31 ATP 
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(.با توجه به اینکه انتقال 15زنجيره ای پليمراز، در تشخيص مولکولی می باشد ) واکنش

به وسيله ی پروتئينهای غشایی  کاندیدا آلبيکنسفلوکونازول در وزیکول های ترشحی 

Mdr1p , Cdr2p ,  Cdr1p   به  کاندیدا آلبيکنسیک دليل اصلی مقاومت به آزول در

که پروتئينهای غشایی افلوکس پمپ ها را کد    MDR1 , CDR2 , CDR1بيان ژن های وسيله

 (.43،)(40),(20),(57),(58),(60),(42) ,(5می کنند)

کاندیدا درگونه های     MDR1 , CDR2 , CDR1هدف این تحقيق بررسی بيان ژنهای  

ومقایسه  REALTIME PCR RTمقاوم وحساس به فلوکونازول با استفاده ازروش  آلبيکنس

 بيان این سه ژن در گونه های حساس ومقاوم با یکدیگر است.
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 کلیات
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 : - -32

مخمرها دسته از قارچهای تک سلولی هستند که به طریقه جوانه زدن تکثير می یابند و در 

کاذب یا حقيقی می باشند.  33تحت شرایط محيطی و تغذیه ای خاص نيز قادر به ایجاد ميسليوم

قرار می گيرند و بر حسب نوع  34بلستوميستبا توجه به طرز توليد مثل غير جنسی در رده 

می باشند )دسته ای که فاقد توليد مثل  36بازیدیوميستیا  35آسکوميستتوليد مثل جنسی، 

جنسی می باشند منحصرا جزء قارچهای ناقص محسوب می شوند(. مخمرها ذاتا بيماریزا نبوده، 

ل دیگر زمينه را برای حمله مخمر بلکه ناتوانی و تغييراتی در سيستم دفاعی بدن و پاره ای عوام

در مقایسه با سایر مخمرها کاندیدا آلبيکنس به بافت ميزبان فراهم می سازد.از ميان مخمرها 

واجد بيشترین قدرت بيماریزایی است.برخلف کپکها، در مورد مخمرها خصوصيات 

مورفولوژیک در تشخيص گونه ها از اهميت کمتری برخوردار است و مشخصات 

لوژیک بيشترین ارزش را در تشخيص انواع مخمرها دارد. حدودا هزار گونه ارگانيسم فيزیو

مخمری و مخمر مانند موجود می باشد که از این تعداد خوشبختانه گونه های معدودی از 

بيماریهای انسان و حيوان جدا شده است. این مخمرها به طور وسيعی در خاک، هوا، سطوح 

یا مدفوع،  38تهيه شده از نواحی آنورکتال 37جود دارند. در سوابهایبدن، دهان، روده و واژن و

 تروپيکاليسو  کاندیدا گلبراتادرصد  20و متجاوز از کاندیدا آلبيکنس درصد موارد  50در 

 (.2) نيز به مقدار کمتر موجود بوده اند 40تریکوسپورونو 39جدا گردیده است. ژئوتریکوم

جنس نامبرده در زیر قرار می گيرند و کل  6موعا در مخمرهای مهم بيماریزا در انسان مج 

 )قارچهای ناقص( می باشند.بلستوميست  جزء رده

                                                           
32 taxonomy 
33 myselium 
34 blastomyset 
35 ascomyset 
36 basidiomyset 
37 soab 
38 anorectal 
39 geotrickome 
40 tricosporone 
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                                      2. Malassezia   1. Candida                                       

   4. Trichosporon                                     3. Geotrichum                      

     5. Rhodotorula               6.Cryptococcus                                          

 مهمترین عوامل بيماری زا در کاندیدیاز عبارتنداز:

        Candida albicans                                         C. stellatoidea  
                                         C. krusei                   C. Tropicalis 

C.parapsilosis                                 C.glabrata                                        
C.guilliermondi                           C.pseudotropicalis                          

گونه های بسيار دیگری نيز گاهی از ضایعات کاندیدیاز جدا شده اند که برخی به طور نادر   

 .(2)بيماریزا می باشند

,بعلت دارا بودن فاکتورهای بيماریزای بيشتر,گونه کاندیدااز ميان حدود یکصدوپنجاه گونه 

بيشتر ازدیگر  البيکنسبيشتر از گونه های دیگراز موارد بالينی جدا می گردد.گرچه  البيکنس

وکاندیدیازیس رانوعی عفونت فرصت طلب می دانيم که  گونه هاازمخاط افراد سالم جداشده

بدنبال ضعف اوليه فيزیولوژیک وایمونولوژِیک ميزبان رخ می دهدولی این مهم موجب آن 

شویم.در عين حال,برخلف سوشهای  کاندیدا آلبيکنسبيماریزایی  نمی شود که منکر قابليت

جدا شده از مخاط افراد سالم,واریته های جدا شده از نمونه های بالينی دارای توانایی های ویژه 

ای چون:توليد آنزیمهای پروتئوليتيک اسيدی,اتصال وتهاجم ونفوذ به سلولهای اپيتليال,تغيير 

ه شدن در مخاط هستند که انها را در ایجاد بيماری در مبتلیان شکل یا دی مورفيسم وکلنيز

 (1),(3) .یاری می نمایند

استرین مختلف بر روی ژلوز عصاره مالت,  314ضمن بررسی 1968در سال  41تامپسون

شکل کلنی البيکنس شد.در سالهای اخير مشخص شده که کلنی های البيکنس به 15متوجه

ظم وچروکيده,ستاره ای شکل,بشکل گل با مرکزی هفت شکل مختلف صاف وسفيد,نامن

                                                           
41 Tumpsom 
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در محيط آزمایشگاه با کشت  صاف وقطاعی,منقوط,منقوط رشته ای ورشته ای رشد می کنند.

درجه سانتيگراد به صورت مخمری است  37کلنی ها بر روی محيط غنی و نگهداری در 

فيد وشيری رنگ درجه در آزمایشگاه است.کلنی س 37تا  25بهترین درجه حرارت جهت رشد 

اسيدی را ترجيح داده  PH,کروی با سطح صاف وخامه ای هستند.این قارچ جهت رشد 

 (10),(14 ) .قادر به رشد درمحيط وخاک هستند 8تاحدود2وسيعی ازکمتر از PHودردامنه 

دیواره سلولی قارچ از جنس پلی ساکارید بوده و حاوی گلوکان، کيتين و گليکوپروتئينهای  

اشد.ساختمان پروتوپلسم قارچها واجد هسته واقعی می باشند. هسته معمول دارای مختلف می ب

است. غشا هسته دو لیه بوده و همچون سایر  RNAهستکی است که حاوی مقادیر زیادی 

دارمی باشد.سيتوپلسم، توسط غشائی سيتوپلسمی  وحفره مشبک واقعی هسته سلولهای واجد

 (.(35رول می باشد احاطه شده است که حاوی ارگوست

توانایی توليد کراتيناز به درماتوفيت ها اجازه می دهد که کراتين را در پوست، مو و ناخن  

هضم کنند دو شکلی بودن یا دیمورفيسم به قارچهای زیادی اجازه می دهد که در طبيعت به 

فرم مخمری وجود داشته باشند سپس به فرم مسيليومی در بدن ميزبان تغيير یابند و باعث 

و توانایی  کریپتوکوکوس نئوفورمنسشوند. خواص ضد فاگوسيتی کپسول بيماریزایی 

 (33).پتانسيل بيماریزایی را به آنها می دهد  کاندیدا آلبيکنسچسبندگی 

برای تغيير دادن شکل سلولی خود از بلستو اسپور به هيف به قارچ  کاندیدا آلبيکنستوانایی 

فوذ به بافت ميزبان می شود.فعاليت برای چسبيدن به اپيتليوم کمک می کند و باعث ن

موجب پروتئوليز غيراختصاصی پروتئين های ميزبان که در دفاع  کاندیداآلبيکنسپروتئينازدر 

در طی عفونت ترشح شده وبرای حدت Bميزبان بر عليه عفونت نقش دارند می شود.فسفوليپاز

موازی دارد و در محل ضروری است.جرم تيوب لوله زایایی است که دیواره  کاندیدا آلبيکنس

تشکيل واجد هيچگونه فرورفتگی نمی باشد و نباید با پسودوهيف اشتباه شود. لوله زایا در 

 (.35(،)33برابر طول سلول است) 3تا 2طویل وکاندیدا آلبيکنس 

(RISK FACTOR) 
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رایج  کاندیدا آلبيکنسلينيکی در حال رشد مهم است.عفونت های کاندیدایی یک مشکل ک

ترین قارچ بيماریزای انسانی و چهارمين عامل عفونت های نوزوکوميال است. نسبت مرگ و 

مير بيماریهای کاندیدیاز سيستميک بسيار بال است. بيشترین بيماران، افراد ایمنوساپرسيو هستد 

گر کاندیدیاز سطحی مخاطی است که برفک عفونی شده اند. ازاشکال دی HIVکه با ویروس 

 .(15),(38),(44)شکل بسيار سختی از آن است 

کاندیدا ، بویژه کاندیدااصلی ترین عفونت های قارچی نوزوکوميال بوسيله گونه های 

رایج ترین عوامل اتيولوژی عفونت های خونی قارچی است.عفونت های کاندیدایی  آلبيکنس

ررادر گرانولوسيتوپنيک و دیگر بيماران سرکوب شده ایمنی کرد، که بيشترین اث آسپرژیلوسو 

 .  (24),(9) % همه عفونت های نوزوکوميال قارچی راتشکيل می دهد90

اصلی ترین عفونت های قارچی نوزوکوميال بوسيله ی گونه های کاندیدا ایجاد شده است. 

 1990تا  1980ی سالهای در ط NNISدر گزارشهای بيمارستانی و اپيدمی هایی که در سيستم 

عفونت های  3/78ثبت شده است عفونت های ایجاد شده بوسيله ی گونه های کاندیدایی %

قارچی نوزوکوميال را تشکيل داده است. همه گونه های کاندیدا باعث طيف مشابهی از 

بيماری ها، رنجی از برفک ها و بيماری هایی مثل آرتریت، استئوميليت، اندوکاردیتيس، 

وفتالميتس یا فانجميا می شود که ممکن است این ها شدت های متفاوتی نشان دهند.در اند

درصد افراد نوتروپنيک مبتل به لوسمی حاد یا  27 -11بررسی دیگری کاندیدیاز منتشر را در 

درصد ميزان مرگ و مير گزارش نموده اند. انواع کاندیدیاز در  95پيوند مغز استخوان با 

ایمنی بستری در بيمارستانها دیده می شود و به سرعت منجر به مرگ بيماران بيماران با نقص 

در درجه سوم اهميت قرار  کاندیدامی گردد. در کشتهای مثبت خون این بيماران جداسازی 

درصد مرگ و مير را حتی در ميزبانهای غير نوتروپنيک  38دارد و به طور قابل ملحظه ای 

عفونت های نوزوکوميال گزارش شده بوسيله گونه های تشکيل می دهد.نسبت به همه ی 

را نشان داد. آناليز گزارش  1989تا  1986در سال  5تا % 1980در سال  2کاندیدا افزایش از %
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در ميان همه ی پاتوژن  کاندیدا آلبيکنسنشان داد که  1992تا  1990از  NNISبيمارستانی 

فونت، رتبه ی هفتم را دارد و در ميان همه ی های بيمارستانی ایزوله شده از مکانهای اصلی ع

پاتوژن های بيمارستانی جدا شده از عفونت های نوزوکوميال دستگاه ادراری رتبه چهارم را 

 ازکاندیدا آلبيکنسافرادمبتل به ایدزدریک مطالعه در سویه های مقاوم در برابر دارو %33دارد.

 .(34)بودند آلبيکنس کاندیدادر دهان خوددارای کاندیدیازیس ناشی از 

RISK FACTOR

بيشتر فاکتورهای خطر در همه ی بيماران بيمارستانی رایج است بنابراین تعيين اینکه کدام 

بيمار در معرض خطر بيشتری است دشوار است. بعضی ازفاکتورهای خطرشامل: فعاليت های 

کورتيکواستروئيدی، شيمی درمانی، فقر غذایی، سرکوب کننده سيستم ایمنی،داروهای 

ماليگنانسی و نوتروپنی است. استفاده از کاتترها و سوختگی های وسيع نيز باعث انتقال آن می 

شود و یا مخلوطی از چند فاکتور باهمدیگراست. استفاده از عوامل ضد ميکروبی وسيع الطيف 

ه گوارشی و یا کلنيزه شدن در پوست ممکن است به قارچ اجازه دهد که باعث عفونت دستگا

درون یک رگ مرکزی می  42و یا ورود به جریان خون بوسيله استفاده از کاتترهای

 .(40),(61 ),(22)شود

سطح فيزیولوژی ميزبان اوليه فاکتور حاکم بر اثرشناسی کاندیدیازیس است. بهرحال یک 

وامل ایجاد کننده بيماری های تغيير کوچک در ميزبان می تواند شکل نرمال مخمرها را به ع

تبدیل کند.ارگانيسم های  کاندیداشدید در پاتوژنهایی که پتانسيل آنرا دارند مثل در گونه های 

باعث  45ساکارومایسس بولردیو  44لکتوباسيلوس اسيدوفيلوسمختلف مثل  43پروبيوتيک

اعث افزایش می شوند. آنتی بيوتيک های خوراکی ب هاکاندیدا آلبيکنسممانعت از رشد 

  (46),(1) ,(61) .ها در مجرای گوارشی می شود کاندیدا آلبيکنس

                                                           
42 catther 
43 probiotic 
44 Lactobacillus acidophilus 
45 Saccharomyces bulardey 
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AIDS  بوسيله سرکوب سلولهای ایمنی مشخص می شود اغلب منجر به چندین عفونت و به

درصد  80تا  60طور ریزشی عفونت قارچی می شود. با توجه به بررسی ها معلوم شد که 

، یک یا چندین عفونت قارچی در طول دوره بيماری بيماران آلوده شده با ویروس نقص ایمنی

 (OPG)46کاندیدیازیس به اوروفارینجالایجاد می شود که بيشترین ميزان آن مربوط 

کاندیدا در بين سایر گونه های مخمری مثل  کاندیدا آلبيکنس OPGاست.اصلی ترین عامل 

  (47). است کاندیدا کروزئییا  تروپيکاليس، کاندیدا گلبراتا

سخت است و وابسته به سن و سلمت جمعيت مورد مطالعه دارد اما  کاندیداتعيين حاملين 

گزارش شده است. برای مثال در یک مطالعه مقایسه ای در بين  75تا % 17رنج آن از %

نمونه های زبان و به طور مشخص همراه با  67ساله در ژاپن، کاندیدا در % 75کهنسالن 

نشده( و یا دندانهای از دست داده بود. کاندیدیازیس سيستميک در  دندانهای مصنوعی )پروتز

بيماران بيمارستانها و کلينيک ها نسبت به دهه های گذشته افزایش یافته است کاندیدا چهارمين 

 (48).(،41عامل رایج عفونت گردش خون در آمریکا است)

در واژن شده اند و همه زنان سالم یک بار دچار عفونت مخمری  4/3علوه برآن نزدیک 

  (44),(38),(49). ازآنان همچنان آنرا تحمل می کنند %5

( 1998-2000سال ) 2موردعفونت های خونی کاندیدایی در طول  1 143بطور کلی 

شناسایی شد. معدل و ميانگين ساليانه بروز کاندیدمی در دو جای مختلف برای سن و سلمت 

هزار نفر جمعيت بود. اصلی ترین موارد کاندیدمی  100مورد به ازای  10در جميعت آمریکا 

 65سال عمر رخ داده بود و بيشترین بروز بيماری در بين اشخاص پير  <45( در بين افراد 72)%

و سياه پوستان دیده شد. تفاوت معنی داری در بروز بيماری در بين زنان و مردان دیده نشد.  <

 50هر عامل ضد قارچی برای مهار % )غلظت ضروری MIC47اطلعات نشان داد که رنج 

(MIC50% و )90 (MIC90( در مقاومت به فلوکونازول )ازعوامل قارچی)MIC ≥  64 

                                                           
46 oropharingal candidiasis 
47 minimum inhibitory concentration 
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ug.ml % در بين سایر گونه ها  کاندیدا آلبيکنسبا کمترین مقاومت در  7/3(است که در

 (50),(57) .دیده شد کاندیدا

کاندیدمی در سراسر جهان در حال افزایش است. کاندیدمی در حال حاضر چهارمين عامل 

 کاندیدارایج عفونت نوزوکوميال گردش خون در ایالت متحده است. عفونتهای سيستميک 

کاندیدا ( و ماندگاری طولنی مدت در بيمارستانهاست. 38همراه با ميزان مرگ و مير بال )%

همه ی عفونت های کاندیدایی نوزوکوميال است که رویهم رفته  50% -60عامل % آلبيکنس

یک جهش قابل توجهی نسبت به دیگر گونه های کاندیدا در آن دیده شده است که بسيار 

اهميت دارد و بخاطر مقاومت ذاتی یا اکتسابی به عوامل ضد قارچی در چندین گونه از آن 

 (8) .هاست

نطقه ای یا سيستميک روی مکانيسم های دفاعی کاندیدیوزیس دهانی یک اثر تخریب م

دارد. کاهش بهداشت نقص در ایمنی همورال یا سلولر، بيماریهای مخاطی منطقه ای و 

 (19),(41) .استفاده از آنتی بيوتيک های وسيع الطيف فاکتورهای مستعد کننده هستند

کاندیدا  48لیبا وجود اینکه یکی از دلیل شناخته شده ی ولو واژینيت قارچ دو شک

است، بلکه زیستگاه طبيعی مجرای گوارشی است.در شيوع ولوواژینيت کاندیدایی،  آلبيکنس

یک فاکتور اصلی است اما رفتارهای درمانی آنها مشابه یکدیگر (GIC) 49گاسترواینتستينال

می تواند باعث ایجاد علئم سيستميک در افراد غير ساپرس شده ایمنی شود  GICنيست. وقوع 

 (23),(61). ی تواند از مجرای گوارشی به اندام های دیگر انتقال پيدا کندو م

همه ی ميکروارگانيسم های بيماریزا مکانيسم هایی رادارند که به آنها اجازه ی کلنيزه شدن 

 کاندیداگونه های یا ایجاد عفونت در ميزبان را می دهند. در نتيجه، بيشتر پاتوژن ها، از جمله 

                                                           
48 bimorphism 
49 gastrointestinal candidiasis 
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یک پتانسيل اثر گذاراز فاکتورهای بيماریزایی و استراتژیهای ویژه را به همراه توانایی خود در 

کلنيزه شدن در بافت ميزبان، ایجاد بيماری و غلبه بر ميزبان را گسترش می دهند. فاکتورهای 

اد عفونت بسيار برای ایج کاندیدا آلبيکنسبخصوص  کاندیدابيماریزایی بوسيله گونه های 

بستگی به نوع عفونت )مخاطی یا سيستميک( محل و مرحله ی عفونت،وپاسخ طبيعی ميزبان 

کاندیدا آلبيکنس دارد.روی هم رفته فاکتورهای زیادی برای نشان دادن بيماریزایی 

پيشنهادشده است که شکل هيف ها مولکولهای شناسایی شده سطحی، سوئيچ های فنوتيپی و 

های هيدروليتيک خارج سلولی به طور گسترده ای در سالهای اخير مطالعه شده توليد آنزیم 

اند.شکل هيف هاو مولکولهای سطحی بوسيله ی چسبيدن، کلينيزه شدن و آسيب به بافت 

باعث بيماری می شوند. سوئيچينگ های فنوتيپی از طریق چسبيدن اختلل در پاسخ ميزبان و 

است شامل:  کاندیدا آلبيکنسآنزیم شناخته شده در  آنزیم هيدروليت خارج سلولی که سه

و ليپازها هستند در استفاده از غذا، هجوم، آسيب به بافت و  B2، فسفوليپاز 50آسپارتيل پروتئيناز

اختلل در پاسخ ميزبان نقش بيماریزایی خود را ایفا می کنند.  توليد آنزیمهای پروتئوليتيک 

ای اپيتليال انها را در ایجاد بيماری در مبتلیان یاری می اسيدی,اتصال وتهاجم ونفوذ به سلوله

 .(42),(22) نمایند

برای تغيير دادن شکل سلولی خوداز بلستواسپور به هيف به قارچ  کاندیداآلبيکنستوانایی 

برای چسبيدن به اپيتليوم کمک می کندوباعث نفوذبه بافت ميزبان می شود.در طی این تغيير 

در ترکيبات آنتی ژنيک قارچها رخ می دهد که ممکن است برای  اشکال تغييرات مهمی

کيلودالتونی روی 230 -250تشخيص سرمی کاندیدیاز سيستميک مفيدباشد.یک مانو پروتئين 

وجود دارد بوسيله سرم بيماران عفونی شده با کاندیدیازیس  51سطح دیواره سلولی جرم تيوب

 .                     (28) ,(,(19  (48) شناسایی شد که کامل ویژه ی جرم تيوب است

قارچها مکانيسم های زیادی رابرای کلنيزه شده در سطح ميزبان های انسانی دارند.توانایی 

درجه سانتی گراد یکی ازمهمترین آنهاست.قابل توجه است که   37رشددر دمای 

                                                           
50 aspartyl proteinas 
51 germ tube 
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ایمنی راتخریب  گليکوتوکسين توليدميکند،که اندوتوکسينی است که پاسخ کاندیداآلبيکنس

دخالت کند.اسيد چرب ضد قارچی طبيعی،  52می کندومی توانددر متابوليسم طبيعی گلوتاتيون

استفاده شده ودر تست های  GIC، در درمان 54و آندسيلينيک اسيد 53مثل کاپریليک اسيد

 .(44),(22)آزمایشگاهی اندسيلينک اسيد به طور مشخصی اثر ضد قارچی موثرتری دارد

CANDIDIASIS

مونيلياز، موگه، تراش یا برفک، درماتوکاندیدیازیس،  کاندیدوز، اسامی مترادف:

 برونکومایکوزیس، ولوواژینيت قارچی.

کاندیدیاز بدون شک یکی از مهمترین وشایعترین بيماری قارچهای فرصت طلب در انسان 

مزمن در پوست، ناخن، مخاط واژن، برونش، ریه و است.عفونت به صورت حاد، تحت حاد یا 

دستگاه گوارش دیده می شود. گاهی نيز منتشر می گردد و کليه، ریه، کبد، قلب و غيره را 

گرفتار می سازد. واکنش ميزبان دربرابر بيماری از یک خارش والتهاب مختصر تا فرم مزمن، 

 .(2),(3) حاد چرگی یا گرانولوماتوز در تغيير است

می باشدکه ساکن طبيعی دستگاه گوارش، مخاط دهان  کاندیداآلبيکنسمل بيماری عا

وواژن است وانسان اغلب درزمان تولددرهنگام عبورازواژن آنراکسب می نماید.سایر گونه 

گاهی جزئی از فلور طبيعی جلدومخاط محسوب می شوند، برخی نيزدرطبيعت، کاندیداهای 

مجموعا قدرت بيماری زایی محدودتری دارند و از در خاک و مواد مختلف موجودند که 

طریق منابع خارجی به بدن راه می یابند و در تحت شرایط ویژه ای با غلبه بر مکانيسم  دفاعی 

که ارگانيسم معمولی دستگاه کاندیداآلبيکنس .طبيعی ميزبان، قادر به ایجاد بيماری می باشند

ت از خاک نيزجدا می شود)احتمال از طریق گوارش پستانداران و پرندگان می باشد به ندر

                                                           
52 glutation 
53 caprilic acid 
54 andesilinic acid 



ها مقاومت به داروی فلوکونازول در کاندیدا آلبیکنس  بررسی بیان ژن/  ۲۴ 
 

به سلول 55«باکتریوم کاندیدوستروئنس»آلودگی خاک با مدفوع(. یک نوع باکتری به نام

کاندیدا حمله می کندو آن راازبين می بردو شاید این خود دليلی بر وجود آن درطبيعت 

ین مخمر می باشد.شرایط غير بهداشتی گاهی باعث آلودگی محيط، غذاو سبزیجات به ا

گاهی ازآب استخر و حمامها جدا شده است )نسبت به کلر حساس  کاندیدا آلبيکنسگردد.

می باشد(، ليکن در آب دریا به سرعت از بين می رود.سایرگونه ها نيز گاه ازپوست سالم 

)بخصوص بين انگشتان پا، زیر ناخنهای پاو از ناف( جدا شده اند. در نوزادان قبل از اینکه فلور 

در دهان قادر کاندیداآلبيکنس طبيعی مخاط دهان تثبيت شود، حتی تعدادی اندک از سلولهای 

به ایجاد برفک می باشند.عقيده بر این است که کاندیدیاز واژن در خلل حاملگی باعث بروز 

برفک در نوزادان می شود و درصد بسيار کمی نيز از طریق آلودگی از سایر نوزادان، مادران و 

بيمارستان صورت می گيرد. مجموعه بررسی ها از مناطق مختلف جغرافيایی با شرایط پرسنل 

 -5آب و هوایی متغير، حاکی از آن است که ميزان شيوع کاندیدیاز در زنان غير حامله حدود 

 30درصد و در زنان حامله و یا زنانی که از قرصهای ضد حاملگی استفاده می نمایند تا  18

 می باشد کاندیدا آلبيکنستگاه گوارش سالم اغلب حاوی تعداد کمی درصد بوده است. دس

(2),(3). 

 رادرروده تغييرمی دهند: کاندیداآلبيکنسدربالغين عواملی تعداد

تعدادی ازميکروارگانيسمهای فلور طبيعی روده در کنترل جمعيت مخمرها مداخله  -1

راتحت کنترل کاندیداجمعيت وسایر ارگانيسم های مولداسيد لکتيک  لکتوباسيلهادارند.

قرارمی دهند.بااین وجودیک رابطه همزیستی بين ارگانيسم های توليد کننده اسيد لکتيک 

ومخمرها وجودداردو واضح است که تغييرات فلور طبيعی روده،درتعقيب درمان باآنتی 

زد)باازبين در روده تغييراتی وارد می سا کاندیدا آلبيکنسبيوتيک از راه دهان در تعداد کلنی 

در اثر آنتی بيوتيک و کم شدن اسيد لکتيک درمحيط افزایش رشد و تکثير  لکتوباسيلرفتن 

مشهور است(.افزایش تعدادارگانيسم در روده گاهی تنها موجب خارش در ناحيه کاندیدادر 

                                                           
55  Bactereom candidostereons 


