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شناسایی ملکولی و بررسی حساسیت دارویی گونه های کاندیدا

تاریخ پذیرش7931/75/52 :

مقدمه :آکنه یک اختالل پاتولوژیک و یک التهاب مزمن در فولیکول پیلوسبابه و یکی از رایج ترین آسیب های درماتولوژی بوده که میلیون ها
نفر در جهان را تحت تاثیر قرار داده است .هدف از این مطالعه شناسایی گونه های کاندیدا از بیماران اکنه و تعیین حساسیت دارویی آن ها بوده است.
مواد و روش ها :در این مطالعــــه تحلیلی-مقطــعی  07نمونه کلینیکی از پوست افراد با تظاهرات مشکوک به آکنه توسط سواپ استریل
جمع آوری و بر روی محـــیط  SDAحاوی کلرامفنیکل کشت خطی داده شدند .سپس پلیت ها به مدت  84ساعت در  70درجه سانتی گراد انکوبه
می شدند .کلنی های مشکوک از طریق آزمایش میکروسکوپی و پاساژهای متوالی مطابق با روش های استاندارد قارچ شناسی و تعیین نوع رنگ کلنی
در محیط کروم آگار جهت جداسازی مخمر مورد بررسی قرار می گرفتند .برای تایید نهایی گونه های کاندیدا روش توالی یابی(نواحی  ITS1و) ITS2
و برای بررسی مقاومت دارویی کاندیدهای جدا شده تست حساسیت مطابق با روش استاندارد  CLSIانجام گرفت.
یافته های پژوهش :در نهایت  11گونه کاندیدا و به ترتیب شامل کاندیدا پاراپسیلوزیس  4مورد( 07/07درصد) ،کاندیدا کروزئی  1مورد(17/5
درصد) ،کاندیدا لوزیتانیا  1مورد( 17/5درصد)،کاندیدا کفیر  1مورد( 17/5درصد) ،و یک مورد ترایکوسپورون اساهی شناسایی و جداسازی شدند .بررسی
میزان حساسیت ایزوله های کاندیدا پاراپسیلوزیس نسبت به غلظت های مختلف داروهای ضد قارچی مورد مطالعه برای ایزوله های  Cp1تا Cp8
نشان داده که ایزوله  Cp5با  MIC57برابر با  7/75 ،7/5 ،77و  MIC90برابر با  >7/5 ،>1 ،>48میکروگرم بر میلی لیتر به ترتیب به فلوکونازول،
ایتراکونازول و کتوکونازول مقاوم بودند .غیر از ایزوله های  Cp1و  Cp8که تقریباً مقاومت نسبی داشتند بقیه گونه های کاندیدا و ایزوله های دیگر
پاراپسیلوزیس به داروهای فوق حساس بودند.
بحث و نتیجه گیری :همان طور که مطالعات مختلف ثابت کرده اند که در اکثر موارد عوامل باکتری در ایجاد آکنه دخیـل هسـتند ،بـر اسـاس
نتایج این مطالعه می توان گفت که گونه های مخمر کاندیدا می تواند به عنوان یک عامل در علت این بیماری معرفی شود .جدایـه هـای گونـه کاندیـدا
می توانند به داروهای ضد قارچی مقاوم باشند و این می تواند یکی از دالیلی باشد که درمان مداوم این بیماری با همیشه شکست همراه است.
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مقدمه
آکنه یک بیماری التهابی مزمن از واحد پیلوسباسه
است که روی پوست صورت ،گردن ،پشت و قفسه
سینه ظاهر می شود و با زخم هایی سیاه ،پاپول ها و
پاسچول های اریتماتوز و در حالت های درمان نشده با
ندول واسکار مشخص می شود .آکنه یک اختالل
انسدادی و مزمن التهابی موثر بر فولیکول سباسه به
طور عمده در نوجوانان می باشد .اطالعات درباره
پاتوژنز آکنه به تدریج در حال شکل گرفتن است این
بیماری در همه گروه های سنی اثرگذار است و میزان
شیوع آن در جهان  07-40درصد است .مطالعات
مختلف نشان داده اند که  11درصد مردان و  01درصد
زنان در نوجوانی و  7درصد مردان و  17درصد زنان در
بزرگسالی درگیر این بیماری هستند .فاکتورهای موثری
که در پاتوژنز بیماری دخالت دارند شامل افزایش تولید
سبوم ،غیر طبیعی شدن فلور میکروبی درون واحد
پیلوسباسه و افـــزایش کراتینـــه شدن مجرا و با
واسطه های التهابی می باشـــند .عــــوامل مختلف
باکتریایی عموماً و عوامل قارچی در مواردی کمتر در
ایجاد آکنه دخالت دارند که از آن جمله می توان به
پروپیونی باکتریوم آکنه ،پروپیونی باکتریوم گرانولوزوم،
پروپیــونی باکتـــریوم اویــــدوم ،استافیلوکوکوکوس
اپیدرمایس و گونه های ماالســـزیا اشاره کرد .این
میکروارگانیسم ها فلور میکروبی واحد پیلوسباسه و از
میکروفلورکومدون ها از فولیکول سباسه نرمال قابل
تشخیص اند(.)1،7
وضعیت ایمونولوژیک میزبان ،فاکتورهای هورمونی
ژنتیکی و بسیاری از عوامل دیگر از جمله اضطراب،
سرکوب ایمنی ،بارداری ،قاعدگی ،آب و هوای گرم و
مرطوب ،آلـــودگی پوســت ،استفاده از لوازم آرایشی
نامناسب ،رژیم غذایی بد وسیگاری بودن در ظهور
بالینی و شیوع آکنه تاثیرگذارند .بیماری های مرتبط با
آکنه شامل آکنه ولگاریس ،آکنه استروئیدی ،فولیکولیت
باکتریای ،آکنه نکروتیک ،آکنه نودل کیستیک و آکنه
کلوئیدال می باشند .آکنه یک شکل غیرعفونی از
فولیکـــولیت را بروز داده و باعـــث التهاب فولیکول
می گردد .پروپیونی باکتریوم با تولید آنزیم های
هیالورونیداز ،پروتئاز ،لیــپاز و تــــولید فــــاکتورهای
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شیمیوتاکتیک مسئول پاسخ التهابی در محل ضایعه به
واسطه فعال شدن ماکـــروفاژ و تولید سایتوکاین ها
می شود .مطالعات نشان داده اند که تنوع میکروبی
مجرای پیلوسباسه بر تولید و فعالیت واسطه های
التهابی مثل لیپازها ،نورامیدازها و فسفاتازها و پروتئازها
تاثیرگذارند .این بیماری عالوه بر تاثیر منفی بر زیبایی
فرد ،می تواند مشکالت روحی و روانی را به ویژه در
جوانان ایجاد نماید و عالوه بر آزار بیماران ،به دلیل
مصرف طوالنی مدت انواع آنتی بیوتیک ها ،موجب
افزایش گونه های مقاوم میکروبی در جامعه و تبعات
اقتصادی آن نیز شوندکه در سال های اخیر یک مشکل
جهانی را ایجاد کرده است(.)7،7
از طرفی استفاده نا به جا از آنتی بیوتیک هایی که
برای درمان آکنه باکتریایی به کار می روند ممکن است
فلور نرمال باکتریایی پوست را از بین برده و اجازه رشد
بیشتری به فلور مخمری پوست را دهند به همین دلیل،
به سبب عدم درمان آکنه و برای بهبود آن بایستی
درمان های آنتی بیوتک های خوراکی موثر در دستور
کار قرار گیرد( .)1گونه های کاندیدا جزء فلور طبیعی
پوست و مخاطات بدن انسان بوده و وقتی شرایط برای
حضور آن ها در بیماری فراهم شوند ،می توانند به
عنوان یک عامل عفونت فرصت طلب عمل کنند.
فاکتورهای بیماری زایی کاندیدا آلبیکــنس به عنوان
شایع ترین گونه درگیر شــــامل ژرم تیوب ،تولید
آنزیم های پروتئاز و فسفولیپاز می باشند .گونه های
کاندیدا مثل بعضی از باکتری ها می توانند در شرایط
کم هوازی و بیهوازی نیز به خوبی رشد می کنند .در
ایجاد کاندیدیوزیس جلدی به عنوان شایع ترین عفونت
قارچی پوست عوامل مستعدکننده ای نظیر گرما و
رطوبت ،درمان با کورتیــکو استروئیدها و استـــفاده از
آنتی بیوتیک های وسیع الطیف ،استرس و نقـــص
سیستم ایمنی دخیل می باشند .هم چنین کاندیدا بر
خالف بسیاری از میکروارگانیسم ها ،به دلیل تولید
آنزیم کراتیناز می تواند در طبقه شاخی پوست رشد
کند( .)8دالیل خـــوبی برای این باور وجود دارد که
گونه های کاندیدا ممکن در تشدید بیماری های آکنه،
اگزما ،پسوریازیس و درماتیت آتوپیک تاثیرگذار باشند.
کاندیدا می تواند آکنه و مشکالت پوستی شبیه آن را
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سبب شود .برخی از مطالعات نشان می دهد که پوست
بیماران مبتال به آکنه پاسخ التهابی قوی تر در برابر
مخمر ایجاد کرده و این التهاب اولیه می تواند روند
شکل گیری یا تشدید این بیماری را سبب شوند .از این
رو ادعاهای فوق العاده نیاز به اثبات فوق العاده ای دارد.
کاندیدا در افراد مبتال به آکنه و دیگر بیماری های
پوستی شایع می تواند در نتیجه عـــواقب مــشکالتی
روده ای باشد و در نتیجه در تشدید آکنه از طریق
تحریک حرکات روده ای تاثیرگذار باشد .به طور مشابه
نقص سیستم ایمنی بدن در پوست افراد دارای مشکل
ممکن است سبب رشد بیش از حد کاندیدا و تهاجم آن
شده که می تواند در نتیجه التهاب موضعی پوست و
احتماالً باعث روند شکل گیری آکنه پوستی ناشی از
کاندیدا شود .در صورت شک به کاندیدا ،آزمون ساده و
قابل اعتماد برای حضور آن در این بیماری وجود داشته
و می توان آن را به طور موثر با داروهای ضد قارچ
درمان کرد .بنا بر این با توجـــه به مـــطالعات و
بررسی های به عمل آمده از یافته های متخصصین
پوست و قارچ شناسی این فرضیه به وجود می آید که
مخمر کاندیدا نیز عالوه بر مخمر ماالسزیا می توانند به
عنوان یکی از عوامل ایجادکننده آکنه باشد(.)8،5
از آن جایی که محققان در غالب موارد عوامل
باکتریال را در ایجاد آکنه دخیل می دانند کمتر به نقش
عوامل قارچی در ایجاد این بیماری در کلینیک ها توجه
شده است .با عنایت به این که داروی مورد استفاده در
این دو حالت بر حســب عامل بیماری کامالً متفاوت
می باشد تشخیص و تفکیک عوامل ایجادکننده آکنه در
تجویز داروی مناسب برای جلوگیری از شکست های
درمانی و استفاده نا به جا و طوالنی مدت از داروهای
باکتریایی بسیار با اهمیت است .از این رو با توجه به
اقلیم مازندران که شرایط بسیار مناسب برای ایجاد آکنه
و رشد این مخمرها را دارا است و مطالعات کافی در این
زمینه جود ندارد .این تحقیق برای تعیین فراوانی
مخمرهای کاندیدا در بیماران آکنه مراجعه کننده به
درمانگاه های پوست و دانش آموزان مشکوک مستقر
در مدارس غرب مازندران و سپس شناسایی آن ها با
استفاده از روش های آزمایشگاهی طراحی شد .نیل به
این اهداف می تواند گامی موثر در راستای پاسخ به
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سواالت اپیدمیولوژیک ،مشکالت درمانی ،کمک به حل
معضالت بهداشتی و روحی-روانی مرتبط با این بیماری
باشد(.)4-4
مواد و روش ها
در این مطالعه توصیفی-مقطعی طی یک دوره 4
ماهه در سال های  15و  14در حدود  07نمونه سواپ
از بیماران آکنه مراجعه کننده به درمانگاه های پوست و
دانش آموزان مستقر در مدارس غرب مازندران که
دارای تظاهرات مشکوک به آکنه بودند جمع آوری
گردیدند .نمونه گیری از بیماران در حالی انجام شد که
آن ها  8هفته کلیه داروهای موضعی و سیستمیک
جهت درمان آکنه را قطع کرده بودند و افراد باالی 17
سال برای مطالعه گزینش و برای نمونه گیری انتخاب
و مورد بررسی قرار گرفتنــــد .برای هر بیـــمار
پرسش نامه ای تهیه شد که اطالعاتی در مورد
مشخصات فردی ،مشخصات تظاهرات کلینیکی بیماری
و نتایج آزمایشـــات در آن ثبت می شد .به منظور
نمونه گیری از هر فرد ،دو عدد سوآپ پنبه ای را درون
لوله آزمایش حاوی سرم فیزیولوژی قرار داده پس از
آن لوله ها را در اتوکالو استریل می گردید .جهت
نمونه برداری ابتدا مکان های مورد نظر روی سطح
پوست به وسیله الکل هفتاد درصــــد ضد عـــفونی
می شدند .یکی از سوآپ های استریل را کامالً روی
سطح آکنه و حاشیه اطراف آن کشیده ،سپس سوآپ را
به درون محیط کشت وارد و به خوبی تکان داده ،سپس
سوآپ ها دور انداخته می شدند .هم چنین از دو عدد
لوله آزمایش حاوی محیط کشت برین هارت انفوزیون
براث( )-BHISigma-Aldrichبه عنوان محیط انتقالی
استفاده می گردید .در مرحله بعد به وسیله النست یک
خراش در سطح آکنه ایجاد کرده و توسط فشار دست
محتویات داخل ضایعه تخلیه و به کمک سوآپ استریل
دوم به محیط کشت دوم انتقال داده می شدند .بر روی
هر دو لوله شماره نمونه هم چنین سطحی یا عمقی
بودن آن مشخص می گردید( .)4،1،14سوآپ های
استریل بعد از انتقال به آزمایشگاه بر روی محیط
سابورو دکســــتروزآگار( )Merck, Germanyحاوی
کلرامفنیــــکل( )Sigma-Aldrichکــشت خـــطی
داده می شدند .پلیت ها به مدت  84ساعت در 70
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)´(5´-TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3
)´(5´-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3

Primerforward: ITS1
Primer reverse: ITS4

واکنش  PCRدر حجم  57میکرولیتر شامل 14µl

از  25µl ،dH2Oاز )( master mix (2xسینا کلون)،
 0.5µlاز هر پرایمر(با غلظت  10µl ،)10 p/molاز
 DNAالگو واکنش  PCRدر دستگاه ترموسیکـــلر
( )bio Rad Co.USAانجام شد .سیکل های گرمایی
شامل دناتوره ابتدایی  15درجه سانتی گراد به مدت 5
دقیقه ،که با  75سیکل به صورت زیر دنبال می گردید
(دناتوره  18درجه سانتی گراد به مدت  87ثانیه)،
(اتصال 55 :درجه سانتی گراد به مدت  7دقیقه)( ،تکثیر
 07درجه سانتی گراد به مدت  1دقیقه) ،و یک مرحله
تکثیر نهایی  07درجه سانتی گراد به مدت  5دقیقه
انجام گرفت .بعد از اتمام کار برای اطمینان از صحت
آن ،محصول در دستگاه الکتروفرز و بر روی ژل
آگارز( )Power supply, model, USAمورد بررسی
و بعد از صحت کار به شرکت ژن فناوران برای تعیین
گونه ها فرستاده شد .سپس توالی های  DNAبه دست
آمده با استفاده از نرم افزار رایج مولکولی آنالین در
سایت  NCBI/blastآنالیز گردید(.)17،17

اســتخراج  DNAو تعیین گونه به روش تعیین
توالی یابی :برای استخراج  DNAاز بافر لیز کننده بافر
استات سدیم ،پروتئیناز  ،Kایزوپروپیل الکل ،اتانول 07
درصد و دانه های شیشه ای  7/5میلی لیتری استفاده
گردید( .)11،17مطابق با استفاده از روش کیت و
پروتکل ارائه شده ،استخراج  DNAانجام گرفت .به
منظور بررســـی کیفیـــت  DNAاســــتخراج شده
الکتروفورزیس بر روی  1درصد ژل آگاروز انجام شد .در
شرایط کمی ،مواد حاصل این مرحله در طول موج 747
نانومتر با استفاده از روش اسپکتروفتومتری بررسی
شدند(.)11،17
روش  :PCRتعیــین تــوالی  DNAریبــوزومی
قــارچ هــا ،بیــانگر یــک روش کالسیک در
شناسایی ســـریع و تاکســونومی قارچ ها از طریق
روش هـای مولکـولی می باشد .ژنوم قارچ ها حاوی
نـواحی خاصــی اســت کــه بــه لحــاظ تنــوع
ســکانس نوکلئوتیــدی در گونــه هــای مختلــف
یــک جــنس ،ارزش زیــادی در شـــــناســایی
گونه های قـــارچی و پیگیری اپیدمیولوژی مولکولی
آن ها دارنــد .در این روش شناسایی سریع قارچ ها با
توالی بخش های  ITSlو  ITS4انجام می شود در این
روش ابتدا از یــک پرایمــر اختصــــاصی( Gen Fan
 ) Avaran, Iranبرای تکـثیر قطــــعه 5.8s rDNA

بررسی حساسیت دارویـی گونـه هـای کاندیـدایی
شناســایی شــده نســبت بــه عوامــل ضــد قــارچی بــه
روش( :)CLSI-M27-A3بــرای ایــن منظــور از روش
تست میکرودیلوشـن بـراث مطـابق بـاروش اسـتاندارد
جهانی( )CLSI M27A3سال  7714اسـتفاده گردیـد.
رقیق سازی غلظت های مختلـف از داروهـای انتخـاب
شـــده( )Sigma-Aldrichدر محـــیط RPMI1640
همراه  Lگلوتامین از طریـق غلظـت هـای دوتـایی در
میکروپلیت  14خانه ای انجـام شـد .بـه منظـور تهیـه
محلـــول اســـتوک  754میکروگـــرم در میلـــی لیتـــر
فلوکونازول( )FCZمقدار  1/7میلی گـرم پـودر خـالص
فلوکونازول در  17/1میلی لیتـر  DMSOحـل گردیـد.

321

Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir at 6:43 IRST on Monday December 16th 2019

درجه سانتی گراد انکوبه می گردیدند .در صورت وجود
کلنی های مشکوک به مخمر برای تشخیص نوع آن
از طریق آزمایش میکروسکوپی( Nikon, Tokyo,
 )Japanو جداسازی آن ها از کشت مجدد پاساژهای
متوالی انجام می گرفت .بعد اثبات مخـــمری بودن
کلنی های رشد یافته مطابق با روش های استاندارد
قارچ شـــناسی شامل بررسی های ماکروسکوپیک
کلنی های مخمری ،امکان تشکیل لوله زایا ،تعیین و
افتــــراق گــــونه ها بر روی مــحـــیط کــــروم
آگــــــــــار ()Biosciences Missisanga( ،)BD
( )Ontario, Canadaو کشت بروی محیط کورن میل
آگار( )Merck, Germanyو ایجاد کالمیدیوسپور برای
تعیین جنس مورد بررسی قرار می گرفتند .برای تایید
مخمرهای مشکوک به کاندیدا روش شناسایی ملکولی
برای تعیین نوع گونه انجام می شد(.)1،17

] [ DOI: 10.29252/sjimu.27.2.123

استفاده می گردد که برای تکثـــیر تمام گـــونه های
کاندیدا کاربرد دارد در این روش پرایمر رفت و برگشت
روش توالی یابی نواحی یونیور سال ویژه مناطق  1و 8
در نواحی  ITSبر اساس منابع مختلف تهیه و تایید
نهایی ایزوله های شناسایی شده با استفاده از منابع
اطالعاتی و نرم افزارهای رایج مولکولی صورت
گرفت(.)17،17
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برای انجام تست مطابق با جداول استاندارد رقت هـای
 48تا  7/175میکروگرم بر میلی لیتر از این دارو تهیـه
شد .به منظور تهیـه محلـول اسـتوک  1477 µg/mlاز
داروهـایی ایتراکونـازول( )ITZو کتوکونـارزول()KTZ
مقدار  7/74 grاز داروهای فـوق تـوزین و جداگانـه در
 DMSO, 50 mlحل می گردید و در دمای اتاق بـه
مدت  77دقیقه نگهداری می شد .محلول های استوک
در دمای  -77تا  7ماه قابـل نگهـداری بودنـد .جهـت
انجام تست میکرودایلوشـن ایتراکونـازول 17 ،رقـت از
 7/77175تــا  14میکروگــرم در میلــی لیتــر و بــرای
کتوکونـازول 4 ،رقـت از  7/77175تـا  4میکروگـرم در
میلی لیتر فراهم می شد .برای تهیه ماده تلقیحـی ابتـدا
کاندیـداهای مـورد مطالعـه را بـر روی محـیط ســابورد
دکستروز آگار کشت خطی داده و در دمای  75درجه به
مدت  78ساعت نگهداری می گردیـد سـپس از مخمـر
رشد یافته سوسپانسیونی در لوله هایی در پیچدار حاوی
سرم فیزیولوژی استریل تهیـه و غلظـت سوسپانسـیون
مخمرهای مورد مطالعه را با استفاده غلظـت اسـتاندارد
نیم مک فارلند( )1/5×174سنجیده شد(.)18،15
انجام تست  :Microdilution Brothبرای انجام
تست میکرودالیشون برای هر مخمر 177 ،میکرولیتر از
غلظت های تهیه شده از داروهای مورد نظر در فوق را
درون گودی های  7تا  11میــکروپلــــیت های 14
خانه ای اضافه می گردید به طوری که حفره اول
(کنترل مثبت و حفره فاقد دارو و ارگانیسم و فقط
حاوی محیط کشت  )RPMI1640حفره دوم مشتمل
بر بیشترین غلظت دارو(بیشترین غلظت رقت داروی
ساخته شده برحسب سه داروی فوق) و حفره 11
کمترین غلظت دارویی مورد نظر و حفره  17کنترل
منفی(حاوی محیط کشت  RPMI1640بدون دارو و
حاوی میکروارگانیسم) بود .سپس به هر یک از حفره ها
 177میکرولیتر از سوسپانسیون ســلولی مخـــمری با
غلظت نهایی معادل نیم مک فارلند و  57میکرولیتر
محیــط  )Sigma-Aldrich( RPMI1640اضــــافه
می شد .میکروپلیت ها در دمای  75درجه به مدت 84
ساعت انکوبه می گردیدند .پایین ترین غلظت دارویی
که قارچ بعد از این مدت در آن حفره هیچ رشدی
نداشت MIC90 ،بود یعنی در آن رقت حساسیت
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دارویی وجود دارد  MIC90برابر است با غلظـــتی از
آنتی بیوتیک که مانع رشد  17درصـــد مخمر مورد
مطالعه در میکروپلیت ها می شود میزان رشد در
مقایسه با حفره کنترل مثبت که فاقد هر گونه دارو بوده
و هم چنین با حفره کنترل منفی که فاقد ارگانیسم
است سنجیده می شد MIC50 .برابر است با غلظتی از
آنتی بیوتیک که مانع رشد  57درصد از مخمرهای مورد
مطالعه در میکروپلیت ها گردیده که دقیق ترین و با
ارزش ترین غلظت است خواندن نتایج  MICدر کنار
ارزیابی چشمی و با استفاده از آینه انجام می گرفت.
مقدار رشد در لوله های حاوی مخمر به صورت چشمی
با میزان رشد در لوله های کنترل منفی(بدون عامل ضد
قارچی) مقایسه می شد که برای هر گونه مخمر و
داروهای مورد مطالعه فرق می کرد .این مقادیر نشان
دهنده غلظت دارو است که مانع رشد  57درصد و 17
درصـــد از جــــدایه ها می شد( .)15برای اطمینان از
خواندن درست نتایج از دستگاه اسپکتوفتومتر با طول
مــــوج  477نانــومتر( )sigma, Germanyاستفاده
می گردید( )17،18،15نتایج با استـــفاده از نرم افزار
 SPSSنسخه  11اطالعات به دست آمده مورد تجزیه
و تحلیل( P<0.05به عنوان سطح معنـــی دار) قرار
می گرفت.
یافته های پژوهش
در این تحقیق با توجه به بررسی های به عمل آمده
از  07نمونه مورد مطالعه مشخص گردید که  07درصـد
بیماران زن( 81نفر) و  77درصـد آن هـا مـرد( 71نفـر)
بودند 11/87 .درصد( 48نفر) بیماران مورد بررسی مجرد
و  0/50درصد( 0نفر) متاهل بودند .اکثر بیمـاران مـورد
مطالعه( 80/51درصد) برابر  77نفر در گروه سنی  15تا
 77سال و بعد آن گروه سنی  77-75ساله به تعـداد 14
نفر و گروه سنی  75-77برابر  17نفر،گـروه سـنی -15
 17ساله برابر  4نفر و کم ترین آن ها مربوط بـه گـروه
سنی  77-75ساله برابر  7نفر به ترتیـب قـرار داشـتند.
 00/18درصد بیمـاران مـورد بررسـی( 58نفـر) سـاکن
مناطق شهری و  77/44درصد افراد مورد مطالعه برابـر
 14نفر ساکن روستاها بودند 44 .درصد بیمـاران مـورد
بررسی برابر  77نفر دارای تحصیالت زیر دیپلم 18 ،نفر
لیسانس 17 ،نفر فوق لیسانس 17 ،نفر دیپلم و کمترین

شناسایی ملکولی وبررسی حساسیت دارویی گونه های کاندیدا  -...آیت اهلل نصرالهی عمران
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شکل شماره  .1نتایج تکثیر  DNAژن  (ITS1 and ITS4primers)ITSگونه های کاندیدا( 053تا  883باز) بر روی الکتروفورز ژل:
-1ستون اول مارکر(لدر)-2 ،ستون دوم کاندیدا پاراپسیلوزیس(شماره -0 ،521 bp )1ستون ســوم کاندیدا پاراپسیلوزیس(شماره )2
-4 ،521 bpستون چهارم کاندیداکروزئی -6 ،530pbستون هفتم کاندیدا لوزیتانیا)12( 078 pb
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آن هـا برابــر  7نفــر دارای تحصــیالت دکتــری بودنـد.
 87/44درصد بیماران( 70نفر) دارای سابقه خانوادگی و
 75نفربرابر  80/18درصد فاقد سابقه بیماری بودند81 .
نفــر( 54/50درصــد) بیمــاران ســابقه درمــان و 71
نفــر( 81/87درصــد) ســابقه درمــان بیمــاری نداشــتند.
مطابق با کشت نمونه ها در محیط هـای تشخیصـی از
 07نمونه مورد بررسی  17مـورد رشـد مثبـت کاندیـدا
داشته که با انجام روش هـای تکمیلـی ذکـر شـده در
روش کار ،در نهایت  11گونه کاندیدا( 10/15درصـد) را
مورد شناسایی ملکولی قـرار گرفـت(شـکل شـماره .)1
گونــه هــای جــدا شــده بــه ترتیــب شــامل کاندیــدا
پاراپسیلوزیس  4مورد( 07/07درصد) ،کاندیدا کروزئی 1
مــورد( 17/5درصــد) ،کاندیــدا لوزیتانیــا  1مــورد(17/5
درصد) ،کاندیدا کفیر  1مورد( 17/5درصد) ،و یک مخمر
مشکوک به کاندیدا به عنوان ترایکوسپورون اســــاهی

5

تایید شدند(شکل شماره  .)1بررسـی میـزان حساسـیت
ایزوله هــای کاندیدا پاراپــــسیلوزیس نســــبت بـه
غلظــت هــای مختــــــلف داروهـــــای ضــد قــارچی
مــــورد مطــــالعه برای جـــدایه های گونه های 1
الی  4کاندیدا پاراپسیــــلوزیس( Cp1الی  )Cp8نشان
داد که  MIC57ایزولـــــه  Cp5برابـر بـا  7/5 ،77و
 7/7میکروگــــرم بر میلــی لیتر و  MIC90برابـر بـا
 >1 ،>48و  >7/5میکروگـــــرم بـر میلـی لیتـر بـه
ترتیــب بــه نســبت بــه داروهــــــای فلوکونــازول،
ایتراکونــازول و کتوکونــازول مقـــــــاوم بودنــد .بقیــه
ایزولــه هــا غیــر از ایزولــه هــای  Cp1و  Cp8تقریب ـاً
مقاومت نسبی را نسبت به ایـن داروهـای ضـد قـارچی
نشان دادند .بقیه گونه های کاندایی غیر از ایزوله هـای
پاراپســیلوزیس بــه داروهــای مــورد مطالعــه حســاس
بودند(جدول شماره .)1
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بحث و نتیحه گیری
اساس ایجاد آکنه ،اختالل در ترکیب و شدت چربی
ترشح شده از غدد چربی و هم چنین اختالل در روند و
شدت شاخی شدن است .علت دقیق این بیماری
شناخته نشده است ولی پزشکان عوامل مختلفی را در
آن دخیل می دانند( .)0تشخیص آکنه ،یک تشخیص
کلینیکی است .یعنی پزشک با معاینه بیمار شاکی از این
عارضه پوستی و با مشاهده نوع ضایعات ،ضمن
تشخیص بیماری ،شدت آن را نیز تشخیص می دهد تا
پروتوکل درمانی الزم را برای آن برنامه ریزی کند.
تاکنون کمتر به نقش مخمرها در ایجاد آکنه پرداخته
شده است .در این مطالعه شناسایی گونه های کاندیدا
در افراد با تظاهرات کلینیکی آکنه با روش های
مورفولوژیک ،فیزیولوژیک و در نهایت ملکولی انجام
گرفت .در این تحقیق با توجه به بررسی های به عمل
آمده حاصل از  07نمونه افراد مورد بررسی مشخص
گردید که  07درصد بیماران مورد بررسی زن و 77
درصد آن ها مرد بودند 11/87 .درصد بیماران مجرد و
 0/50درصد متاهل بودند .اکثر بیماران مورد
مطالعه( 80/51درصد) برابر  77نفر در گروه سنی  15تا
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 77سال قرار داشتند 57/44 .درصد بیماران( 70نفر)
دارای سابقه خانوادگی و  75نفر برابر  80/18درصد
فاقد سابقه این بیماری بودند 81 .نفر( 54/50درصد)
بیماران سابقه درمان و  71نفر( 81/87درصد) سابقه
درمان نداشتند .در مطالعه اعتضادی و همکاران از میان
 175بیمار مورد مطالعه  07مورد( 54درصد) زن و 55
مورد( 88درصد) مرد بودند و دارای رنج سنی 17-87
سال بودند هم چنین از میان بیماران  54نفر(84/8
درصد) دارای سابقه فامیلی آکنه و  40نفر( 57/4درصد)
فاقد سابقه فامیلی این بیماری بودند 77 .نفر(14/8
درصد) از بیماران دارای سابقه مصرف دارو 177
نفر( 41/4درصد) هیچ دارویی برای درمان آکنه مصرف
ننمودند(.)14
بر اساس نتایج کـــشت و سایر آزمایش های
تشخیصی از  07نمونه مورد بررسی  17کلنی مشکوک
به کاندیدا شناسایی گردیدند و با تایید روش ملکولی در
تعیین گونه(شرکت ژن فناوران) در نهایت  11گونه
کاندیدا( 10/15درصد) به ترتیب جداسازی و شناسایی
شدند .کاندیدا پاراپسیلوزیس  4مورد( 07/07درصد)،
کاندیدا کروزئی  1مورد( 17/5درصد) ،کاندیدا لوزیتانیا 1
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جدول شماره  .1نتایج بررسی حساسیت گو نه های کاندیدایی ایزوله شده از بیماران آکنه نسبت به داروهای ضد قارچی
ایزوله کلینیکی
داروی ضد قارچی
FCZ
ITZ
KTZ
)C. parapsilosis(n=5
0.063-64
0.016-16
0.016 - 16
)MIC range(μg/ml
)MIC50(μg/ml
0.25-4
0.06-0.125
0.06-0.25
)MIC90(μg/ml
1-8
0.125-0.25
0.125-0.5
)C. parapsilosis(Cp5
0.063-64
0.016-16
0.016-16
MIC range (μg/ml
)MIC50(μg/ml
32
0.5
0.25
)MIC90(μg/ml
<64
<1
<0.5
C.parapsilosis(Cp1,Cp8) 0.063-64
0.016-16
0.016-16
)MIC range(μg/ml
)MIC50(μg/ml
8-16
0125-0.25
0.25
)MIC90(μg/ml
8-32
0.25-0.5
0.5
C. Lusitania
0.063-64
0.016-16
0.016-16
)MIC range(μg/ml
)MIC50(μg/ml
0.25
)MIC90(μg/ml
1
0.125
0.0625
C. kefyr
0.063-64
0.016-16
0.016-16
)MICrange(μg/ml
)MIC50(μg/ml
0.25
0.0625
)MIC90(μg/ml
0.5
0.125
0.125
C. krusei
0.063-64
0.016-16
0.016-16
)MIC range(μg/ml
)MIC50(μg/ml
16
0.25
0.25
)MIC90(μg/ml
32
0.5
0.5
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مورد(،)%1725کاندیدا کفیر  1مورد( 17/5درصد) ،و یک
مخمر مشکوک به کاندیدا که به عنوان ترایکوسپورون
اساهی گزارش گردید .در مطالعه اعتضادی و همکاران
از  175نمونه مورد مطالعه  85/4درصد کاندیدای جدا
شده از بیماران در میکروسکوپی مستقیم ،تنها 11
مورد( 78/8درصد) در کشت نمونه ها از نظر رشد کلنی
گونه های کاندیدا مثبت گردیدند که شامل کاندیدا
پاراپسیلوزیس( 70/7درصد) ،کاندیدا کروزئی(71/8
درصد) ،کاندیدا دابلینینسیس( 14/7درصد) ،کاندیدا
کفیر( 14/7درصد) و کاندیدا گالبراتا( 14/7درصد)
بودند 78 .مورد( 05/4درصد) و کاندیدا جدا شده از
سطح آکــــنه شامل کاندیدا کـــــروزئی ،کاندیدا
پاراپســـیلوزیس ،کــــاندیدا گیلرمــــوندی ،کاندیدا
دابلینینسیس ،کاندیدا آلبیکنس ،کاندیدا گالبراتا ،کاندیدا
کفیر و کاندیدا زیالنوئید بودند(.)14
در مطالعه ای که کالرستاقی و همکاران در سال
 7717در ساری به منظور بررسی شیوع ماالسزیا در
بیماران آکنه و ارزیابی حساسیت دارویی گونه های جدا
شده از کشت  177بیمار مبتال به آکنه در حدود 77
مورد( 14/4درصد) از نظر رشد قارچی ،مثبت بودند که
در مجموع  7مورد ماالسزیا فورفور تشخیص داده شدند
بقیه موارد مثبت مربوط به جنس کاندیدا بود که  7مورد
کاندیدا گالبراتا و یک مورد کاندیدا آلبیکنس و 10
مورد ،دیگر گونه های دیگر کاندیدا تشخیص داده
شدند( .)11در بررسی که هی جون و همکاران با هدف
ارتباط بین ماالسزیا و آکنه استروئیدی در  175فرد
مبتال به آکنه استروئیدی انجام گردید مخمر ماالسزیا
در فولیکول های زخمی  47درصد بیماران دیده شد.
هم چنین قطع آنتی بیوتیک های باکتریایی و استعمال
داروهای ضد قارچی موضعی و خوراکی کاهـــش
معنی داری در حذف پاسچول ها و گاهی ناپدید شدن
زخم ها را نشان دادند که این مطلب می تواند بیانگر
نقش بیماری زایی ماالسزیا در ایجاد آکنه باشد .در بین
داروهای ضد قارچی خوراکی در درمان این بیماران
ایتراکونازول بهتر از سایر داروها از نظر بالینی برروی
این مخمرها تاثیر داشت( .)77در بررسی چان و
همکاران در سال  7711در بیماران آکنه ،پروپیونی
باکتر از ماالسزیا و استافیلوکوک بیشتر جداسازی شد و

Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir at 6:43 IRST on Monday December 16th 2019

هیچ تفاوت معنی داری بین میکروبیولوژی پوست در
بیماران با آکنه نوجوانی و آکنه مداوم و آکنه در سنین
باال وجود نداشت .رشد ماالسزیا در کشت  57درصد
بیماران مبتال به آکنه در این بررسی گزارش
گردید( .)71در یک مطالعه که توسط  Nguyenو
همکاران در سال  7771به منظور بررسی ارتباط مابین
آنزیم لیپاز و بیماریزایی کاندیدا پاراپسیلوزیس انجام شد
و بررسی بیان این ژن با کلون سازی در باکتری
ساکارومایسس سرویزیه و در نتیجه نقش این ژن در
بیماریزای کاندیدا اثبات گردید( .)77با توجه به این
مطالعــــه و اکثــــر مطالعات دیگر( )4،77،78کاندیدا
پاراپسیلوزیس بیشترین شیوع این بیماری در ایجاد
کاندیدیوزیس جلدی را داشته است .البته در برخی از
همین مطالعات گزارشاتی از افزایش شیوع گونه های
غیر آلبیکنسی را نسبت به کاندیدا آلبیکنس و ماالسزیا
وجود دارد که به نظر می رسد علت این امر آن مصرف
زیاد آزول های معمولی و پدیدار شدن گونه های مقاوم
به این آزول ها باشد .سال های زیادی کاندیدا آلبیکنس
به عنوان عامل اصلی کاندیوزیس جلدی در نظر گرفته
می شده است اما در دهه های اخیر شیوع گونه های
دیگر از قبیل کاندیدا پاراپسیلوزیس ،کاندیدا گالبراتا،
کاندیدا کفیر ،کاندیدا تروپیکالیس و دیگر گونه های
غیرآلبیکنسی رو به افزایش است .آنزیم های خارج
سلولی این گونه های کاندیدایی در چسبندگی به سلول
میزبان و هضم دیواره های سلولی میزبان به عنوان
منبع تغذیه و هجوم بیشتر کمک می کنند( .)8،10برخی
بررسی های انجام شده قبلی نیز نشان می دهد که
الزاماً بین گونه میکروفلور جداشده از پوست دارای
ضایعه و پوست سالم اطراف ضایعات همسانی وجود
ندارد .هر چند نمی توان نقـــش مهم فلور قارچی
پوست در ایجاد فولیکولیت یا آکنه توسط مخمرها را
نادیده گرفت .لــــذا با توجه به میزان حضور بسیار
باالتر ماالسزیا در مقایـــسه با کاندیدا در پوست تحت
عنوان میکـــروفلور پوستی ،ارزیابی نتایـــج چنین
مطالعات ذکـــر شده ای می تواند این استنتاج را به
وجود آورد که فلـــورنرمال کاندیـــدایی پوســـت هم
می تواند به عنوان عامل مســـبب آکنه ،مد نظر قرار
گیرد.

دوره بیست و هفت ،شماره دوم ،خرداد 89
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از طرف دیگر با توجه به ماهیت مخمری این دو
قارچ اکتفا نمودن به نتایج اسمیر مستقیم از ضـــایعه
می تواند نتیجه گیری اشتباه را در نظر داشت لذا کشت
از نمونه های برداشت شده از ضایعات مورد تاکید قرار
می گیرد .در این بررسی میزان حســاسیت دارویی
ایزوله های کاندیدا پاراپسیلوزیس  Cp1تا  Cp8نسبت
به غلظت های مختلف داروهای ضد قارچی مورد
مطالعه مشخص کرد که  MIC57ایزوله  Cp5برابر با
 7/7 ،7/5 ،77میکروگرم بر میلی لیتر و  MIC90برابر
با  >1 ،>48و  >7/5میکروگرم بر میلی لیتر به ترتیب
به نسبت به داروهای فلـــوکونازول ،ایــــتراکونازول
و کتـــوکونازول مقـــاوم بودند .بقیـــه ایزوله های
کانــدیدا پاراپسیلوزیس غیر از ایزوله های  Cp1و
 Cp8تقریباً مقاومت نسبی را نسیت به این داروها نشان
می دادند و بقیه ایزوله های پاراپسیلوزیس به داروهای
مورد مطالعه ،حســاس بودند .در واقــع با توجه به
 MICگونه های مختلف کاندید این بررسی نشان داده
شد که کاندیدا پاراپسیلوزیس افزایش معنی داری
مقاومت دارویی نسبت به سایر گونه ها از خود نشان
داده است و استفاده از داروهای ازول جدید نسبت به
آزول های قدیمی تر در مقابل گونه غیر البیکنس که
شیوع آن ها در حال افزایش است حساسیت بیشتری
نشان می دهند و بایستی ارتباط بالینی این مخمرها با
مقاومت به این داروها در چنین بیماری هایی در حین
درمان بررسی شود .بـــنا بر این نیـــازمند تحقیقات
بیشتر بر روی میکروب ها و روش انتقال این گونه ها
است.
در بررسی  Arevaloحساســـیت گـــونه های
کاندیدایی ایزوله شده در برابر فلوکونازول ،ایتراکونازول
و کتوکونازول مربوط به  475سویه مخمری که شامل
کاندیدا آلبیکـــنس( ،)744تروپیکالیس کاندیدا(،)48
کاندیدا گالبراتا( ،)48پاراپسیلوزیـس کاندیدا( )41نشان
داده شد که  17/7درصد و  4/4درصد از کاندیدا
آلبیکانس به ترتیب به ایتراکونازول و فلوکونازول مقاوم
و  1/4درصد به کتوکونازول مقاوم بودند 71/5 .درصد
از کاندیدا تروپیکالیس به ایتراکونازول 78/5 ،درصد به
فلوکونازول و  7/8درصد به کتوکونازول مقاوم بودند.
 11/1درصد از کاندیدا گالبراتا به فلوکونازول و 17/1
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درصد به ایتراکونازول مقاوم بودند 8/8 .درصد از کاندیدا
پاراپسیلوزیس به داروی فلوکونازول و  1/5درصد به
ایتراکونازول مقاوم بودند .در این مطالعه کاندیدا
تروپیکالیس مقاوم ترین و کاندیدا پاراپسیلوزیس به
عنوان حساس ترین گونه ها مورد بررسی گزارش
شدند( .)75این مطالعه تقریباً با مطالعه حاضر ما هم
خوانی داشت .مطالعه  Grossmanو همکاران()7715
در بررسی مقاومت به فلوکونازول که  177مورد کاندیدا
پاراپسیلوزیس ایزوله شده مشخص کردند و  50درصد
نمونه های مقاوم به دارو این مطالعه تغییر در یک
آمینواسید در زیر واحد  18ژن  erg11وجود داشته
داشت و در سویه های حساس ،این تغییر زیر واحد دیده
نشد(.)74
همان طور که مطالعات مختلف ثابت کرده اند اکثر
موارد عوامل باکتریایی در ایجاد آکنه دخیل اند در خیلی
از این موارد ما در درمان این بیـــماران دچار مقاومت
آنتی بیوتیکی هستیم .با توجه به نتایج چندین مطالعه
تغییرات در وضعیت فلورمیکروبی پوست( )74و وجود
ژن های لیپاژ مخمرهای کاندیدا و ماالسزیا( )71،77با
مکانیسم ایجاد ضایعات پوستی می توان این آنزیم را
یکی از عوامل حدت این مخمرها در ایجاد بیماری آکنه
در نظر گرفت و در مرحله بعد به عنوان هدف مناسب
تحقیقات در روش های درمانی این بیماری در مواردی
که ممکن اصالً باکتری ها عامل بیماری نباشند مورد
توجه میکروبیولوژیست ها و پزشکان قرار گیرد .در مورد
بیماران مبتال به آکنه و تحت درمان با آنتی بیوتیک ها
و داروهای ضد قارچ که به طور نسبی به آن پاســـخ
می دهند یا اصالً پاسخ نمی دهند و به خصوص در
مورد بیماران آکنه ای با سابقه درمان طوالنی باید تست
حساسیت دارویی برای این افراد انجام شود تا در
صورت مشاهده مقاومت دارویی از ادامه معالجه با آن
دارو خودداری شود .از این رو در چنین مواردی پیشنهاد
می شود ابتدا تشخیص صحیح عامل ایجادکننده آکنه
بررسی و سپس درمان های موضعی و دارویی خوراکی
مناسب انجام شود و با توجه به این که مطالعه بر روی
تعداد معدودی از بیماران انجام شده است جهت
کنکاش بیشتر در این زمینه تحقیقات وسیع تر با
جمعیت بیشتر و اهداف اختصاصی تری به عمل آید.
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 آیت اهلل نصرالهی عمران-... شناسایی ملکولی وبررسی حساسیت دارویی گونه های کاندیدا

 درمــان بیمــاری و از بین بردن،اپیدمیولوژیک
مشــکالت بهداشــتی مرتبــط با ایــن بیــماری
.باشد
سپاسگزاری
با سپاس فراوان از همــکاری معاونت محترم پژوهش
و فناوری دانشگــاه آزاد اسالمی واحد تنکابن که در
تصویب و تامــین هــزینه های این طرح تحقیقاتی از
محـــل بــودجه پژوهشی کمال همکاری را داشته و
هم چنــین کارشــناسان آزمایــشــگاه گروه
مــیکروبیولوژی که امــکان انجــام این تحقیق را
.میسر نمــودند تشکر و قدردانی می گردد

این بررسی بیانگر این مطلب است که با توجه به
این که اکثر موارد عـــوامل باکتری در ایجاد آکنه
دخیل اند بر اساس نتایج این مطالعه و مطالعات مشابه
برخی از گونه های کاندیدا نیز به عنوان عامل
اتیولوژیک طیف گسترده ای از آسیب های پوستی نیز
در کنار سایر عوامل اتیولوژیک میکروبی در ایجاد آکنه
 جدایه های گــــونه کاندیدا.می توانند مطرح باشند
می توانند به داروهای ضد قارچی مقاوم باشند و این
می تواند یکی از دالیلی باشد که در درمان مداوم این
 دستیابی به هدف.بیماری شکست درمانی وجود دارد
فوق می تواند یک گام بـزرگ در پاســخ به ســواالت
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Abstract
Introduction: Acne is a pathological
disorder and a chronic inflammation in the
sebaceous follicles, and one of the most
popular dermatology damages that has
affected millions of people worldwide. The
aim of this study was to identify Candida
species in patients with acne as well as
determine the drug susceptibility of these
species.

Findings: In total, 11 C. species were
identified and isolated that include 8
C.parapsilosis (72.73%), 1 C.krusei
(12.5%), 1 C.lusitaniae (12.5%), 1 C.kefir
(12.5%), and a Trichosporon asahi.
According to the investigation of C.
parapsilosis isolates susceptibility to
various concentrations of the anti-fungal
agents to isolates Cp1and Cp8, the isolated
Cp5 with MIC 50 was equal to 32,0.5,0.25
and with MIC 90 of <64, <1, <0.5 μg/ml
were resistant to fluconazole, itraconazole,
and ketoconazole, respectively. Apart from
the isolation of Cp1 and Cp8, which had
relative resistance, almost all other species
of C. parapsilosis isolates were susceptible
to these drugs.

Materials & Methods: In this crosssectional study, 70 clinical specimens were
taken from the skin of patients suspected of
acne by the sterile swab. Subsequently, the
specimens were cultured on Sabouraud
Dextrose Agar containing chloramphenicol.
The plates were incubated for 48 h at 37˚C.
The suspected colonies were investigated
through microscopic examination and
subsequent passages were evaluated
according
to
standard
operating
procedures and specification of the type of
colony color on CHROMagar for the
isolation of the yeast. The sequencing
method was utilized (ITS2, ITS4) to
approve C.species. In addition, the
susceptibility testing was performed to
assess drug-resistant isolates C. species
based on the clinical and laboratory
standards institute method.

Discussion & Conclusions: Several studies
showed that bacterial agents are involved in
causing acne in most cases. According to
the results of this study, it can be suggested
that the yeast C. species can be introduced
as an agent in the etiology of this disease.
C. species isolates can also be resistant to
antifungal drugs and this could be one of
the causes of the treatment failures.
Keywords: Acne, Candida species, Drug
susceptibility, Skin
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