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 چکیده

ه ب و می تواند صورت ريوی بروز می كنده . بيشترين فرم آن بقارچی فرصت طلب است س يك بيماریزيكريپتوكوكو مقدمه:

بيماران دارای ضعف سيستم ايمنی ايجاد می  در، بروز نمايد. آلودگی های كريپتوكوكوسی عمدتاًحاد  ندرتاً تحت حاد و ،مزمن صورت
 مناطق مختلف ايران انجام شد. واريته گتی از كريپتوكوكوس نئوفورمنساين مطالعه به منظور جداسازی  شود.

( و اصفهان و شيراز، استان تهران كشور به سه قسمت شمالی)استان مازندران و گلستان(، مركزی)در سهروش ها:  مواد و

نمونه  495تعداد  شد.انتخاب  تصادفی مونه برداریتقسيم و مناطق كشت اكاليپتوس جهت ن (هرمزگان خوزستان وتان جنوبی)دو اس
حاوی  و سابورودكستروزآگار درخت برداشت و در محيط های كشت پايه سابورودكستروز آگار مجاور هوای و نمونه ، خاك، گلبرگاز 

آگار به عنوان محيط های  كاناوانين گليسين بروموتيمول Lهای كشت نايجر سيد آگار و  و محيط كشت داده شدند كلرامفنيکل
 واريته گتی استفاده شد. كريپتوكوكوس نئوفورمنستفريقی 

 5/2نمونه) 3گاتی شناسائی شد. از اين تعداد  هسوش كريپتوكوكوس نئوفورمنس واريت 13در مجموع  يافته های پژوهش: 

گلستان و از استان های مركزی موردی  های مازندران و درصد( مربوط به استان 2/9نمونه) 10خوزستان، درصد( مربوط به استان 
 نمونه خاك، 171مورد از  5نمونه هوا و  40مورد از  4نمونه برگ،  171مورد از  3نمونه گل،  113مورد از  1جدا نگرديد. 

 واريته گتی بود. كريپتوكوكوس نئوفورمنس

 از خاك و هوای اطراف اكاليپتوس مشاهده شد. هم كريپتوكوكوسجداسازی  اختالف معنی داری در گیری:نتیجه  بحث و

. مطالعات بيشتری در زمينه شيوع بيماری و (P<0.05)چنين اختالف معنی دار بين وجود مخمر در نمونه های گياه و هوا مشاهده شد
 دد. افراد در ايران پيشنهاد می گر عوامل زمينه ساز آن در
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 مقدمه 
بيموواری مسوو ب كريپتوكوكوووس نئوفووورمنس  

كريپتوكوكوووس  از تركي ووی .كريپتوكوكوووزيس اسووت 
كريپتوكوكووس   (،Aسروتيپ )واريته گروبی نئوفورمنس

 و( Dسوووروتيپ )نئوفوووورمنس واريتوووه نئوفوووورمنس 
سوروتيپ هوای   )ريپتوكوكوس نئوفورمنس واريته گتیك
B و C )ميوزان شويوع    .عامل بيماری باشوند  دمی توانن

 7/4تووا  7/1كريپتوكوكوووزيس در بيموواران دارای ايوودز 
ت هوای  يك ميليون مورد از مننژي تقري اًدرصد است و 

كريپتوكوكی در بيماران ايدزی ايجاد می شود كه منتج 
انتقووال . (1،2)مووی شوووددر سووال موورگ  025000بووه 

كريپتوكوكوزيس از حيوان بوه انسوان يوا از انسوان بوه      
صورت نمی گيرد. عالئم  فرزندانسان و حتی از مادر به 

كريپتوكوكوزيس می توانود موزمن و يوا حواد      كلينيکی
عالئم به مرحله بيمواری بسوتگی دارد. از    نوعباشد كه 

مننگوانسوفالی و افوزايف فشوار    بيماری، عالئم عمومی 
نخاعی است كه منوتج بوه سوردرد، توب،      -مايع مغزی

يا حتی كما  تغيير شرايط روانی، كاهف بينايی، جنون و
نئوفوووورمنس واريتوووه كريپتوكوكووووس  موووی گوووردد.

 زهوواینياو جغرافيووايی نئوفووورمنس و گتووی در توزيووع 
 گذشوته دهوه هوای    در اكولوژيکی با هم تفاوت دارنود. 

در وسووی، آلووودگی هووای كريپتوكوكبووایيی از درصوود 
بووه وسوويله  و دارای ضووعف سيسووتم ايمنووی  بيموواران

 شد كريپتوكوكوس نئوفورمنس واريته گروبی ايجاد می
واريته گتی برای بخف كمتری از مناطق كره زمين و  و
آلودگی  ايجادويژه در مناطق حاره و اطراف حاره ای ه ب

كريپتوكوكوووس نئوفووورمنس واريتووه   . (3)درمووی كوو 
ك وتران به عنووان مخوزن نموی توانود      نئوفورمنس در

 باعووک كريپتوكوكوووزيس شووود، زيوورا دمووای بوودن آن 
سوت كوه   ا گراد( به اندازه ای بای درجه سانتی 5/42ها)

نمی دهد اما مخوزن   اجازه رشد به اين پاتوژن قارچی را

كريپتوكوكوووس نئوفووورمنس واريتووه گتووی درختووان    
 ژنوتيوپ  ،هه گذشوته در داكاليپتوس گزارش شده است. 

 AFLP6a/VGIIaاز كريپتوكوكوس گتوی  حادی  های
بروز  نوپديد به عنوان يك پاتوژن  AFLP6c/VGIIcو

مووورد  350 مسوو ب، ژنوتيووپ هووای جديووديافووت كووه 
 مورد از آن علوی  19كه  ندكريپتوكوكوزيس انسانی بود

منجور بوه فووت بيموار     رغم درمان هوای ضود قوارچی    
ايون شويوع كريپتوكوكوالی از چنودين      ء. منشا(3،4)شد

توجه  با .كريپتوكوكوس گتی بودبا عامل درخت بومی و 
به عدم انتقال عامل بيماری از انسان به انسان يا حيوان 

 از با آلودگی بوای  جغرافيايی شناسايی مناطقبه انسان، 
ريپتوكوكوس نئوفورمنس و كريپتوكوكوس گتی لحاظ ك

جداسازی كريپتوكوكووس نئوفوورمنس و    ضرورت دارد.
 در  خوواك و گوورد و غ ووار   ازكريپتوكوكوووس گتووی  

گزارش شوده   كانادا و برزيل هند، نظير ديگر كشورهای
 در كشووور (2002)همکوواران و رانوودهاوا .(5-7)اسووت

نمونوه بورای كريپتوكوكووس     25جداسازی  هندوستان،
نمونه برای هر دو  5 نمونه برای گتی و 23نئوفورمنس، 

 اكواليپتوس و را از خاك دارای پسماندهای درخت گروه 
 .(2)گوزارش نمودنود  خاك حواوی فووویت پرنودگان    

همکاران كريپتوكوكوس گتی را در چهوار   چاكرابارتی و
درخووت  ( پسوومانددرصوود 4/1نمونووه) 354نمونووه از 

سوه توا از نمونوه هوای     كه  اكاليپتوس جداسازی كردند
دولنسويس  لمامث ت متعلوق بوه درختوان اكواليپتوس كا    

جداسوازی   همين رو شناسايی مناطق آلوده و (. از9بود)
 ، درختوان و ، گول ط يعت)خواك  كريپتوكوكوس گتی از

سزايی است. با توجه به ه ها( دارای اهميت ب بقايای آن
اين موضووع،  نس ت به  كل كشور درعدم مطالعه جامع 

كريپتوكوكوووس ايوون مطالعووه بووه منظووور جداسووازی   
مناطق مختلف ايوران انجوام    واريته گتی از نئوفورمنس

 شد.

 
 تعداد و نوع نمونه های مورد مطالعه در مناطق مختلف .1شماره  جدول

 نوع نمونه                              
 محل نمونه گيری

 مجموع  هوا گل برگ خاك

      

 212 21 53 72 72 منطقه يك)گرگان وساری (
 155 14 33 54 54 منطقه دو)مركز(
 122 5 27 45 45 منطقه سه )جنوب(

 495 40 113 171 171 مجموع 



 49اسفند ، هفتمدوره بیست و سه، شماره   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم                                    

 

3 
 

 هاروش  مواد و

منواطق مختلوف    در 1393در سوال  اين تحقيوق  
كشور از لحاظ جغرافيايی به سه منطقه انجام شد. ايران 
 ، مركزی)اسوتان (مازندران های گلستان و استانشمالی)

هوای   جنوبی)اسوتان  اصفهان و فوارس( و  های تهران،
هرمزگووان( تقسوويم شوود. منطقووه شوومالی  خوزسووتان و
شوهرهای گرگوان،   )شامل استان گلسوتان )منطقه يك( 

رختان موجود بهشهر و كرد كوی، دبهشهر، جنگل های 
اسووتان  ونمونووه(  95در حاشوويه جوواده گرگووان بووا    

سواری، محمودآبواد، نوشوهر، چوالوس، نکوا و      )مازندران
 123مناطق جنگلی نوشهر، درختوان حاشويه جواده بوا     

نمونه گيوری شود.   فروردين ماه  طولكه در  بود (نمونه
منطقه مركزی)منطقوه دو( شوامل طورا هوای جنگول      

شيراز، تك درختان موجود در اماكن مسکونی  كاری در
هوای تهوران و    و درختان كشت داده شده در دانشوگاه 

اصفهان و محل كشوت درختوان اكواليپتوس در پوارك     
در  بوستان موادر   و تهران-آزادگان، اطراف اتوبان ساوه
هوای اردي هشوت و    در مواه  تهران بود. نمونوه بورداری  
نمونوه جموع    155 نقطه، 35خرداد صورت گرفت كه از 

هووای  اسووتان منطقووه جنوبی)منطقووه سووه(آوری شوود. 
اطق مسوکونی دزفوول،   خوزستان و هرمزگان شامل منو 

ع اس، بندر خمير و جاده فرودگواه بنودر   انديمشك، بندر
دمای مطلوب  .(1شماره  )جدولبود نمونه 122ع اس با 
چنود كوه در    درجه است هر 35تا  30مخمر برای رشد 

سووابورو  در محوويط هووایگووراد نيووز   درجووه سووانتی 37
دكستروز آگار محتووی كلرامفنيکول، محويط خونودار و     

BHI  مقابول حورارت بسويار    مخمر در كند.  رشد مینيز
 .كنود  درجه رشد نمی 42تا  40حساس است و در دمای 

اپتيمم برای رشد قوار    دمای و كه رطوبت به دليل اين
 35توا   25دموای   درصد و 70رطوبت بایی  معمویً ها

نمونه  دراست، لذا اين مطالعه در اين فصول انجام شد. 
هايی استفاده شد كه دور از تابف  برگ برداری از برگ،

نور مستقيم خورشيد بود، با اسوتفاده از قييوی اسوتريل    
بار مصرف  ها جدا و در كيسه های پالستيکی يك برگ

دار قرار داده شد. در نمونوه   بو يا ظروف شيشه ای در
ی خاك از ناحيه ای كه در زير درخت و ترجيحاً در بردار

توسوط   ،معرض توابف نوور مسوتقيم خورشويد ن ودنود     
بوار   قاشقك استريل برداشت و داخل پليت هوای يوك  

مصرف شماره دار ريخته و بورای جلووگيری از خشوك    
درب آن چسب زده شد. در نمونه برداری از گول،   ،شدن

اگر گياه دارای شکوفه بود از شکوفه ها و در غيور ايون   
صورت از غنيه ها نمونه تهيه شد. نمونه گل يا شکوفه 
توسط قييی استريل از درخت جودا و در داخول كيسوه    

بار مصرف ريخته  شود. در نمونوه    های پالستيکی يك
دقيقوه   20توا   15به مدت برداری از هوا، محيط كشت  

طور مستقيم در معرض هوای موجود در زير سواي ان  ه ب
درخت اكاليپتوس قرار گرفته و پس از پايان زمان موورد  
 نظر، درب پليت بسته و توسوط پوارافيلم پوشوانده شود.    

بورگ بودين    نحوه آماده سازی نمونه های خاك، گل و
ولوه  در ل ،جداشوده های ترتيب بود كه مقداری از نمونه 

آنتوی بيوتيوك    های استريل حاوی آب مقطر استريل و
 هووای پنووی سوويلين واسترپتومايسووين ريختووه شووده و  

موايع رويوی    ميلوی ليتور از   5/0می شدند و  سانتريفيوژ
بورای كشوت   دقيقوه سوکون    20پوس از   سوسپانسيون

 استفاده می گرديد. 
سوابرو   هوای  بر روی محيط سوسپانسيون مذكور

 حاوی كلرامفنيکل آگار ودكستروزو سابور دكستروز آگار
كشوت اوليوه داده   درجه سانتی گوراد   30-32در دمای 

شده و سپس گونه های مختلف رشد كرده بر روی اين 
جهت خالص سازی كشوت مجودد داده شود.    ها محيط 

گونه های مخمری بر اساس شکل ظاهری جداسازی و 
سپس برای تمايز گونه هوای كريپتوكوكووس از ديگور    

از رنگ آميزی با مركوب چينوی و مشواهده در    گونه ها 
زير ميکروسکوپ و تست اوره اسوتفاده شود. در نهايوت    

های افتراقی اختصاصی مانند محيط كانواوانين   آزمايف
و محيط نايجر سيد آگوار  ( CGB)گلسين بروتيمول آگار

بوورای تشووخيص و افتوورا  گونووه هووای كريپتوكوووس  
 نئوفورمنس واريته گتی استفاده گرديد.  

 يافته های پژوهش
 24در پايان مرحله كشت اوليه نمونه ها، مجموعاً 

مخمور    17سوش مخمری جدا شد كوه از  ايون تعوداد،    
اوره آز مث ت بوده و در مشاهدات ميکروسکوپی و رنگ 

كپسول يك آميزی با مركب چينی دارای كپسول بودند.
محافظتی در كريپتوكوكوس می باشود   عامل حدت زا و

چنوين   هم برابر شرايط نامطلوب محيطی و كه آن را در
ممانعت از فاگوسويت شودن در سيسوتم بودن ميزبوان      
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در نمونه هوای جودا شوده از     و صرفاً محافظت می كند
موورد، دو موورد در مراحول     17از  .(7بيمار نموی باشود)  

بعدی بر روی محيط های كشت نايجر سيد رشد نکرد، 
نمونه ها رودوتوروی ، كه بر اساس خواص ميکروسکوپی
مخمر بورای تسوت    15تشخيص داده شد. و در نهايت 

مورد بررسی قرار گرفتند كه تنها  CGBبر روی محيط 
 )شوکل ها در ايون محويط رشود نمودند    مورد از آن 13

سوش به عنوان كريپتوكوكوس  13. در نتيجه (1 شماره
 3گتی شناسائی شود. از ايون تعوداد     هنئوفورمنس واريت

 نمونوه از منطقوه   10ربوط به استان خوزسوتان،  نمونه م
ولوی از اسوتان هوای مركوزی      شمالی)منطقه يك( بود

)جدول جدا نگرديدعامل در هيچ موردی اين  (2)منطقه 
   .(2شماره 

عالوه بر قار  های كريپتوكوكووس گونوه هوای    
. ديگری نيز بر روی محيط كشت اوليه رشد نمووده انود  

ها بيشترين تعوداد كلنوی مربووط بوه قوار        در بين آن
بوه ترتيوب مربووط بوه آسوپرژيلوس      آن موكور و بعد از 

و تريکوتشووويوم ، نوووايجر، پنوووی سووويليوم، فوزاريووووم 
 نتايج به دسوت آموده بوا    .(3 شماره )جدولبودرودوتروی
هوووای  آزموووون و SPSS از نووورم افوووزار  اسوووتفاده
  Mann whitney uو  ANOVA  ،T-testآمواری 
 گرفته شد.   نظر معنی دار در (P<0.05)و تحليل 

 
 

 نحوه توزيع نمونه های كريپتوكوكوس نئوفورمنس واريته گتی جداسازی شده در مناطق مختلف. 2شماره جدول 

 نوع نمونه             
 محل نمونه گيری

 مجموع هوا گل برگ خاك

 10 4 1 2 3 منطقه يك)گرگان و ساری(
 0 0 0 0 0 منطقه دو

 3 0 0 1 2 منطقه سه )جنوب(
 13 4 1 3 5 مجموع 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 رنگدانه های قهوه ای رنگ مخمرهای كريپتوكوكوس نئوفورمنس در محیط كشت نايجر سید آگار .1شماره  شکل

 

 

 گونه های مختلف قارچ های جداسازی شده غیر كريپتوكوكوسی .3شماره  جدول

 تعداد)درصد( نوع قار  

 149 موكور
 134 آسپرژيلوس نايجر
 112 پنی سيليوم
 52 فوزاريوم
 27 تريکوتشيوم
 2 رودوتروی
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  و نتیجه گیری بحث
ه بو  گذشتهدهه های  در سزيكريپتوكوكوبيماری 

اثر افزايف  در امادر دنيا گزارش می شد  محدودصورت 
داروهوای   ديابت وافوزايف مصورف  شيوع بيماری ايدز، 
مختلف نظير پيوند عوو،  موارد در سركوب كننده ايمنی
. در ايون  بوه شودت افوزايف يافوت    شيوع اين بيمواری  

كريپتوكوكووس   ،نمونوه  495ميوان   از مورد 13مطالعه 
بيشوترين  گتوی شناسوائی شود كوه      هنئوفورمنس واريتو 

 تعوداد . نس ت جداسازی مخمر از نمونه هوای هووا بوود   
نمونه های گرفته شده از هوای مناطق گرم و مرطووب  

 4در  عوودد بوووده و  20از اكوواليپتوس كامالدولنسوويس  
رشود   كريپتوكوكوس گتوی ها  از آن (درصد 4/15)مورد

فووای   وفور مخمور در نشان از  اين امركه نموده است 
آلوودگی فووای   بوایی  شودت   .اطراف گياه موی باشود  

ملی بورای ايجواد   تحت كشت گياه می تواند عوا  اطراف
عفونت در افرادی باشد كه به نحووی بوا ايون منواطق     

خصوص برای اشخاصی كه دچار يك ه ب، سروكار دارند
بيماری زمينه ای و يا داروهای سركوب كننده سيسوتم  

 ،آموواری لحوواظ از ، هسووتند.ايمنووی مصوورف مووی كننوود
در خواك  جداشده  مخمرتعداد اختالف معنی داری بين 

اكوواليپتوس كامالدولنسوويس درخووت و هوووای اطووراف 
چنين اخوتالف معنوی دار بوين وجوود      هم ،مشاهده شد

مشواهده  گيواه و هووا   جدا شده از مخمر در نمونه های 
كه نشانگر شيوع بيشوتر قوار  در نمونوه هوای هووا      شد

مطالعوات   كه در (P<0.05)نس ت به خاك و گياه است
در سوال  ديگر كمتر به اين امور پرداختوه شوده اسوت.     

هند مطالعه ای بوه  در دهلی همکاران  و گوگنای 2005
جداسازی كريپتوكوكوس نئوفورمنس واريته گتی منظور 

 4/0و شويوع   نداز گل های درخت اكاليپتوس انجام داد
درصد را برای كريپتوكوكوس نئوفورمنس واريتوه گتوی   

 ند كه با مطالعه حاضر هوم خووانی نداشوت    گزارش كرد
محدوديت نمونه برداری در مطالعوه  دليل ه ب كه احتمایً

راندهاوا جداسازی  2002. در سال (10)ها بوده است آن
كريپتوكوكوووس نئوفووورمنس واريتووه نئوفووورمنس و    
كريپتوكوكس نئوفورمنس واريته گتی را از خواك دارای  
پسماند درختان اكواليپتوس گوزارش كورد كوه در ايون      

نمونووه بوورای  25نمونووه خوواك تعووداد   95بررسووی از 
 23 ريپتوكوكوووس نئوفووورمنس واريتووه نئوفووورمنس وك

 5نمونه برای كريپتوكوكوس نئوفورمنس واريته گتوی و  
 29كوه شويوع    نمونه بورای هور دو گوروه مث وت بوود     

ايوون  درصوودی را گووزارش نمووود كووه بسوويار بووایتر از 
 عامل رطوبت نقوف  كه احتمایً درصد( بود 9/2مطالعه)
. اغلوب تحقيقوات   (2)در تفاوت نتايج داشته است مهمی

در قاره آسيا در مناطق شور  و جنووب شور  صوورت     
كه كليه مناطق مورد آزموايف در آسويا    در حالی، گرفته

آب و  ،دارای آب و هوای حاره ای مرطووب موی باشوند   
هوای ايران يك آب و هوای گرم و خشك موی باشود.   
با توجه به جداسازی كريپتوكوكوس نئوفورمنس واريتوه  

ختلوف ماننود هنود، چوين، آمريکوای      گتی در مناطق م
شمالی و ديگر مناطق از درختان مختلف بوه نظور موی    
رسد كه نوع گياه در اهميوت كمتوری جهوت اكولووژی     
كريپتوكوكوس قرار گرفته باشد به هر حوال جداسوازی   
كريپتوكوكوووس نئوفووورمنس واريتووه گتووی از درخووت   

ديگور نشوان موی     مطالعاتاكاليپتوس در اين تحقيق و 
چند كه درخت اكاليپتوس تنهوا زيسوتگاه ايون     دهد هر

تورين   گونه قار  نيست ولی موی توانود يکوی از مهوم    
. شورايط  (11-13)های ط يعی آن به شمار آيد زيستگاه

ترين فواكتور در احتموال جداسوازی     محيطی قطعاً مهم
كريپتوكوكوس نئوفورمنس واريته گتی از درختان يوك  

كريپتوكوكووس   گذشته مطالعاتط ق منطقه می باشد. 
نئوفورمنس واريته گتی در مناطقی يافت شده كه دمای 

جا در زمستان غال اً بایی دمای يخ زدگی  محيط در آن
روی تاثير فصول مختلوف بور    است. در تحقيقاتی كه بر

روی ميزان جداسازی كريپتوكوكوس نئوفورمنس واريته 
گتی صورت گرفته نشوان داده كوه هور چنود تغييورات      

ايينی دارد ولی ميزان شيوع ايون پواتوژن در   فصل اثر پ
دوره زمستان كاهف و در طوول دوره تابسوتان بيشوتر    

لوه  همخمور در و اين مطالعوه   در اما .(14،15)شده است
اول از منوواطق سوواری و گرگووان و بعوود از آن منطقووه  

 مطالعوه صوالحی و   در است.جدا شده گرمسيری جنوب 
 كريپتوكوكوس گتی جدااهواز هيچ موردی  همکاران در

(. اموا  10نگرديد كه با مطالعه حاضر هم خوانی نداشت)
مورد كريپتوكوكوس  همکاران در شمال تنها دو زينی و
كوه   اما دراين مطالعه ده مورد جودا شود   كردندگتی جدا

بوا توجوه بوه     كه اين تغييور احتموایً   هم خوانی نداشت
اسوتان  . (17)تغييرات دمايی و جغرافيايی می تواند باشد
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خوزستان دارای آب و هووای گرمسويری بووده كوه در     
طول تابستان درجه حرارت بسيار بای و گواهی بويف از   

ان و درجه سانتی گراد می باشود. اموا منطقوه گرگو     50
)نيمه گرمسيری( داشوته  ساری آب و هوای مديترانه ای

سوت. آب و  ا بوای  و رطوبت هوا در اين منواطق بسويار  
معتدل نيموه خشوك و يوا نيموه     هوای مناطق مركزی، 

مرطوب بوده و تغييرات شديد دما در طول سال در ايون  
اسوتان   بوای در  دموای نواحی محسووس اسوت. شودت    

هووای گوورم سووال موجووب كوواهف   خوزسووتان در موواه
جداسووازی ارگانيسووم فووو  نسوو ت بووه منطقووه نيمووه   

كه ارگانيسوم بوه    چرا باشد می گرمسيری شمال كشور
گر چه فاكتورهوايی  ا .(7است) افزايف دما بسيار حساس

مانند سرمای شديد زمسوتانی و تغييورات زيواد دموا در     
ايون   هنتيجو ه فصول مختلف ممکن است توجيوه كننود  

جا كه قار  ها غال اً محيط مرطووب   باشد. از آن تحقيق
را توورجيم مووی دهنوود و حوورارت اپتوويمم بوورای رشوود   

 30-32كريپتوكوكوس نئوفوورمنس واريتوه گتوی بوين     
گراد است عدم وجود اين گونه در منواطق   درجه سانتی

 كرد بوا  پايان بايد ذكر در. مركزی قابل توجيه می باشد
مشوکالت   وكريپتوكوكووزيس  توجه به اهميت بيماری 

، آگاهی عمومی و حتوی  آن در صورت تشخيص نیدرما
المقدور منع تردد بوه خصووص در افوراد دارای ضوعف     

درخووت اكوواليپتوس  منوواطق حوووور سيسوتم ايمنووی در 
  توصيه می گردد.

 سپاسگزاری
راهنمايی های ارزشومند   اين مطالعه با همکاری و

چنين كمك  هم مسعود امامی، خانم دكتر علوی و دكتر
های بی دريغ مسئولين محترم آزمايشگاه های دانشگاه 

وسيله  علوم پزشکی ايران انجام پذيرفته است كه بدين
 گردد.تشکر می  ها تقدير و از آن
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Abstract 

Introduction: Cryptococcosis is 

aopportunistic fungal infection. Current 

disease form occurs as a pulmonary form 

and as a chronic, subacute and rarely acute 

disease. Cryptococcal infections mainly 

occur in immunocompromised patients. 

This study was done to isolate 

Cryptococcusneoformans var. gatti from 

different regions of Iran. 

 

Materials & methods: Iran was divided to 3 

regions including north, south and central 

areas. Areas with Eucalyptus trees are 

randomly selected covering total regions. In 

north area (Mazandaran and Golestan 

provinces), in central area,( Tehran, 

Esfahan and Fars provinces) and in south 

area,( Khuzestan and Hormozgan 

provinces) were selected. 495 samples were 

collected from leaf, soil, flower and air 

around the Eucalyptus trees during 6 

months and were cultured on Sabouraud 

dextrose agar (S) and Sabouraud dextrose 

agar supplemented with chloramphenicol 

(SC) media. Niger seed agar and l-

canavanine glycine bromothymol blue were 

used as differentiation of Cryptococc-

usneoformans var. gatti. 

 

Findings: Total of 13 

Cryptococcusneoformans var. gatti were 

identified which 3 isolates (2.5%) were 

from Khuzestan province, 10 samples (9.2 

%) isolated from Mazandaran and Golestan 

provinces but no cases were isolated from 

central area  . From total isolates, 1 case 

from 113 flowers samples, 3 cases from 

171 leaves samples, 4 cases from 40 air 

samples and 5 cases  from 171 soil samples, 

identified as Cryptococcusneoformans var. 

gatti.  

 

Discussion & Conclusions: A significant 

difference was observed in isolation of 

Cryptococcusneoformans var. gatti from 

soil and air, also asignificant difference was 

observed between presence of yeast in air 

and soil samples (P< 0.05) which further 

studies are recommended to evaluate the 

disease prevalence and predisposing factors 

in Iran. 

 

Keywords: Cryptococcus neoformansvar 

gatii, Isolation, Iran 
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