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Abstract 

Background: Vulvovaginal candidiasis is a common problem in women. The purpose of this 
study was to compare two identification methods; new PCR analysis (with DNA extracted from 
samples) and conventional culture technique in detection of Candida species in vulvovaginal samples. 

Material and Methods: In this experimental-analytical study, 150 women of fertility ages 
participated and two vaginal discharge samples were collected by speculum. One sample used for 
direct DNA extraction as well as PCR and the other was used for culture and phenotypic evaluations. 
Phenotypic evaluations waere performed by germ tube and chlamydospore formation and specially 
culture in chrome agar medium to detect color of the colonies. PCR was performed by DNA extracted 
from samples as templates and finally size of Candida specific amplicons was determined. 

Results: From 150 samples, 87 in culture and 127 in new PCR technique were positive. In 
culture method, from total 87  Candida species , 73 C. albicans, 12 C. glabrata and 2 C. tropicalis 
were isolated whereas in new PCR technique, from  total 127 candida species 107  C. albicans, 18 C. 
glabrata and 2 C. tropicalis were identified. Concordance of the two methods were calculated as 68 
percent. 

Conclusions: The new molecular method (innovative PCR) has the potential to rapidly and 
accurately diagnose Candida vulvovaginitis in patients and can be used for diagnosis of  Candida 
species in clinical specimens. 
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 مقاله پژوهشی                                                                                                               مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراك

  48-1392،56آبان ، )77شماره پیاپی (8، شماره16                         سال                                                                                             
  

 با کاندیدایی اژینیت وولوو موارد از شده جدا کاندیداي هاي گونه شناسایی
 1391 در سال  ابداعیلکولیوم  روش کشت ودومقایسه 

 
  3 اکرم ازعانی،*2ساروخانی  محمدرضا،1حسین سهرابی

  
  ایران ،قزوین ،قزوین پزشکی علوم دانشگاه ،دانشکده پیراپزشکیگروه قارچ شناسی ، یقارچ شناس ارشد کارشناس ، مربی.1
 علوم انشگاهلکولی دومرکز تحقیقات سلولی م گروه بیوتکنولوژي و علوم آزمایشگاهی و بیوتکنولوژي، صیصدکتراي تخ،  دانشیار.2

  ایران ، قزوین،قزوین پزشکی
 ایران ،قزوین ،قزوین پزشکی علوم دانشگاه آزمایشگاه مرجع سالمت ،ویرولوژي ارشد کارشناس .3

 
 20/6/92:  تاریخ پذیرش9/4/92:تاریخ دریافت

 

 چکیده
ف این مطالعه شناسایی عوامل هد. شود ها محسوب می واژینیت کاندیدایی عارضه متداولی در خانم ولوو: زمینه و هدف

هاي   و مقایسه آن با روش)ها  ازخود نمونه DNAبا استخراج( ابداعی PCRلکولیوکاندیدایی با روش منیت یواژ ولوو
  .کشت بود

کولوم گذاري از ترشحات ر سنین باروري با استفاده از اسپ خانم د150 تحلیلی از- مطالعه تجربیاین در :ها مواد و روش
 و دیگري جهت  PCRا و از آنه DNAها جهت استخراج مستقیم یکی از این نمونه. نمونه گرفته شد دوواژینال 

محیط کورن میل آگار، تشکیل جرم  کشت روي هاي فنوتیپی با استفاده از  آزمون.استفاده شد) کشت(هاي فنوتیپی آزمون
  DNA  با استفاده ازPCR .ویژه رنگ کلونی روي محیط کروم آگار انجام شدنده ب تیوب و تولید کالمیدوسپور و

  .عمل آمده ها بحضور کاندیداآمپلیکون مربوط به  تعیین یت در نهاها و نمونه از استخراج شده
 از. مثبت بود) معرفی شده PCR(لکولیو نمونه با روش م127  نمونه با روش کشت و87 نمونه، 150 از تعداد :ها یافته
دا تروپیکالیس کاندی  مورد2 موردکاندیدا گالبراتا و 12نس و مورد کاندیدا آلبیک73، در کشت نمونه مثبت جدا شده 87بین 

 مورد کاندیدا 18  مورد کاندیدا آلبیکنس وPCR ، 107 نمونه مثبت تشخیص داده شده در127 لیکن از میان. دست آمده ب
  .درصد بود 68لکولی برابر وروش مبا روش کشت انطباق . دست آمده  ب مورد کاندیدا تروپیکالیس2گالبراتا و 

واژینیت را  ده توانایی شناسایی راحت و صحیح عوامل کاندیدایی در ولووگرفته ش کاره لکولی بومروش : گیري نتیجه
  .ها استفاده کرد  در نمونهتوان در تشخیص کاندیدا داشته و از آن می
  واژینیت اي پلی مراز، ولوو ، کشت، واکنش زنجیرهکاندیدا: واژگان کلیدي

  
  
  
  
  
  
 دانشکده پیراپزشکی و لکولیوم، ات سلولیمرکز تحقیق ،دانشگاه علوم پزشکی قزوین :مسئول نویسنده*

Email :mrsarookhani@QUMS.ac.ir  
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 مقدمه
سلولی یا   هاي تک عنوان ارگانیسمه کاندیداها ب

ها را در بیماران  مخمري یوکاریوتی طیف وسیعی از عفونت
ویژه در افرادي که سیستم ایمنی آنها تضعیف شده و یا ه ب

   .شوند جب میاي دارند مو  هاي زمینه بیماري
 از ناشی موارد اکثر در ژنیتال کاندیدیازیس

 در طبیعی فلور به صورت که است کاندیدا تعداد افزایش

 چهار سال در بیماران این  درصد5 تقریباً. دارد وجود واژن

 آن به که شوند می بیماري مبتال این به بیشتر یا و بار

 اژینیت وولوو .گویند می کننده عود کاندیدایی ولوواژینیت

 و خارش نظیر عالئمی با که است يبیمار کاندیدایی

 70-75بین  .شود می مشخص رنگ سفید غلیظ ترشحات
 دوران طول در بار یک حداقل سالم بالغ زنان درصد

 .شوند می دچار کاندیدایی اژینیت وولوو به خود باروري
 وجود دارند که شامل  هاي متعددي از این ارگانیسم ونهگ

اي،   پاراپسیلوزیس، تروپیکالیس، گالبراتا، کروزهآلبیکنس،
 موارد اکثر عامل .می باشند... دابلینسیس و گیلرموندي و 

 بیماران در ولی آلبیکنس است  کاندیداي هگون ،ها بیماري

درصد  15-47 کننده عود کاندیدایی اژینیت وولوو مبتال به
 خیبر .شوند می  ایجاد غیر آلبیکنسهاي گونه توسط موارد

 در قارچی ضد از داروهاي گسترده ي هاستفاد معتقدند

 است نقش داشته آلبیکنس غیر هاي گونه فراوانی افزایش

 ها ایمیدازول ي هروز سه تا یک درمانی هاي رژیم زیرا

 اما کند متوقف را آلبیکنس کاندیدا رشد ممکن است

 از بیش رشد که شود، می واژن در فلور تعادلی عدم باعث

 اغلب .کرد خواهد را تسهیل کاندیدا دیگر هاي گونه حد

 ضد به داروهاي نسبت آلبیکنس غیر کاندیداي هاي گونه

 کاندیدا میان این از و دهند می نشان مقاومت قارچی
 مقاومت فلوکونازول بهي ه ا کاندیدا کروزو گالبراتا

 رو این از .دهند می نشان ها گونه سایر نسبت به بیشتري

 و درمان در سزاییه ب اهمیت  کاندیداي هگون دقیق شناسایی
  .)2، 1(.داشت خواهد بیماري با مقابله

ه کاندیداها بکلی هاي مختلفی در شناسایی  روش
  وهاي فنوتایپی طور کلی شامل روشه روند که ب کار می

وش  ایران ررد. باشند  ژنوتایپی میهاي  روش  وکشت
 کشت متداول فعلی تشخیص کاندیداها روش استاندارد

 اما این روش نه تنها زمانبر بوده بلکه حساسیت آن .باشد می
 استفاده ازدر طی سالیان متمادي بنابراین . باشد  مینیز کم

 در تشخیص کاندیداها  PCRلکولی ووهاي مختلف م روش
لکولی معرفی شده وهاي م اما روش .بوده استاجتناب ناپذیر 

ت آنها بوده  خود مبتنی بر کش،واژینیت در تشخیص ولوو
  . )2، 1( برد  مزیت زمانی آنها را زیر سوال میدر نتیجهکه 

میرهندي و ، روش شناساییدر جهت تسهیل 
 -PCRروش ابداعی) 2008 (1387همکاران در سال 

Fragment size polymorphism )اي  واکنش زنجیره
را با طراحی ) پلیمراز بر مبناي چند شکلی اندازه قطعات

در این . اند  ارائه نمودهITS2 و  ITS1احیرایمر براي نوپ
 بر اساس گونه کاندیداها  PCRروش محصوالت

لذا نیاز به مراحل بعدي   وهاي متفاوتی خواهند داشت اندازه
هاي محدودگر را براي تشخیص بیشتر   استفاده از آنزیمو

همچنین در  .)2( هاي کاندیدایی مرتفع کرده است گونه
 و همکاران در سال لوو ص،جهت کم کردن زمان تشخی

 مالتیپلکس به PCR شناسایی کاندیدمی را با روش 2010
 (multiplex-tandem PCR= MT-PCR) دنبال هم

 و این روش مستقیم تعیین کاندیداها در خون  به انجام رسانده
 در واقع این .)3(. اند را با روش کشت خون مقایسه نموده
 مستقیم از نمونه براي اولین قدمی بوده که در جهت استفاده

 بهره گرفته شده  PCR و انجام آزمون DNAاستخراج
است که قطعا براي شناسایی سریع ارگانیسم خطرناکی چون 

هم در داخل گردش خون  هاي کاندیدایی و آن گونه
  . صورت گرفته است

رغم انجام برخی مطالعات در مناطق مختلف  علی
در استان قزوین تنها  ،لکولیوهاي فنوتایپی و م با روش کشور

هاي   روي نمونه1386مطالعه روي کاندیداها در سال 
گیري  هاي فنوتایپی بهره ولووواژینیت بوده که صرفاً از روش

و تعیین هویت شده است و انواعی از کاندیدها را جدا 
   .)4( اند نموده
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ف این مطالعه  هد،با توجه به موارد فوقلذا 
 ولوو موارد از شده جدا کاندیداي هاي گونه شناسایی

لکولی وبا مقایسه دو روش کشت وم کاندیدایی اژینیتو
 . می باشد ابداعی

  
  ها روش مواد و

 نفر بیماري 150 ازتحلیلی -تجربی مطالعه ایندر 
مراجعه نموده  91در طول سال که به مراکز بهداشتی قزوین 

 رسیدن به گیري ساده تا طور سرشماري و با نمونهه اند ب بوده
معیارهاي ورود به مطالعه . عدد فوق نمونه برداري شد

ساله غیر باردار متاهل با  20-50هاي در محدوده سنی خانم
ژینال سفید پنیري تا رقیق آبکی یا با عالئم     شکایت ترشح وا

دو و بدون  فرج یا هر خارش در ناحیه مهبل، قرمزي و
یص مصرف دارو بود که پزشک یا ماما در روند عادي تشخ

واژینیت را داده و درخواست  بالینی خود تشخیص ولوو
کولوم با استفاده از اسپ .تشخیص آزمایشگاهی را کرده بود

 سواپ داکرون از نواحی واژن و ولو نمونه گذاري، توسط
ترانسپورت قرار گرفته و  و در محیط) دو عدد(گرفته شد

   .نتقال یافتا
هاي  ، نمونه)فنوتایپی(عملیات قارچ شناسیجهت 

هاي   با استفاده از آزمونناژقارچی جدا شده از و
 و تولید کالمیدوسپور ))لوله زایا(تشکیل جرم تیوب(فنوتیپی

و   80روي محیط کورن میل آگار داراي یک درصد توئین 
ویژه رنگ کلونی روي محیط کروم آگار مورد  شناسایی ه ب

   .)5( قرار گرفتند
هاي  یطروي مح هاي مختلف کاندیدا در گونه

 )سابوردکستروز آگار حاوي کلرامفنیکول (SC کشت
هاي کاندیدا  رشد گونه .نداینممیهاي موکوئیدي  ایجاد کلنی

به  به جز گونه کاندیدا گالبراتا که براي رشد نیاز
توجه به   با.است هسریع بود ردانکوباسیون طوالنی دا

 هاي کاندیدا نظیر تروپیکالیس، ی گونهرخحساسیت ب
راگوزا به سیکلوهگزامید از  اي و کروزه لوزیس،پاراپسی
سابوردکستروز آگار حاوي کلرامفنیکول و ( SCC محیط

ها  تشخیص قطعی کاندیدا . استفاده نگردید)سیکلوهگزامید

 تولیدکالمیدوکونیدي و هاي لوله زایا، با استفاده از تست
بیش  .دوشمیپیگمان کاندیدا روي محیط کروم آگار انجام 

هاي آلبیکنس و دابلینسیس در محیط  صد گونه در90از 
 ایجاد کالمیدوکونیدي 80کورن میل آکار حاوي توئین 

هاي آلبیکنس و   درصد گونه90تست لوله زایاي  ند واینممی
   .استدابلینسیس مثبت 

 ترین از ابتدایی یکی که زایا لوله آزموندر 

 یک آلبیکنس است توسط کاندیدا تشخیصی هاي روش

 و برداشت کرده بیمار تازه کشت نمونه از لآنس استری

 خوبیه ب داده و انتقال انسان سرم از لیتر میلی نیم درون

درجه  37دماي در فوق سوسپانسیون .گردید مخلوط
 سپس شد، نگهداري ساعت 3 تا 2 مدت گراد به سانتی

 .شد بررسی میکروسکوپ زیر در زایا فقدان لوله یا وجود
 میل کورن محیط روي کونیديکالمیدو ایجاد در آزمون

تمام ابتدا  (CMA-T80)  80 درصد توئین1آگارداراي
 کشت داده سابورو محیط روي بر بررسی مورد مخمرهاي

 محیط روي بر شده داده کشت هاي سپس ایزوله .شدند

 72 مدت به و شده تلقیح 80توئین  حاوي آگار میل کورن

پس  .ندشد گراد نگهداري درجه سانتی 30دماي  در ساعت
 نمایی درشت از استفاده با انکوباسیون، مدت طی از

 وجود عدم یا وجود ضعیف میکروسکوپ،

 . )6، 5( گرفت قرار بررسی مورد کالمیدوکونیدي

 جهت کشت روي محیط کروم آگار کاندیدا
 با استفاده از لوپ )شرکت کروم آگار رامباخ فرانسه(

لف بر روي هاي مخت استریل، مقدار کمی از مخمرهاي گونه
محیط کشت افتراقی کروم آگار کاندیدا کشت داده 

 37شوند، کشت تلقیح شده، درون انکوباتور با دماي  می
 48 و بعد از گذشت شدهگراد نگهداري  درجه سانتی

هاي ظاهر شده از نظر مورفولوژي کلنی و  ساعت، کلنی
 بر اساس .ندگرفترنگ پیگمان تولید شده مورد بررسی قرار 

موید سبز رنگ  ،لعمل شرکت سازنده محیط کشتدستورا
 و  گالبراتا موید کاندیدابنفش و رنگ آلبیکنسکاندیدا

   .باشد  می تروپیکالیسموید کاندیداآبی  رنگ
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براي استخراج  ابتدا لکولیوهاي م جهت روش
DNA طور مستقیم وه ب( هاي سواپ واژینال نمونهخود  از 

 Glassاستفاده از  با ) استخراج شده از کلنیDNAنه از 

bead )سپس  ودیواره کاندیداها شکافته شده  ،)ذرات شیشه
 igenomic BYF DNAاستخراج با کیت 

extraction mini kit (Intron Biotechnology 
Inc., Seongnam, South Korea) شدانجام .  

طراحی پرایمرهاي رفت و برگشت یونیورسال  براي
ژن   5SrRNAم منطقهو تما) ITS )7 در 2و1ویژه مناطق 

rDNA )با که )8(اساس منابع مختلف بر )ویژه کاندیداها 
استفاده از نرم افزارهاي طراحی پرایمر و تایید آنها با منابع 

 :دگردی استفاده ،دست آمده بنیز ) BLAST(اطالعاتی 
Forward: (ITS1:5’-TCC GTA GGT GAA 
CCT GCG G-3’)  
Reverse: (ITS4: 5’-TCC TCC GCT 
TATTGA TAT GC-3’)  

استخراج  DNA با استفاده از PCRانجام جهت 
 از نیز و )میکرولیتر2(عنوان الگوه بها   از نمونهشده

 ) میکرولیترهر کدام یک (پرایمرهاي رفت و برگشت
آمپلیکون شرکت ) (میکرولیترmaster mix ) 10و

ب را آمیکرولیتر  25  و مابقی حجم تا استفاده شد)دانمارك
 DNAهاي  چنین از نمونه هم. )9( تشکیل دادمقطر 

عنوان کنترل ه هاي کاندیداي مشخص ب استخراج شده سویه
هاي علمی ایران با  شده از سازمان پژوهشتهیه ( مثبت

 و Candida albicans PTCC:5027هاي شماره
Candida glabrata PTCC:5297 و  Candida 

crusei PTCC:5295(از  وDW منفی عنوان کنترل ه  ب
 ABI ترموسایکلر با استفاده ازدر نهایت. ه شداستفاد

veriti (USA) عنوان ه  زیر بهاي حرارتی  سیکلمقادیر
  :)10(کار گرفته شدنده مقادیر بهینه ب

   دقیقه7گراد به مدت   درجه سانتی94:دماي اولیه

  : سیکل شامل30
   ثانیه45 درجه به مدت 94: دناتوره
  دقیقه درجه به مدت یک 56: اتصال

   درجه به مدت یک دقیقه72: دماي گسترش یا بسط
   درجه به مدت هفت دقیقه72: دماي نهایی گسترش

 روي ژل  PCRاز الکتروفورز محصوالت
محصوالت تکثیري با . جهت شناسایی استفاده شد آگاروز

 DNAاز مارکر . رنگ ژل رد رنگ آمیزي شدند
(Intronbio Co. south Korea)ا ه  در کنار نمونه

  .استفاده شد
 EXCEL افزار نرم در آزمایشات تمام نتایج

نرم  از ها داده تحلیل و تجزیه براي و شد ذخیره
 استفاده میانگین فراوانی و محاسبه و 16  نسخهSPSSافزار

 . شد

  
  ها یافته

 ولووواژینیت دارايمیانگین سنی جامعه 
از  .ست آمدده  سال ب32±5/10 مطالعه در اینکاندیدایی 

 اژینیت گرفته شده از بیماران، تعداد و نمونه ولوو150اد تعد
تعیین گونه   و داشتهروش کشت مثبتاین  نمونه با 87

 لکولی تعدادودر روش م اما .براي آنها انجام شد ییکاندیدا
 . گردیدمشخص ییگونه کاندیدا  و شد نمونه مثبت127

 68لکولی برابر وروش مبا ) فنوتایپی( روش کشتانطباق 
   .دست آمده درصد ب

 نمونه مثبت، 87از میان ) فنوتایپی( روش کشتدر 
 مورد گونه کاندیدا 12 مورد گونه کاندیدا آلبیکنس و 72

دست ه مورد گونه کاندیدا تروپیکالیس ب 2 گالبراتا و
 .)1جدول  و 1تصویر(آمد
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Candida tropicalis  Candida albicans  Candida glabrata  
  گونه کاندیداي آلبیکنس و گالبراتا و تروپیکالیس 3 در جداسازي محیط کشت کروم آگار.1 تصویر

  
  هاي ولووواژینیتی   ابداعی در جداسازي کاندیداها در نمونه PCR مقایسه نتایج دو روش کشت و.1جدول 

  درصد PCRتعداد در  درصد   در کشتتعداد  گونه کاندیدا
  84  107  84  73  آلبیکنس
  14  18  14  12  گالبراتا

  2  2  2  2  تروپیکالیس
  100  127  100  87  جمع

  
 150 از تعداد ابداعی (PCR)لکولیوروش مدر 

 مثبت  PCR مورد با این روش127 نمونه کار شده تعداد
 آنها  PCRشدند یعنی در الکتروفورز ژل آکاروز محصول

و در  بازي مالحظه شد 870 تا 530باند مشهود در ناحیه 
 مورد 107 کار گرفته شدهه مجموع با توجه به پرایمرهاي ب

 مورد 18  جفت باز و533کاندیدا آلبیکنس با باند با اندازه 
 مورد 2 و جفت باز 874 کاندیداگالبراتا با باند با اندازه

ایجاد  جفت باز 521 کاندیدا تروپیکالیس با باند با اندازه
 و 2تصویر(ک گردیدند نمودند و به این ترتیب از هم تفکی

  )1جدول 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

M    ١    ٢    ٣  
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هاي ولووواژینیتی استان   و الکتروفورز نمونه. 2PCR تصویر
گالبراتا ) 1:هاي کاندیدایی قزوین براي جداسازي گونه

  سایز مارکر) Mآلبیکنس)3تروپیکالیس )2
 

روش  با  جدیدلکولیوروش مانطباق در انتها در 
 نمونه آنالیز شده 150از که  مشخص گردید )فنوتایپی(کشت

عنوان روش ه ب( جداسازي فنوتایپییابا دو روش کشت 
طراحی  لکولیوروش معنوان ه ب( PCRو روش) متداول

مثبت داشته و طابقت  نمونه با هر دو روش م87 ، تعداد)شده
 مثبت و در روش کشت PCR نمونه در روش 41تعداد 

و هیچ  ش منفی بودند نمونه نیز در هر دو رو22 منفی و تعداد
دست ه  منفی ب PCRموردي از کشت مثبت ولی

  . )2جدول (نیامد

  
  هاي ولووواژینیتی لکولی معرفی شده در شناسایی کلی کاندیداها در نمونهو تطابق دو روش کشت و م.2جدول 

جمع 
  کل

مولکولی 
 منفی ولی
کشت 
 مثبت

مولکولی 
 منفی و
کشت 
 منفی

مولکولی 
 مثبت ولی
کشت 
 منفی

لکولی مو
 مثبت و
کشت 
 مثبت

تطابق 
دو 
  روش

 تعداد 87 41 22 0  150
 

  بحث
در این جهت تسهیل و کاهش زمان شناسایی، 

روش جدید و کامال ها،  با حذف مرحله کشت نمونهمطالعه 
 واژینیت تا سر اي براي تشخیص کاندیداهاي مولد ولوو ساده

 متداول کشتو با روش شد آنها معرفی  حد شناسایی گونه
  . گردیدمقایسه هاي فنوتایپی مربوطه  و یافته

واژینیت  سن شیوع ولوومتوسط  مطالعه  ایندر
باشد  می  سال32±5/10برابر ) هاي مثبت نمونه(کاندیدایی 

   .)11، 4(  داردانطباقداخل کشور  مطالعات برخیکه با 
در این شده  ترین گونه کاندیدایی جدا شایع

لکولی آلبیکنس بوده و مدو روش کشت و هر درمطالعه و 
اما .  مطالعات نیز چنین استاکثردر از منظر اپیدمیولوژي که 

دومین گونه شایع در این مطالعه کاندیدا گالبراتا بوده که 
که در مجموع   داردمطابقت تحقیقات برخیبا این وفور 

نیز  هاي داراي پتانسیل عود مجدد و حکایت از افزایش سویه
کتوکونازول و داروهاي ه خطر افزایش مقاومت ب

 نیزسوبل و پاولیک و فیلد درمطالعات . فلوکونازول را دارد
 ولووواژینیت گزارش  را درشیوع این گونه کاندیدا

در آخرین و تنها مطالعه میریان و  .)14-12(اند کرده
 استان قزوین نیز شیوع عوامل کاندیدایی ولوو همکاران در

از (س به نان آلبیکنسهاي آلبیکن واژینیت و نسبت سویه
در . )4( ها قرار دارند در همین محدوده) جمله گالبراتا
در هر  دابلینسیس  کاندیداگونههیچ موردي از تحقیق جاري 

این  ناتوانی ناشی ازیا  ستتوان میجدا نشد که دو روش 
شده کار گرفته ه نوع پرایمرهاي ب لکولی ووروش م

 کهاین واقعیت باشد ناشی از چنین  همیا  و باشد  PCRبراي

 توان نمینیز   در محیط کروم آگارکلنی رنگ روي ازحتی 

 از را گونه آلبیکنس و دابلینسیس دوهاي فنوتایپی  در روش

 افتراق براي دیگري روش از بایستی و شناخت باز یکدیگر

 به این جهت در ادامه این تحقیق و در .)11( جست سود آنها
نمونه کاندیدا  72ر روي ب )منتشر نشده( یک بررسی جدا

 روش کشت، متد مقاومت به حرارت جدا شده درآلبیکنس 
که البته با رشد همه این ) 11( درجه اعمال و استفاده شد45

 است هیچ موردي از آلبیکنس کاندیداها که موید  ایزوله
به البته  .دست نیامده گونه کاندیدا دابلینسیس در میان آنها ب

عرفی شده در این تحقیق نیز لکولی مو روش مهر حال
به این تواند گونه دابلینسیس را از آلبیکنس جدا کند و  نمی

هاي   و متعاقبا هضم با آنزیم PCRهاي باید از روشمنظور 
 در تحقیق میرهندي و همکاران  کهمحدودگر بهره جست
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 کار گیريه بعدم  .)8(نیزاین موضوع نشان داده شده است
   .باشد مطالعه جاري میهاي  ت خود از محدودیتکنیکاین 

تشخیص در فعلی  استانداردو  روش متداول
اما این روش نه تنها  .)15(باشد کاندیداها روش کشت می

 .)2(باشد زمان بر بوده بلکه حساسیت آن نیز کمتر می
هاي مختلف   روشاستفاده ازکه ذکر شد  طوريه ببنابراین 

اب ناپذیر  تشخیص کاندیداها اجتنبراي  PCRلکولی ووم
لکولی معرفی شده در وهاي م روشتمام اما  .باشد می

خود مبتنی بر کشت آنها بوده که هم واژینیت  تشخیص ولوو
 آنها را زیر سوال  تشخیصزمانکم کردن مزیت در نتیجه 

   .)16(برد می
 انجام در میرهندي و همکاران مطالعه لذا

 عنوان نمونهه  بخود کلنیبرداشت از با  PCRمستقیم
(template) جهت شناسایی کاندیداها در این راستا بوده 

حذف است که خود اقدامی جالب براي کم کردن زمان و 
و تهیه  DNA  استخراج دریک مرحله سخت و وقت گیر

 لیکن چنانچه مشهود است در این .)10( الگو بوده است
د که انتظار وش میها  نمونهاولیه روش نیز مبادرت به کشت 

 اما داریمهاي کاندیدایی  ساعته را براي ظهور کلنی 72 تا 48
استخراج حذف مرحله کشت و هدف این تحقیق با 

و آنگاه واژینیتی  ي ولووها  از خود نمونه DNAمستقیم
در حد چند ساعت است  و تر سریعکه بسیار  PCR انجام

  . غلبه کرده است زمان طوالنی تشخیصبر مشکل
معرفی  PCR لیلکووم روش ،نظیر سایر مطالعات

هاي  گونهآمپلیکون ایجادي بر اساس سایز توانست شده 
را  تروپیکالیسآلبیکنس و گالبراتا و کاندیدایی یعنی اصلی 

   .)8، 7( از هم تفکیک و شناسایی کند
لکولی معرفی شده در وهاي متعدد م از میان روش

رسد  نظر میه ب، مختلف کاندیداییهاي  شناسایی گونه
و استفاده از در این طرح   شدهر گرفتهکاه ب  PCRروش

 از  ضمناارایی بهتري داشته وک پرایمرهاي یونیورسال
هاي  اختالف در سایز آمپلیکون تولیدي که از تفاوت گونه

فاصل  تعداد نوکلئوتیدهاي حد کاندیدایی در فاصله و
 5.8 وتمام ژن18S rDNA از ژنITS  بخشینواحی مابین

S rDNA مابین بخشی   وITS 28 ژن ازS rDNA  که
و  برد بهره می )18، 17(در سایر مطالعات نیز آمده است 

   . آنها را تفکیک نمایدتواند می
  

  گیري نتیجه
راحتی ه سرعت و ب بامعرفی شده   PCRروش

هاي اصلی آنها را در  گونه تواند انواع کاندیداها و می
این امر  و واژینیتی شناسایی کند هاي مشکوك ولوو نمونه

هاي  هاي کلینیکی در آزمایشگاه ابل تسري به سایر نمونهق
بسیار ابداعی  محققین این طرح روش .تشخیصی خواهد بود

واژینیت کاندیدایی  در تشخیص ولووتري را نیز  ساده
  .اي جداگانه عرضه خواهد شد اند که در مقاله طراحی کرده

  
   تشکر و قدردانی

ره ا شماب طرح تحقیقاتی محلاین پژوهش از 
 معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی 11027/44/28

در  .قزوین و مساعدت مالی مربوطه صورت پذیرفته است
به صرفا هایی که  هتصویب این طرح به دلیل استفاده از نمون

 ،شوند دالیل تشخیصی و درمانی در روند معمول اخذ می
 نویسندگان از .گرفتن موافقت کمیته اخالق الزام نشده است

ویژه همکاري ه بدانشگاه مات کادر بهداشتی و درمانی زح
  وحسینی در اخذسپیده صمیمانه ماماي محترم سرکار خانم 

 پس از استفاده ي مصرف شدهها  نمونهدر اختیار قرار دادن
 .نمایند می تقدیر ،آنهاازتشخیص متداول در 
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