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Comparison of Conventional and Molecular Methods 
in Identification of Candida Species Isolated from 
Oropharyngeal Candidiasis

[1] Oropharyngeal candidiasis in head and neck cancer patients ... [2] Oropharyngeal
candidiasis caused by non-albicans yeast in ... [3] Oropharyngeal candidosis relative
frequency in ... [4] Epidemiology of oropharyngeal Candidacolonization and infection in ...
[5] Comparison between four usual methods of identification ... [6] Molecular techniques
for pathogen identification and fungus ... [7] Performance comparison of phenotypic and
molecular methods ... [8] Identification, typing, antifungal resistance profile ... [9] Molecular 
typing of Candida albicans isolates ... [10] Molecular analysis of fungal populations in
patients with ... [11] Morphological and molecular identification of filamentous ... [12]
Oropharyngeal candidiasis: A review of its ... [13] Rapid identification of Candida albicans 
by filamentation ... [14] Efficacy of API 20C and ID 32C systems for identification ... [15]
Characterization of a cDNA clone, encoding a 70 kDa heat shock ... [16] The identification
and differentiation of the Candida ... [17] Multilocus sequence typing of Candida tropicalis
shows ... [18] The neighbor-joining method: A new method ... [19] Oropharyngeal candidiasis 
in head and neck cancer patients ... [20] Isolation and molecular identification of Candida ... 
[21] Evaluation of the Albicans IDR plate method ...[22] Comparison of Albicans ID2 agar 
plate with ...[23] Susceptibility of clinical Candida species ...[24] Oropharyngeal candidiasis 
in HIV/AIDS patients ...[25] Epidemiology of Candida kefyr in patients ...[26] Epidemiology
of Candida kefyr in patients ...[27] Evaluation of the new chromogenic medium ...[28]
Evaluation of a reformulated ...[29] Application of CHROMagar Candida for rapid screening  
... [30] Molecular identification of veterinary yeast ...[31] Epidemiology, antifungal
susceptibility, and pathogenicity ...

Aims Candida species are normal flora in the human body and are the main cause of hospital 
infections in people with underlying disease. The purpose of the present study was comparison 
of the conventional and molecular laboratory methods in identifying different species of 
Candida to find the optimal method.
Materials & Methods 60 Candida isolates were obtained from oropharyngeal candidiasis 
patients and recognized using laboratory routine methods including germ tube production, 
culture on CHROMagar medium, API 20 C AUX kit and molecular ITS sequencing method. The 
concordances between the methods compared to the molecular method were measured by the 
kappa coefficient using SPSS 16.0 software.
Findings Out of 60 Candida isolates, 10 isolates (16.6%) in germ tube formation test, 8 isolates 
(13.33%) in the API test, and 9 isolates (15%) in the culture on CHROMagar medium have 
different results in comparison to the ITS sequencing method. Germ tube (k= 0.90) and culture 
on CHROMagar medium methods (k= 0.66) showed the highest and the lowest agreement with 
the molecular method in the identification of Candida albicans species respectively.
Conclusion The results showed that conventional methods alone cannot diagnose all Candida 
species and molecular methods such as ITS sequencing can be used to confirm the identification.
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مقدمه
 قارچیهای ترین عامل ایجاد عفونتهای کاندیدا مهمگونه

 دارند وطور شایع در فلور دهانی وجود ههستند. آنها ب بیمارستانی
تحت شرایط خاص فیزیولوژیکی و پاتولوژیکی ممکن است از 

د. امروزه نحالت کامنسال به حالت پاتوژن تغییر وضعیت بده
علت افزایش تعداد بیماران ایمونوساپرس، دیابت، تشدید هب

هایی مثل ایدز، استفاده گسترده از ابزارهای پزشکی در عفونت
قص نمغزی و قلبی،  ابتثداخل بدن بیمار مانند حضور کاتترهای 

درمانی و رفتن سد مخاطی حاصل از جراحی، شیمیایمنی یا ازبین
های جراحی مهاجم و استفاده از رادیوتراپی، تکنیک

الطیف طوالنی مدت، شیوع کاندیدیازیس های وسیعبیوتیکآنتی
	,1]استطلب رو به افزایش عنوان یک عفونت فرصتهب 2]. 

کاندیدیازیس، یک اختالل شایع در بیماران با سرطان  اوروفارنژیال

سر و گردن است که در طول رادیوتراپی ایجاد و با یک مرحله 
شود. این عارضه معموالً پس کلونیزاسیون مخاط دهانی شروع می
شود و ممکن است باعث ایجاد از رادیوگرافی سر و گردن ایجاد می

شود. این اختالل در بیماری سیستمیک در افراد دارای بدخیمی 
شود و ممکن است به صورت عفونت دردناکی ظاهر میبیماران به
 آن فراوانی کند. سیستمیک بیماری ایجاد و یابد انتشار ازوفاگوس

  .,3]	[4است شده زده تخمین مختلف هایگروه در %۵۰ میزان به تقریباً 
شناسایی مخمرهای عامل این عارضه در سطح گونه در انتخاب 
داروی ضدقارچ مناسب و جلوگیری از ایجاد عفونت شدید الزم و 

در شخیص جنس کاندیدا تهای مختلفی برای روشضروری است. 
تست تولید توان به آنها میاز جمله  اند کهمعرفی شدهسطح گونه 

های جذب قند و تست جرم تیوب، تست تولید کالمیدوکونیدیا،
د، نشوکیت انجام می صورت دستی یا با استفاده ازنیتروژن که به

اشاره های مولکولی سنجی و روشهای کشت بر پایه رنگمحیط
  .[5]کرد
اند، هایی بودههای بررسی معمولی همواره دارای چالشروش

صورت کمپلکس وجود توانند بهزا میهای بیماریچراکه قارچ
باشند و یا اینکه در نمونه کلینیکی خیلی کم باشند و داشته 

های معمولی مشکل باشد. به عالوه جداسازی آنها با روش
هایی که اجزای خاص برای های غیر قابل کشت و قارچقارچ

عنوان چالش کنند هم بهشناسایی روی محیط کشت تولید نمی
  .[6]اندهای شناسایی معمولی باقی ماندهدیگر در روش

 ID32Cو  2ID	20C ،Vitek	APIهای فنوتیپی از جمله تست
صورت تجاری وجود دارند. ولی های کاندیدا بهبرای تشخیص گونه

روز زمان  ۲تا  ۱ها هم هزینه باالیی دارند و هم حداقل این تست
  .[7]آمدن نتیجه آنها مورد نیاز استدستبرای به
ر جمعیت های مولکولی امکان تجزیه و تحلیل ساختاروش
های ایزولههای بالینی کاندیدا، دریافت ارتباط پیچیده بین ایزوله

های قارچی را فراهم بالینی و محیطی و ارتباط ژنتیکی ایزوله
های مولکولی زیادی برای های اخیر روشدر سال .[8]کنندمی

توان از آن جمله می اند کهههای کاندیدا معرفی شدتشخیص گونه
 در توالی تعیین ،sequencing)	ITS (ITS ژن توالی تعیینبه 
 ایضربه میدان ژلی الکتروفورز ،(MLST)ژنی  ناحیه چند

(PFGE)، DNA تصادفی تکثیریافته ریخت چند (RAPD)، 
 تکراری توالی و (LH‐PCR) ناهمگون پلیمراز ایزنجیره واکنش

  .[10	,9]اشاره کرد (Microsatellites) ژنی خارج خصوصبه
های معمولی و براساس مخمری با استفاده از روش هایگونه

شوند. با این مورفولوژی و مشخصات فیزیولوژیک شناسایی می
های کاندیدا های مولکولی برای تعیین هویت گونهوجود، روش

های مورفولوژیک قادر به شناسایی گونه خصوصًا زمانی که روش
زهای معمولی . شناسایی بر پایه آنالی[11]نباشند کاربرد دارند

ها ممکن است ماکروسکوپی و میکروسکوپی و خصوصیات قارچ
تحت تاثیر محیط و شرایطی که قارچ قرار دارد تغییر کند، در 

شود. های مولکولی مشاهده نمیصورتی که این تغییرات در روش
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DNA  ریبوزومال(rDNA)  یک هدف مناسب در مطالعات
ها و مخمرها یشتر قارچها است که در شناسایی بفیلوژنیک قارچ

  .[11]شوداز این روش استفاده می
در سطح جنس برای  قارچیتشخیص سریع و صحیح عوامل 

های مناسب مدیریت نظارت و کنترل بیماری و انتخاب استراتژی
  .[12]استدرمان و جلوگیری از تشدید بیماری الزم و ضروری 

های نهبا توجه به نیاز موجود به شناسایی سریع و صحیح گو
تنها برای مطالعات اپیدمیولوژیکی، بلکه برای انتخاب کاندیدا نه
ومیر مناسب و کاهش میزان مرگ داروهای ضدقارچیدرمان با 

ناشی از این مخمرها، انتخاب روش تشخیصی مناسب از بین 
دلیل اهمیت تشخیص ه. باستهای موجود بسیار مهم روش
ظور مقایسه روش مولکولی منههای کاندیدایی این مطالعه بگونه

های این مخمر انجام موجود برای تشخیص گونه رایجهای با روش
  شده است.

  

  هامواد و روش
  های کلینیکیایزوله
کاندیدیازیس در  اوروفارنژیالهای ایزوله کاندیدا از نمونه ۶۰تعداد 
بیمار مبتال به سرطان سر و گردن از انستیتو کانسر بیمارستان  ۵۴

ها روی محیط سابورو دکستروز آگار نمونه خمینی گرفته شد.امام 
کشت داده شدند. برای شناسایی  C۲۸°ساعت در  ۴۸مدت ه ب

  های استاندارد مورد استفاده قرار گرفت.ها تکنیکایزوله
  تست تولید جرم تیوب

حاوی ی لیتر میلی۵/۰منظور انجام تست جرم تیوب، در یک لوله هب
سرم انسانی سوسپانسیون سلولی با استفاده از یک کلنی از هر 

ساعت  ۳مدت  هب C۳۷°ها در دمای . سپس ایزولهشدایزوله تهیه 
پس از گذشت زمان انکوباسیون، از محتویات هر  .[13]انکوبه شدند
ها الم تهیه شد و از نظر تولید جرم تیوب زیر کدام از لوله
  .ندپ بررسی شدومیکروسک

  آگارکشت روی محیط کروم 
های مختلف کاندیدا از این تست استفاده برای تشخیص گونه

آگار ها روی محیط کروم هر کدام از ایزوله .شودمی
)CHROMagar	 Company(کشت داده شدند و برای  ؛ فرانسه

انکوبه شدند. نتیجه با توجه به رنگ  C۳۵°ساعت در دمای  ۴۸
  شود.تولیدشده توسط هر ایزوله بررسی می

  AUX	C	20	APIاستفاده از کیت  تست جذب قندی با
های مختلف کاندیدا از روش جذب قندی برای تشخیص گونه

. با استفاده از دستورالعمل شرکت سازنده، شداستفاده 
فارلند استاندارد مک ۲سوسپانسیون سلولی استاندارد با غلظت 

قطره از این سوسپانسیون داخل هر کدام از  ۵ و تهیه شد
موجود در کیت ریخته و پس از  Cهای محیط آمپول

ویات آمپول، سوسپانسیون حاضر به هر کدام از تشدن محیکنواخت
ها، در دمای پس از گذاشتن پوشش چاهک وها تلقیح چاهک

°C۳۰  ساعت انکوباسیون  ۲۴از ها پس . خوانش چاهکشدانکوبه

سایت نالین موجود در وبآافزار و با استفاده از نرمشد  انجام
bioMerieux [14]شدندهای کاندیدا شناسایی گونه.  

	ITS مولکولی روش از استفاده با هاایزوله هویت تعیین
sequencing  

  DNAجداسازی 
مدت ه ها روی محیط سابورو دکستروز آگار کشت داده و بایزوله
ژنومیک با  DNAدرجه انکوبه شدند.  C۳۰°ساعت در دمای  ۴۸

الکل از هر کدام از میلآایزو -کلروفرم - استفاده از روش فنل
های جداشده تا زمان استفاده در دمای DNA .[15]ها جدا شدایزوله
°C۲۰ - .نگهداری شدند  

  PCRانجام واکنش 
و با  با استفاده از مسترمیکس شرکت سیناکلون PCRواکنش 

	ITSاستفاده از پرایمرهای اختصاصی ژن  (Internal	

Transcribed	 Space	 region)  میکرولیتر انجام ۵۰در حجم
	‐5ꞌ	F‐صورت ه ترتیب بهبرفت و برگشت  یپرایمرها توالیشد. 

TCCGTAGGTGAACCTGCGG‐3ꞌ	 (ITS1)  وR‐	 5ꞌ‐

TCCTCCGCTTATTGATATGC‐3ꞌ	(ITS4) .است	
 C۹۵°: استبه این ترتیب  PCRبرنامه زمانی و دمایی واکنش 

ه ب C۵۵°ثانیه،  ۳۰مدت ه ب C۹۵°سیکل شامل  ۳۰دقیقه،  ۱۰برای 
ه ب C۷۲°ثانیه و دمای نهایی  ۱۰۰مدت ه ب C۷۲°ثانیه،  ۳۰مدت 
بر روی ژل،  PCRپس از مشاهده محصول  .[16]دقیقه ۱۰مدت 

ها با توالی ارسال و نمونههر نمونه برای تعیین  PCRمحصوالت 
؛ DNA )Bioneer توالی آنالیز کاربردی هایبیوسیستم استفاده از

با استفاده از  های حاصلتوالیتعیین توالی شدند.  کره جنوبی)
های با ژن BLASTnنالین آافزار بررسی و با نرم MEGA6 رافزانرم

  .[18	,17]ندمقایسه شد NCBI موجود در سایت
  آنالیز آماری

 کاندیدا آلبیکنسهای مختلف در تشخیص وجود توافق بین روش
مورد  (K)و کاندیدای غیر آلبیکنس، توسط تعیین ضریب کاپا 

های دیگر با روش مولکولی بررسی قرار گرفت و در این آنالیز روش
  :[5]مقایسه شدند. آزمون توافق کاپا به شرح زیر تفسیر شد

k  برابر با صفر: ضعیف؛k  ۲۱/۰-۴۱/۰: کم؛ ۲۱/۰صفر تا برابر با =k :
-۱: قابل توجه؛ k= ۶۱/۰- ۸۰/۰: متوسط؛ k= ۴۱/۰-۶۰/۰قابل قبول؛ 

۸۱/۰ =kعالی :  
  برای این آنالیز استفاده شد. 16.0	SPSSافزار آماری از نرم

  

  هایافته
نشان داده  ۱شده در جدول گیریبیمار نمونه ۵۴اطالعات مربوط به 

سال  ۶۳طور متوسط سال و به ۹۳تا  ۱۵شده است. سن بیماران از 
های کاندیدا را توزیع گونه ۲است و بیشتر آنها مرد هستند. جدول 
  دهد.در بیماران در ارتباط با جنس نشان می

  sequencing	ITSروش مولکولی 
های کاندیدا از برای حصول اطمینان و تایید نتایج شناسایی گونه

	ITSتست مولکولی  sequencing  نتیجه  ۱استفاده شد. شکل
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روی ژل چند گونه کاندیدا را برای نمونه،  PCRالکتروفورز محصول 
 ITS ژنی قطعه توالی از اینمونه ۲در شکل  دهد.آگارز نشان می

  کاندیدا آورده شده است. در
نشان داد  ITS1‐4تایج تست مولکولی با استفاده از پرایمرهای ن

 کاندیدا آلبیکنسها کل ایزوله ) در بین%۳/۵۳ایزوله ( ۳۲که 
 ۹، کاندیدا تروپیکالیس) %۶۶/۲۱ایزوله ( ۱۳دنبال آن ه . ببودند

 ۱و  کاندیدا کفیر) %۵ایزوله ( ۳، کاندیدا گالبراتا) %۱۵ایزوله (
کاندیدا ایزوله  شناسایی شد. کاندیدا دابلینینسیس) %۶۶/۱ایزوله (

 کاندیدا آلبیکنسعنوان در روش تولید جرم تیوب به دابلینینسیس
روی محیط کروم آگار پس از  کاندیدا دابلینینسیس شناسایی شد.

ساعت، کلنی سبزرنگ ایجاد کرد و تست جرم تیوب آن مثبت  ۴۸
ساعت روی محیط کورن میل آگار در  ۴۸بود. این ایزوله پس از 

کاذب منشعب و  تولید بالستوکونیدی فراوان، هایف C۳۵°دمای 
هایف حقیقی کرد، ولی تولید کالمیدوکونیدی مشاهده نشد. 

با استفاده از پرایمرهای  کاندیدا دابلینینسیستشخیص مولکولی 
4‐ITS1 19]تایید شد,	 ایزوله  ۲کلینیکی  هایایزولهدر بین  .[20
  ).۳(شکل  بود جنس پیکیا) متعلق به ۳۳/۳%(

تیوب، کشت روی محیط کروم نتایج حاصل از روش تولید جرم 
	API آگار و کیت قندی 20	C	AUX  با روش مولکولی مقایسه

از کاندیدای غیر آلبیکنس  کاندیدا آلبیکنسمنظور افتراق شدند. به
 ایزوله ۳۳از تست جرم تیوب استفاده شد. براساس این روش 

عنوان ) به%۴۵( ایزوله ۲۷و  کاندیدا آلبیکنسعنوان ) به۵۵%(
کاندیدا های شناسایی شدند. تعداد ایزوله آلبیکنس غیر یکاندیدا

در این روش، یک ایزوله بیشتر از روش مولکولی بود. در آلبیکنس 
ها در دو روش تولید جرم تیوب و روش مقایسه جز به جزء ایزوله
) در تست تولید جرم %۶۶/۱۱ایزوله ( ۷، ۳مولکولی براساس جدول 

عنوان غیر ) به%۶۶/۶ایزوله ( ۴و  کاندیدا آلبیکنسعنوان تیوب به
 ۷آلبیکنس شناسایی شدند، در صورتی که روش مولکولی این 

  ایزوله را غیر آلبیکنس شناسایی کرد.
کاندیدا ) %۶۶/۵۶( ایزوله ۳۴در روش کشت روی کروم آگار 

 ایزوله ۵ ،کاندیدا تروپیکالیس) %۶۶/۲۶( ایزوله ۱۶، آلبیکنس
) غیر قابل تشخیص %۵( ایزوله ۳و  کاندیدا گالبراتا) ۵۵/۸%(

) در مقایسه با روش %۱۵ایزوله ( ۹گزارش شد. در این روش 
) %۵( ۳) و ۳مولکولی تشخیص متفاوت نشان دادند (جدول 

ای که تولید کلنی سفید کرده بودند، در روش مولکولی ایزوله
  و جنس پیکیا تشخیص داده شدند. کاندیدا گالبراتا

 کاندیدا آلبیکنسایزوله  AUX ،۳۰	C	20	APIاستفاده از کیت با 
شناسایی شدند. در مقایسه نتایج حاصل از این روش با روش 

  ) دارای تشخیص متفاوت بودند.%۳۳/۱۳ایزوله ( ۸مولکولی، 
آنالیز آماری ضریب کاپا را در مقایسه با روش مولکولی برای روش 

 و روش کیت ۶۶/۰، روش کشت روی کروم آگار ۹۰/۰جرم تیوب 
API	20	C	AUX  ۴نشان داد (جدول  ۸۶/۰برابر با.(  

  

شده اطالعات مربوط به سن، جنس و نوع سرطان در بیماران مطالعه) ۱جدول 
  نفر) ۵۴(

  (درصد)فراوانی   اطالعات بیماران
  نوع سرطان

SCC ۸) ۸۲/۱۴(  صورت  
SCC ۳) ۵۶/۵(  سینوس  
BCC ۱) ۸۵/۱(  صورت  
SCC ۱۴) ۹۲/۲۵(  زبان  
SCC ۶) ۱۱/۱۱(  لب  
SCC ۳) ۵۵/۵(  کام  

  ۵) ۲۶/۹(  سرطان مسیر تنفسی
SCC ۴) ۴۱/۷(  گلو  

  ۱) ۸۵/۱(  لنفوم سر
  ۱) ۸۵/۱(  سرطان پاراتیروئید
  ۲) ۷۱/۳(  سرطان تیروئید
  ۵) ۲۶/۹(  سرطان الرنژ

  ۱) ۸۵/۱(  مالنومای چشم
  سن
۳۰-۱۵  )۲۶/۹ (۵  
۴۵-۳۰  )۲۶/۹ (۵  
۶۰-۴۵  )۳۳/۳۳ (۱۸  
۷۵-۶۰  )۱۹/۳۵ (۱۹  
۹۰-۷۵  )۱۱/۱۱ (۶  

  ۱) ۸۵/۱(  ۹۰بیشتر از 
  جنس
  ۳۹) ۲۲/۷۲(  مرد
  ۱۵) ۷۸/۲۷(  زن

:BCC  کارسینومای سلول بازال؛:SCC کارسینومای سلول اسکواموس  
  

درصد  ،های مخمری در ارتباط با جنس (اعداد داخل پرانتزتوزیع گونه )۲جدول 
  هستند.)
  تعداد  زن  مرد  گونه

  ۳۲  ۸) ۲۵(  ۲۴) ۷۵(  آلبیکنسکاندیدا 
  ۱۳  ۶) ۲/۴۶(  ۷) ۸/۵۳(  کاندیدا تروپیکالیس

  ۹  ۲) ۲/۲۲(  ۷) ۸/۷۷(  کاندیدا گالبراتا
  ۳  -  ۳) ۱۰۰(  کاندیدا کفیر

  ۱  -  ۱) ۱۰۰(  کاندیدا دابلینینسیس
  ۲  -  ۲) ۱۰۰(  پیکیا

  ۶۰) ۱۰۰(  ۱۶) ۶۷/۲۶(  ۴۴) ۳۳/۷۳(  تعداد کل

  

  
تعدادی از  ITS1‐4حاصل از پرایمرهای  PCRالکتروفورز محصول  )۱شکل 
جفت باز)، ۴۷۰مربوط به پیکیا ( ۱ستون  ؛Ladderدر کنار  های جدا شدهایزوله
، ۳ های، ستونجفت باز)۵۵۰( کاندیدا آلبیکنس ۱۱و  ۱۰، ۸، ۶، ۵، ۲ هایستون
 کاندیدا گالبراتا مربوط به ۹ستون  و جفت باز)۷۰۰(ر کاندیدا کفی ۷و  ۴
  جفت باز) است.۹۰۰(
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  در کاندیدا ITSای از توالی قطعه ژنی نمونه )۲شکل 

  

  
 کاندیدا استاندارد سوش با مقایسه در کاندیدیازیس اوروفارنژیال هاینمونه از جداشده کاندیدای هایایزوله در ITS ژن توالی تعیین از حاصل فیلوژنی درخت )۳شکل 

  .است شده رسم MEGA6 افزارنرم از استفاده با و neighbor‐joining روش با که ،ATCC10231 آلبیکنس
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  ، کروم آگار و جرم تیوبAUX	C	20	API، تست جذب قندی با استفاده از کیت sequencing	ITSروش  ۴ایزوله کاندیدایی با  ۲۰جزییات مربوط به شناسایی  )۳جدول 

	ITSروش مولکولی 	شماره ایزوله

sequencing	
تست جذب قندی با استفاده از کیت 

API	20	C	AUX	
  جرم تیوب  کروم آگار

تشخیص اولیه براساس تولید 
  جرم تیوب

  غیر آلبیکنس -  ک. گالبراتا	ک. کفیر	ک. کفیر  ۲
	آلبیکنسک.  +  ک. آلبیکنس	ک. لوزیتانیا	ک. آلبیکنس  ۳
  غیر آلبیکنس -	ک. آلبیکنس	ک. آلبیکنس	ک. آلبیکنس	۱۳
	ک. آلبیکنس +  ک. تروپیکالیس	ک. کفیر	ک. کفیر	۲۰
  غیر آلبیکنس -  کلنی سفید	ک. گالبراتا  ک. گالبراتا	۲۲
  غیر آلبیکنس -  ک. گالبراتا	ک. کفیر	ک. کفیر	۲۵
  آلبیکنسغیر  -  کلنی سفید  ک. نوروژینسیس	ک. گالبراتا	۳۵
  غیر آلبیکنس -	ک. گالبراتا	پ. ویکرهامی	ک. گالبراتا	۳۶
  غیر آلبیکنس -	ک. تروپیکالیس  ک. تروپیکالیس	ک. آلبیکنس	۳۷
  غیر آلبیکنس -  کلنی سفید	ک. کفیر	ج. پیکیا	۴۰
	ک. آلبیکنس +	ک. تروپیکالیس	ک. تروپیکالیس	ک. گالبراتا	۴۴
  ک. آلبیکنس +  آلبیکنسک. 	ک. تروپیکالیس	ک. تروپیکالیس	۴۶
  غیر آلبیکنس -  ک. آلبیکنس	ک. آلبیکنس	ک. آلبیکنس	۴۷
	ک. آلبیکنس +  ک. آلبیکنس	ک. تروپیکالیس	ک. تروپیکالیس	۴۹
  غیر آلبیکنس -  ک. آلبیکنس	ک. آلبیکنس	ک. آلبیکنس	۵۱
  ک. آلبیکنس +  ک. آلبیکنس	ک. آلبیکنس	ک. دابلینینسیس	۵۳
  غیر آلبیکنس -	ک. گالبراتا	گالبراتاک. 	ک. گالبراتا	۵۴
	ک. آلبیکنس +  ک. تروپیکالیس	ک. تروپیکالیس	ک. تروپیکالیس	۵۷
  غیر آلبیکنس -	ک. گالبراتا	ک. گالبراتا	ج. پیکیا	۵۸
	ک. آلبیکنس +	ک. تروپیکالیس  ک. تروپیکالیس	ک. تروپیکالیس	۵۹

  پروتوتکا) کاندیدا؛ ج: جنس؛ پ:(ک: 

  
	)۶۰های کاندیدا (تعداد کل: در شناسایی گونه ITSها در توافق بین سه روش رایج در مقایسه با روش تعیین توالی ژن تعداد ایزوله )۴جدول 
  جرم تیوب  کروم آگار  کیت جذب قندی  گونه

  ۳۳  ۳۴  ۳۰  کاندیدا آلبیکنس
  -  ۱۶  ۱۲  کاندیدا تروپیکالیس

  -  ۵  ۱۱  کاندیدا گالبراتا
  -  ۲  -  ایکاندیدا کروزه
  -  -  ۴  کاندیدا کفیر

  -  -  -  کاندیدا دابلینینسیس
  -  -  ۱  کاندیدا لوزیتانیا

  -  -  ۱  کاندیدا نوروژینسیس
  -  -  -  جنس پیکیا
  -  -  ۱  ویکرهامی پروتوتکا
  ۲۷  ۳  -  های دیگرگونه
  بود. ۸۶/۰ و ۶۶/۰ ،۹۰/۰ به ترتیب AUX	C	20	API آگار و کیت کروم روی تیوب، کشت جرم هایروش برای مولکولی روش با مقایسه در کاپا ضریب

  

  بحث
 اوروفارنژیالایزوله جداشده از بیماران مبتال به  ۶۰در میان 

کاندیدا ، براساس روش مولکولی، در این مطالعه کاندیدیازیس
دنبال ه بیشترین شیوع را داشته است که ب %۳۳/۵۳با  آلبیکنس

که این  رددر مقام دوم قرار دا %۶۶/۲۱با  کاندیدا تروپیکالیسآن 
دلیل . به[5]بودشده در گذشته ها منطبق بر مطالعات انجامیافته

اینکه مطالعه حاضر فقط روی بیماران مبتال به سرطان سر و گردن 
های کاندیدای جداشده و نوع سرطان انجام شد، ارتباطی بین گونه

ایزوله کاندیدا را با  ۸۵ای مکاران در مطالعهو ه بیتاریافت نشد. 
های معمولی و مولکولی مورد بررسی قرار دادند. در شناسایی روش

  ایزوله  ۸، کاندیدا آلبیکنس) %۱/۸۱ایزوله ( ۶۹به روش مولکولی، 
 

   ۱و  کاندیدا تروپیکالیس) %۷ایزوله ( ۶، کاندیدا گالبراتا) ۴/۹%(
 

کاندیدا های در بین ایزوله. [8]) پیکیا گزارش شد%۱ایزوله (
نمونه  ۱۳) با تست جرم تیوب، %۱/۲۱نمونه ( ۱۸، آلبیکنس

 API) با روش %۲/۱۵نمونه ( ۱۳) با تست کروم آگار و ۲/۱۵%(
تشخیص متفاوت نشان دادند. در مطالعه آنها در بررسی با تست 

و  کاندیدا آلبیکنس) %۹/۷۲ایزوله ( ۶۲کروم آگار و جرم تیوب، 
) %۱/۱) کاندیدای غیر آلبیکنس و یک ایزوله (%۲۵ایزوله ( ۲۲
) روی کروم آگار %۹٫۴ایزوله ( ۸عنوان نامشخص شناسایی شد. به

) در روش %۹/۱۲ایزوله ( ۱۱نتایج متفاوت از جرم تیوب داشت. 
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API  بین %۳/۲ایزوله ( ۲با جرم تیوب هماهنگ نبود. نتایج (
 .[8]اختالف داشت APIر و های جرم تیوب با کروم آگاتست

کشت روی  و های تولید جرم تیوبمطالعات نشان دادند که روش
قادر به شناسایی  %۹۷/۲۶و  %۶۶/۶۹محیط کروم آگار به ترتیب 
در مطالعه حاضر مشخص شد که  .[5]کاندیدا در سطح گونه نیستند

 ۱۰) در روش کشت روی محیط کروم آگار و %۶۶/۱۱ایزوله ( ۷
تشخیص  API) در تست جذب قندی با کیت %۶۶/۱۶(ایزوله 

). ۳اند (جدول متفاوتی در مقایسه با تست جرم تیوب داشته
های کروم آگار و تست جذب قندی همچنین در بین نتایج تست

ایزوله) نتایج متفاوت را نشان  ۱۰ها (ایزوله API ،۶۶/۱۶%کیت 
گ کردند ایزوله تولید کلنی سفید رن ۳که در این میان د نداد

کاندیدا عنوان بهایزوله که در روش مولکولی یک  .)۳(جدول 
تولید در روش دارای نتیجه مثبت  شد،شناسایی  دابلینینسیس
 کاندیدا آلبیکنسروی محیط کروم آگار با  بود وجرم تیوب 

کاندیدا آن را  نیز APIو تست جذب قندی  شباهت داشت
  ).۳شناسایی کرد (جدول  آلبیکنس

شده شناسایی کاندیدا آلبیکنسدر مطالعه حاضر بین نتایج تعیین 
)، کشت روی کروم آگار %۵۵های جرم تیوب (توسط روش

شباهت  AUX	C	20	API) و تست جذب قندی با کیت ۶۶/۵۶%(
و همکاران شباهت بین  سوزاوجود داشت. در مطالعه دیگری نیز 

. آنها گزارش [5]درا نشان دادن کاندیدا آلبیکنساین سه روش برای 
از غیر آلبیکنس، در بین  آلبیکنس کاندیداکردند که برای شناسایی 

های معمولی، روش جرم تیوب بیشترین حساسیت را دارد. روش
ها دلیل سرعت و سادگی در آزمایشگاههتست تولید جرم تیوب ب

 کاندیداهای عنوان استاندارد طالیی برای تشخیص گونهبه
ولی باید در  .[5]شودلبیکنس در نظر گرفته میاز غیر آ لبیکنسآ

ها قادر به تولید جرم کاندیدا آلبیکنس %۱۰تا  ۵نظر داشت که 
 کاندیدا دیگری مثل هایاز طرفی گونه .[21]تیوب نیستند
قادر به تولید ساختارهای هم  دابلینینسیس کاندیداو  تروپیکالیس

و همکاران نشان دادند که در تشخیص  احمد. [22]مشابهی هستند
های جرم تیوب و جذب قندی آنها هایی که بین نتایج روشایزوله

اختالف وجود دارد، روش مولکولی در تایید تشخیص در اولویت 
و  کاندیدا آلبیکنسهای توان گونهراحتی میاست و با این روش به
  .[7]را تشخیص داد کاندیدا دابلینینسیس

. [23]یکی از عوامل ایجاد عفونت در انسان است رکاندیدا کفی
های به تعداد کم از نمونه کاندیدا کفیراند که مطالعات نشان داده

. همچنین آنها یکی از [24]کاندیدیازیس تنفسی جدا شده است
عوامل ایجاد بیماری تهاجمی در افراد دارای بدخیمی خونی 

پیکیا شناسایی شدند ایزوله از جنس  ۲. در این مطالعه [25]هستند
. [8]اندهای کاندیدیازیس در انسان گزارش شدهکه قبالً از نمونه

اند که جنس پیکیا قادر به ایجاد بیماری در مطالعات نشان داده
. در این مطالعه یک [26]های کاندیدا استانسان بدون حضور گونه

های شناسایی شد که قبالً از نمونه کاندیدا دابلینینسیسمورد 
  .[8]کاندیدیازیس جدا شده بود

ها همه ایزوله ITSهای ها، ژنمنظور تایید تشخیص ایزولههب
ایزوله  ۲۰. نتایج نشان داد که در مورد توالی شدندتعیین 
 طوریهب داشت،شده وجود روش انجام ۴ی در تشخیص از تاختالفا

) در %۳۳/۱۳ایزوله ( ۸) در تست جرم تیوب، %۶/۱۶ایزوله ( ۱۰که 
) در تست کشت روی محیط کروم آگار %۱۵ایزوله ( ۹و  APIست ت

	ITSدارای تشخیص متفاوت در مقایسه با روش مولکولی 

sequencing با روش کروم آگار قابل %۵ایزوله ( ۳و  ندبود (
شناسایی نبودند. جزییات مقایسه بین چهار روش تولید جرم 

و روش مولکولی در  APIتیوب، کشت روی کروم آگار، کیت 
 جنسنمونه از  نشان داده شده است. در این مطالعه دو ۳جدول 
کاندیدا عنوان یکی را به آگار کرومکه تست  شدندشناسایی  پیکیا
های ی گونهفدیگری را ناشناخته معرفی کرد. از طر  و گالبراتا

 کاندیدا تروپیکالیسو  گالبراتا کاندیداعنوان را هم به کاندیدا کفیر
در مطالعه حاضر میزان ضریب کاپا در ). ۳شناخته بود (جدول 

های تولید جرم برای روش کاندیدا آلبیکنسهای تشخیص گونه
در مقایسه با روش  APIتیوب، کشت روی کروم آگار و کیت 

محاسبه شد. در مطالعه  ۸۶/۰و  ۶۶/۰، ۹۰/۰مولکولی به ترتیب 
اعالم شده  ۹۰/۰دیگر هم این ضریب برای روش جرم تیوب 

  .[5]است
که ی است عنوان یک روشروش کشت روی محیط کروم آگار به

کاندیدا آلبیکنس، شناسایی  و های مخلوطقادر به تشخیص کشت
ولی  است، نیز کاندیدا گالبراتاهای گونه وکاندیدا تروپیکالیس 

کمتر با روش  کاندیدا تروپیکالیسدلیل حساسیت کمتر در مورد هب
API  5]‐[29داردانطباق,	 . این روش در مطالعه حاضر کمترین 27

  توافق را با روش مولکولی نشان داد.
های برای تعیین هویت گونه توالیهای بر پایه تعیین روش

. استعنوان روش صحیح و سریع مطرح کاندیدا انجام شده و به
و توالی دارای کارآیی بیشتر عالوه تعیین هویت براساس تعیین هب

های غیر قابل و قادر به تشخیص گونههای فنوتیپی ز روشموثرتر ا
و درصد باالی صحت را در های رایج است تشخیص با روش
  .[31	,30]کندتشخیص فراهم می

  

  گیرینتیجه
ترین روش برای شناسایی قطعی مطالعه حاضر نشان داد که دقیق

های کاندیدا روش مولکولی است. با توجه به اینکه زمان مورد گونه
نیاز برای انجام روش مولکولی نسبت به روش کشت روی محیط 

کمتر است، و نیز  AUX	C	20	APIکروم آگار و استفاده از کیت 
تواند مولکولی، این روش می با درنظرگرفتن دقت بیشتر در روش

عنوان روش اصلی تعیین هویت قارچی در آزمایشگاه مورد به
عنوان توان از روش مولکولی بهاستفاده قرار بگیرد. همچنین می

های رایج مورد شک یک روش تاییدی در جایی که نتایج روش
رغم خطاهای موجود در بین علی است استفاده کرد. با این حال،

های کاندیدا، باز هم این ی معمولی تشخیصی گونههاتکنیک
های تشخیصی استفاده صورت روتین در آزمایشگاهها بهروش
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ها برای های روشگاهی از مزایا و محدودیتآ بنابراین  شوند.می
تشخیص سریع و درست  منظوربهانتخاب بهترین روش ترکیبی 

  .استهای کاندیدا ضروری گونه
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