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مطالعه و شناسایی جهش در ژن  ERG11کاندیدا آلبیکنس مقاومبه دارو و ارتباط آن با
2

الهام سیاسی* ،1محدثه عبدی برزگر ،1فرناز سهرابوند
 .۳گروه میکروبیولوژی،دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شمال ،تهران ،ایران.
 .۱گروه مامایی ،دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه تهران ،تهران  ،ایران

چکیده

سابقه

و هدف :کاندیدا آلبیکنس مهمترین دلیل ولوواژینال کاندیدیازیس است و مقاومت به آزولها با مکانیسمهایی همچون تغییر

در ژن ERG11میتواند در این پاتوژن رخ دهد .هدف از این مطالعه بررسی جهش در ژن  ERG11کاندیدا آلبیکنس مقاومبه دارو در
بیماران مبتال به واژینیت کاندیدیایی و ارتباط آن با ناباروری در زنان ایرانی بود.

مواد و روشها

 :با نمونهگیری واژینال از تعداد  ۳11بیمار گونههای کاندیدا البیکانس با استفاده از روش کشت بر روی محیط

کروم آگار جداسازی شدند .حساسیت دارویی بر اساس روش استاندارد انتشار دیسک تعیین شد .سپس ژنوم نمونههای مقاوم استخراج
شد و با انجام  PCRو تعیین توالی جهش در ژن  ERG11مشخص شد .جهت بررسی تغییر خصوصیتهای اسپرم و ارتباط با ناباروری،
نمونه اسپرم نرمال با کاندیدا آلبیکانس حساس و مقاوم در غلظت و زمانهای مختلف مجاورت داده شد.

یافتهها:

از  ۳11نمونه بیمار 01 ،نمونه کاندیدا آلبیکنس جداسازی شد که  ۱مورد مقاوم به فلوکونازول و کتوکونازول بودند .در این

 ۱مورد جهش ژن ERG11از نوع تبدیلی و افزایشی بود .در غلظتهای  ۳11111CFU/mlو  ، ۳1111مدت زمان  0ساعت و با  ۷بار
تکرار ،در میزان چسبندگی و تحرک اسپرمها کاهش معنیداری مشاهده شد (.)P<0.05

نتیجهگیری:

نتایج نشان داد مقاومت به دارو میتواند با جهش در ژن  ERG11در کاندیدا البیکانس افزایش یابد و این عفونتهای

واژینیت کاندیدیایی میتواند با ایجاد ناباروری در زنان ارتباط داشته باشد.

واژههای کلیدی:

کاندیدا آلبیکنس ،ژن  ،ERG11ناباروری.

مقدمه
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تاریخ دریافت۳۷۱۳۹۷۹۳۱ :

تاریخ پذیرش۳۷۱۳۹۷۹۳۱ :

دالیل ناباروری در زنان میتوان به موارد زیر اشاره نمود،
اختاللهای هورمونی ،هایپرالکتینمی ،تأثیر فاکتورهای
محیطی ،تغییرهایی در وزن ،سن ،سبک زندگی و عفونتها
( .)5،۳،۷،۳۳،۳۷،۳۷همچنین بیشتر میکرو ارگانیسمها از
جمله باکتریها ،انگلها ،مخمرها و ویروسها در ناباروری زنان
نقش دارند %۷5 .از زنانی که دارای مشکلهای ناباروری هستند
از اختاللهای تخمدانی و تغییرهای التهابی مجرای تخمدانی
القا شده توسط عفونتها رنج میبرند .عالوهبر این مشخص شده
است که التهاب ،لکوسیتوز سیمن و سیتوکینهای القا شده
توسط عفونتها از عوامل بسیار مهم در ناباروری مردان هستند.
از عفونتهایی که تاکنون در رابطه با ناباروری شناخته شدهاند
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ناباروری زنان ایرانی
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میتوان به عفونتهای کالمیدیا تراکوماتیس ،گاردنال
واژینالیس ،اشریشیاکلی و سایتومگال ویروس اشاره کرد (.)6

نئوفورمنس،

آسپرژیلوس فومیگاتیس ،کریپتوکوکوس
هیستوپالسما کپسوالتوم و کاندیدا آلبیکانس اشاره کرد (.)۱۱
کاندیدا آلبیکنس تاکنون از خاک ،حیوانات ،محیطهای
بیمارستانی و منابع غذایی جدا شده است .کاندیدا آلبیکنس

عامل  %51از تمامی موارد کاندیدیازیس مهاجم است .از جمله
جایگاههایی که محل کلونیزاسیون کاندیدا هستند عبارتند از
کاندیدیازیس درون شکمی  ،)IAC(۳کاندیدیازیس کبدی–
طحالی  ،)HSC(۱کاندیدیازیس نوزادی  )NC(۷و کاندیدیازیس
ادراری -تناسلی ، )GUC(0که مهمترین نوع آن کاندیدیازیس
ولوواژینال است ( .)۱5کاندیدا آلبیکنس عمدهترین دلیل ایجاد
واژینیت و همچنین بیشتر موارد ولوواژینال است ( .)۱۷عفونت
کاندیدا آلبیکنس با تعداد محدودی از داروهای ضد قارچ درمان
میشود که این داروها عبارتند از پلی-ان-ها ،آزولها و
ایکینوکاندین-ها .هر یک از این عوامل دارای اهداف سلولی
ویژهای هستند 01 .تا  %61از بیمارانی که به کاندیدیازیس
مهاجم مبتال هستند ،زنده نمیمانند ،بنابراین درمانهای
ضدقارچی مورد استفاده با شرایط مطلوب فاصله زیادی دارند.
چندین عامل که در افزایش مرگ و میر مؤثر است ،عبارتند از
پیچیدگی وضعیت بیماران ،وجود چندین بیماری میکروبی در
یک بیمار و نیز عدم تطبیق پذیری درمانها ( .)۳6از دیگر
عوامل میتوان به فقدان پاسخ دارویی اشاره کرد که ارتباطی با
فاکتورهای بالینی مانند فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک
( )PK/PDدارو ندارد ،بلکه ناشی از مقاومت دارویی در کاندیدا
آلبیکنس است ( .)۳0بر اساس مطالعههای انجام شده انواع
مکانیسمهای مقاومت دارویی را میتوان به سه دسته تقسیم
کرد که عبارتند از :کاهش اثر غلظت دارو درون سلول،
تغییرهای دارو – هدف ،مهار متابولیکی .مکانیسمهای متعددی
برای مقاومت کاندیدا آلبیکنس در برابر ترکیبهای ضدقارچ
آزولی پیشنهاد شده است که عبارتند از  .۳تغییر آنزیم هدف،
1

intra-abdominal candidiasis
Hepatosplenic candidiasis
3
Neonatal Candidiasis
4
Genitourinary Candidiasis
2

84

آنزیم هدف آزولها ERG11p-demethylase ،است چراکه
یک آنزیم کلیدی در مسیر سنتز ارگوسترول است .آزولها
باعث مهار تشکیل دیواره قارچها میشوند .جهش در ERG11
باعث کاهش تمایل آنزیم هدف به آزولها میشود .۱ .افزایش
بیان  ERG11نیز به مقاومت در برابر عوامل ضدقارچ منجر
میشود .مطالعههای قبلی نشان دادهاند که جهش در برخی از
فاکتورهای فعال کننده ترجمه مانند  upc2pمیتوانند
 ERG11را تنظیم کنند .۷ .مقاومت میتواند بهدلیل کاهش
تجمع دارو نیز باشد که بهدنبال افزایش فعالیت دو پمپ خارج
کننده دارو باشد که بهوسیله ژنهای  CDR1,CDR2و
 MDR1کد میشوند و  .0تولید بیوفیلم توسط این قارچ نیز
میتواند منجر به مقاومت شود ( .)۱6تاکنون مطالعههای
مختلفی در رابطه با ارتباط عفونتهای باکتریایی و ویروسی با
ناباروری انجام شده است .ارتباط بین عفونت با کاندیدا
آلبیکنس و ناباروری در مردان به اثبات رسیده است که یکی از
مهمترین مکانیسمهای آن ،کاهش حرکت اسپرم است .با
توجهبه اینکه کاندیدا آلبیکنس عمدهترین دلیل ایجاد واژینیت
و همچنین بیشتر موارد ولوواژینیت گزارش شده است ،هدف
از این مطالعه بررسی ارتباط جهش در ژن  ERG11کاندیدا
آلبیکنس مقاومبه دارو و ارتباط آن با ناباروری در زنان ایرانی
بود.

مواد و روشها

نمونهگیری

این مطالعه پژوهشی ،بر روی زنان غیر باردار و در محدوده باروری
مبتال به واژینیت کاندیدیایی با عالئم قرمزی و سوزش ،خارش
ترشحات سفید رنگ (پنیری) و رقیق آبکی انجام گرفت .جامعه
مورد مطالعه را  ۳11خانم مراجعه کننده به مطب متخصص زنان
و زایمان در شهر تهران تشکیل میدادند .با استفاده از  ۷سوآپ
استریل از ترشحات واژینال هر کدام از افراد ،نمونهبرداری شد.
سپس سوآپها در سرم فیزیولوژیک استریل قرار داده شدند و در
توسط آیس بگ به آزمایشگاه منتقل گردید.
کشت روی محیط کروم آگار

محیط کشت کروم آگار محیط انتخابی و افتراقی برای جداسازی
و شناسایی گونههای مهم کلینیکی کاندیدا (کاندیدا کروزهای،
کاندیداتروپیکالیس ،کاندیدا البیکنس) است (محیط کشت تهیه
شده از شرکت پرونادیسا کشور اسپانیا) .نمونههای سوآپ موجود
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همچنین عفونتهای قارچی از دیگر علل مؤثر در ناباروری
است .از بین تمامی قارچها تنها  611گونه برای انسان بیماریزا
هستند که برخی از آنها باعث ایجاد عفونتهای سیستمیک و
تهدیدکننده حیات هستند که از آن جمله میتوان به

که بهوسیله ژن  ERG11کد میشود .در کاندیدا آلبیکنس
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تعیین حساسیت دارویی کاندیدا بهروش انتشار دیسک

(دیسک دیفیوژن)

برای این منظور از محیط مولر هینتون آگار (تهیه شده از شرکت
پرونادیسا کشور اسپانیا) ،لوله حاوی نیم مک فارلند ،لولههای
حاوی یک سیسی سرم فیزیولوژی استریل ،دیسکهای آنتی-
بیوتیکی (فلوکونازول و کتوکونازول) ،سوش قارچی خالص در
محیط کشت مناسب ،استفاده شد .برای تلقیح سوسپانسیون
قارچی به محیط کشت ،پس از تهیه سوسپانسیون برابر با کدورت
استاندارد نیممکفارلند ،یک سوآپ استریل را آغشته به
سوسپانسیون نموده در سطح پلیت محیط مولر هینتون آگار ۷
بار بهطور کامل با زاویه  61درجه و بهطور یکنواخت در سطح
پلیت تلقیح شد .در مرحله بعد دیسک های آنتیبیوتیکی توسط
پنس ظریفی که از قبل در الکل قرار گرفته و بعد با شعله استریل
و سرد شده بود ،در سطح پلیت به فاصله  ۱سانتیمتر از کناره
پلیت و از یکدیگر قرار داده شدند .پلیتها در حالت معکوس به-
مدت  ۱0ساعت در دمای  ۷5تا  ۷۳درجه سانتیگراد انکوبه
شدند .سپس قطر هاله عدم رشد با خطکش اندازهگیری گردید و
با توجهبه جدول استاندارد دیسکها ،نتایج تست آنتیبیوگرام به-
صورت مقاوم ( ،)Resistantنیمه حساس ( )Intermediateو
حساس ( )Susceptibleتهیه گردید.

استخراج ژنوم از کاندیدا البیکانس
جداسازی ژنوم از نمونه های کاندیدا البیکانس با استفاده از کیت
استخراج ( DNAتهیه شده از شرکت فاورژن کشور تایوان) انجام
شد.

F- ERG11- GTTGAAACTGTCATTGATGG
R- ERG11- TCAGAACACTGAATCGAAAG

استفاده شد .مواد مورد استفاده در واکنش  PCRبا حجم نهایی
 ۱5 μlشامل :پرایمر چپ ( )Fو پرایمر راست ( )Rهر کدام به
مقدار  Taq DNA Polymerase (Master Mix) ،۳ μlبه
مقدار  DNA ،۳۱۹5 μlنمونه به مقدار  ،۱ μlآب دوبار تقطیر
شده بهمقدار  ،۷۹5 μlبود .از برنامه دستگاه ترمو سایکلر که
شامل :دمای واشرست اولیه  ۱0درجه سانتیگراد  5دقیقه ،دمای
واشرست  ۱0درجه سانتیگراد  ۳دقیقه ،دمای اتصال 5۱۹6
درجه سانتیگراد  ۳دقیقه ،دمای طویل سازی  ۳۱درجه سانتی-
گراد  ۷1ثانیه و دمای اتصال نهایی  ۳۱درجه سانتیگراد 5
دقیقه بود و با  01چرخه تکرار انجام گرفت ،استفاده شد.
الکتروفورز و مشاهده باند حاصل از PCR

پس از اتمام واکنشهای  ،PCRمحصول واکنش ،الکتروفورز

گردید .برای انجام الکتروفورز از ژل آگارز  %۱استفاده شد.
سپس با رنگآمیزی بهوسیله اتیدیوم برامید باندهای حاصل از
محصول  PCRبرای ژن مورد نظر مشاهده شد .سویه استاندارد
کاندیدا آلبیکنس ( )PTCC 89-70از انستیتو پاستور ایران
خریداری شد و در تمامی مراحل آزمایشها از این سویه
استاندارد بهعنوان کنترل مثبت استفاده گردید .همچنین ویال
حاوی آب مقطر بهجای ژنوم قارچ ،بهعنوان کنترل منفی مورد
استفاده قرار گرفت.
آنالیز جهشهای موجود در نمونههای مثبت

بعد از تکثیر ژن مورد نظر با پرایمرهای اختصاصی ،برای بررسی
نقاط جهش تعیین نمونهها تعیین توالی شدند .جهش های ایجاد
شده با مقایسه توالی نمونه ها با توالی ژن اصلی موجود در
بانک  NCBIمشخص شد.
بررسی تأثیر نمونههای کاندیداآلبیکنس بر خصوصیتهای

اسپرم

آنالیز ژنوم تخلیص شده با استفاده از الکتروفورز

در این آزمایش یک نمونه کاندیدا آلبیکانس حساس و یک نمونه
مقاوم انتخاب شد و با تعداد صفر ۳11111،۳1111،۳111,
 CFU\mlبهمدت  ۳تا  0ساعت در مجاورت مایع سمن نرمال
قرار داده شد و توسط میکروسکوپ نوری دوربیندار و نرمافزار

ژنوم تخلیص شده با ژل الکتروفورز  ۳درصد و رنگ آمیزی با
اتیدیوم بروماید بررسی گردید.

انجام واکنش PCR
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درسرم فیزیولوژی بر روی محیط کشت افتراقی کروم آگار کشت
داده شدند ،کشت تلقیح شده ،در انکوباتور با دمای  ۷۳درجه
سانتیگراد نگهداری شده و بعد از گذشت  0۷ساعت کلنیهای
ظاهر شده از نظر مورفولوژی کلنی و رنگ پیگمان تولید شده
مورد بررسی قرار گرفتند .براساس دستورالعمل محیط کشت،
رنگ سبز مربوط به کاندیدا آلبیکنس و رنگ بنفش مربوطبه
کاندیدا کروزهای و رنگ آبی مربوط به کاندیدا تروپیکالیس بود.

برای تکثیر ژن  ERG11از ژنوم باکتری کاندیدا آلبیکنس،
توالی پرایمر چپ ( )Fو توالی پرایمر راست ( )Rشامل (:)۱۷
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اسپرم آناالیزر  CASAاز نظر فاکتورهای زیر مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت( .آزمون به تعداد  ۷بار تکرار شد).

کاندیدا کروزهای بودند و 5۷مورد نیز در این محیط رشد
نکردند (نمودار .)۱

تجزیه وتحلیل آماری

برای تجزیه و تحلیل آماری از نرمافزار  SPSSنسخه  ۳5و آزمون
 T-testاستفاده شد و نتایج با ( )P ˂0.05معنیدار در نظر
گرفته شدند.
نمودار -۱نمودار شناسایی گونه های کاندیدا در نمونه های اخذ شده از
بیماران

نتایج
بررسی جمعیت مورد مطالعه از نظر سنی

در این مطالعه بیشترین افراد در گروه سنی  ۷1-۷5سال و
کمترین تعداد نیز در گروه سنی  05-01سال قرار داشتند.
نمودار سنی افراد مورد بررسی در نمودار  ۳آورده شده است.

میزان مقاومت گونههای کاندیدا به فلوکونازول و
کتوکونازول

از بین  01نمونه مبتال به کاندیدا آلبیکنس تنها  ۱مورد
نسبتبه فلوکونازول و کتوکونازول مقاوم بودند .تفسیر نتایج
براساس قطر هاله عدم رشد صورت گرفت (جدول .)۳
جدول  -۳فراوانی گونههای مقاوم کاندیدا آلبیکنس با انجام تست آنتی-
بیوگرام
آنتی بیوتیک

فلوکونازول

تعداد نمونه های
مقاوم (درصد
فراوانی)
(۱ )%5

تعداد نمونه های
حساس (درصد
فراوانی)

تعداد نمونه های
مورد مطالعه (درصد
فراوانی)

کتوکونازول

(۱ )%5

(۷۷ )%۱5

(01 )%۳11

(۷۷ )%۱5

(01 )%۳11

نتایج استخراج ژنوم

بعد از الکتروفورز ژنوم تخلیص شده و رنگآمیزی با اتیدیوم
بروماید ،ژل با دستگاه ژلداک مشاهده گردید و باند ژنوم
تخلیص شده مشخص شد.

نمودار  -۳نمودار سنی افراد مورد مطالعه

شناسایی گونههای کاندیدایی

با استفاده از محیط کشت کروم آگار نمونههای جدا شده از
بیماران مورد ارزیابی قرار گرفتند .در این مطالعه  ۳11جدایه از
زنان مراجعه کننده به مطب متخصصین زنان و زایمان بررسی
شدند .که از این بین  01مورد کاندیدا آلبیکنس ۳ ،مورد
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نتایج تکثیر ژن  ERG11با PCR

پس از تکثیر ژن  ،ERG11محصول  PCRروی ژل اگاروز %۱
الکتروفورز شد و پس از رنگآمیزی با اتیدیوم برامید با دستگاه
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 :% Motility - 1درصد اسپرمهای متحرک
 :Motile Sperm Concentration-۱درصد اسپرمهای
دارای حرکت پیشرونده
 :Agglutination-۷چسبندگی اسپرمهای به هم (سر
بهدم ،سر بهسر ،دم بهدم)
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ژلداک باندهای  ۳611 bpمربوطبه تکثیر ژن مورد مطالعه
مشاهده شد.
0

0

0

4

جدول  -0جهشها در ژن  ERG11در  ۱نمونه مقاوم کاندیدا البیکانس
سویه

0

Ӏ

Conversion

Insertion

T→G 152

C→815—816

G→C 822

A→ 825—826

A→C 848

—A→1044
1045

T→A 849

Deletion

Transversion

۳1111 bp
۱111bp
۳511bp

C→T 913
T→C 958

0011bp

A→C 1130
A→T 1473
ӀӀ

۷11bp

شکل  -۳تکثیر ژن  ERG11در نمونههای کلینیکی،چاهک شماره  .۳مارکر
مولکولی  ،۳ Kbچاهک شماره  ۱و  ۷تکثیر ژن در نمونههای بیماران.

چاهک شماره  0کنترل مثبت .چاهک شماره  5کنترل منفی.

A→T 384

TTT→390-391

G→t 385

A→875-6

A→T 852

G→954-955

T→A 984

A→1032-33

A→T 987

A→1038-39

A→G 1218

A→1044-45

*در سویه اول ( ۳1←)Ӏموتاسیون از نوع تبدیل ( )Conversionو ۷

تعیین توالی و یافتن جهشها در ژن ERG11

بعد از تکثیر ژن موردنظر با پرایمرهای اختصاصی ،نمونهها برای
توالییابی و بررسی نقاط جهش به شرکت فراپژوه فرستاده شدند.
سپس جهشهای مشخص شده در توالیهای مورد نظر با توالی
ژن اصلی موجود در  NCBIمقایسه شدند .جهشهای ایجاد شده
از نوع اضافه شدن ( )Insertionو تبدیل ( )Conversionبازهای
نوکلئوتیدی بودند .نتایج نشان داد که در یکی از سویهها بیشتر
جهشها از نوع تبدیل ( )Conversionو درصد کمتری از نوع
اضافه شدن ( )Insertionبازهای نوکلئوتیدی است ولی در سویه
دیگر کمابیش جهش تبدیل برابر با اضافه شدن است که در
جدول شماره ( )0آورده شده است.
بررسی تأثیر نمونه های کاندیدا آلبیکنس بر خصوصیتهای
فیزیولوژیک اسپرم

 درصد اسپرمهای متحرکنتایج نشان داد که تأثیر کاندیدا آلبیکنس مقاوم و حساس تفاوت
بارز در تعداد کل اسپرمهای متحرک دارد و در غلظتهای
 ۳1111و  CFU/ml ۳11111و مدت زمان  0ساعت مجاورت
میزان اسپرمهای متحرک در مقایسه با گروه کنترل منفی از
کاهش معنیداری برخوردار بود (( )P<0.05نمودار.)0
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موتاسیون از نوع اضافه شدن ( )Insertionبود و در سویه دوم (6←)ӀӀ

موتاسیون ازنوع تبدیل ( )Conversionو  ۷موتاسیون از نوع اضافه شدن
( )Insertionاست.

نمودار  -0درصد اسپرم های متحرک (  ) P˂0.05معنیدار

 -درصد اسپرم های پیشرونده

نتایج نشان داد که که تأثیر کاندیدا آلبیکنس مقاوم و حساس
تفاوت مشخصی در اسپرمهای دارای حرکت پیشرونده داشت
و در غلظتهای  ۳1111و  CFU/ml ۳11111و مدت زمان 0
ساعت مجاورت میزان اسپرمهای دارای حرکت پیشرونده در
مقایسه با گروه کنترل منفی از کاهش معنیداری برخوردار بود
( )P<0.05و با کاهش کل اسپرمهای متحرک همخوانی داشت
(نمودار.)5

Downloaded from ncmbjpiau.ir at 2:31 +0330 on Monday September 28th 2020

C→T 851
A→C 852
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 -درصد چسبندگی اسپرمها به یکدیگر

نتایج نشان داد که که کاندیدا آلبیکنس مقاوم و حساس تفاوت
در میزان چسبندگی اسپرمها ایجاد میکند و در غلظتهای
 ۳1111و  CFU/ml ۳11111و مدت زمان  0ساعت مجاورت
میزان چسبندگی اسپرمها به هم در مقایسه با گروه کنترل
منفی از کاهش معنیداری برخوردار بود ( )P<0.05و با نتایج
مربوط به کاهش کل اسپرمهای متحرک و اسپرمهای دارای
حرکت پیشرونده همخوانی داشت (نمودار .)6

نمودار  -6درصد چسبندگی اسپرمها به هم (  ) P˂0.05معنیدار

بحث
کاندیدا آلبیکنس یک پاتوژن فرصتطلب است که بهصورت
بیضرر در سیستم ادراری تناسلی ،پوست و دستگاه گوارش
باقی میماند .تغییر در شرایط میزبان مانند افت سیستم ایمنی
و عدم تعادل در میکروفلور طبیعی منجر به رشد این پاتوژن
میشود ( .)۱کاندیدا آلبیکنس میتواند باعث ایجاد دو نوع
عفونت در انسان شود :عفونتهای سطحی مانند کاندیدیازیس
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نمودار  -5درصد اسپرمهای پیشرونده ( )P˂0.05معنیدار

دهانی یا واژینال و عفونتهای سیستمیک تهدید کننده حیات
( .)۳۱علیرغم مطالعههای متعدد هنوز بهطور دقیق مشخص
نیست که چطور کاندیدا آلبیکنس از یک وضعیت بیضرر به
یک پاتوژن مهاجم تبدیل میشود .توانایی تبدیل از وضعیت
رشد مخمری به رشد  pseudohyphalیا  hyphalبرای
کاندیدا آلبیکنس از اهمیت خاصی برخوردار است (.)۳1
چندین شرایط محیطی از جمله دمای باالی  ۷۳درجه سانتی-
گراد PH ،برابر با  ۳یا بیشتر ،سطوح  CO2باالی  %5یا وجود
سرم این تبدیل را تسریع میکند ( .)۳5این بیماری در زنانی
که در سنین باروری هستند ،زنان مبتال به دیابت ملیتوس،
کسانیکه از آنتیبیوتیکهای وسیعالطیف استفاده میکنند یا از
درمانهایی که باعث تغییرهای هورمونی میشود بهره میبرند و
اشخاص دچار نقص ایمنی بیشتر گزارش شده است.
فلوکونازول یکی از داروهای اصلی ضدقارچی درمان عفونتهای
کاندیدیایی است .با این وجود درمان طوالنی مدت و مصرف
بیرویه داروهای خانواده آزول باعث ایجاد جدایههای مقاومبه
یک یا چند داروی آزولی شده است .ایجاد جدایههای مقاوم
یکی از معضالت اصلی در درمان کاندیدا آلبیکنس است.
بنابراین شناسایی علت مقاومت به داروهای آزولی در جدایه-
های کلینیکی کاندیدا آلبیکنس ،امکان ارائه راهکارهای درمانی
مناسبتر در آینده را فراهم میسازد ( .)۳در این مطالعه ارتباط
جهش در ژن  ERG11کاندیدا آلبیکنس مقاومبه دارو و ارتباط
آن با ناباروری در زنان ایرانی مورد بررسی قرار گرفت و
مشخص شد که از بین  01نمونه مبتال به کاندیدا آلبیکنس
تنها  ۱مورد نسبت به فلوکونازول و کتوکونازول مقاوم بودند.
بررسی مولکولی در این  ۱مورد نشان داد که جهش از نوع
تبدیل و اضافه شدن در ژن ERG11کاندیدا آلبیکنس مقاومبه
دارو وجود دارد و بین کاندیدا آلبیکنس مقاوم و حساس تفاوت
معنیدار در تأثیر بر خصوصیتهای فیزیولوژیک اسپرم مشاهده
شد (.)P<0/05
در مطالعه  Wangو همکاران در سال  ۱1۳5مشخص شد که
در بین  ۷1۱نمونه کاندیدا آلبیکنس حدود  %۷۹5موارد مقاومبه
فلوکونازول بودند ( .)۱6در مطالعه  Nasrollahiو همکاران در
سال  ۳۷۱۷از  06نمونه کاندیدا آلبیکنس مورد ارزیابی ۳0
مورد به فلوکونازول مقاوم بودند ( .)۱1در مطالعه Hasanpour
و همکاران نیز که در سال  ۳۷۱۷صورت گرفت مشخص شد
که از  ۳61سوآپ واژینال اخذ شده از بیماران مشکوک به
کاندیدیازیس ۳5 ،مورد از نوع آلبیکنس بودند که همه آنها
نسبت به فلوکونازول مقاوم بودند ( .)۱در مطالعه Balabandi
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نتیجهگیری

وجود جهش در ژنهایی مانند  ERG11نشاندهنده کاهش
عملکرد داروهای آزولی مانند فلوکونازول در درمان عفونتهای
کاندیدیایی بهدلیل کاهش تمایل دارو به  ERG11و مهار
بیوسنتز ارگوسترول است .بنابراین با وجود دالیل ژنتیکی
مقاومت در کاندیدا آلبیکنس الزم است از داروهای جایگزین
مناسب جهت درمان سریعتر و مؤثرتر در مبتالیان استفاده
شود .همچنین کاندیدا آلبیکنس که مهمترین دلیل واژینیت
کاندیدایی در زنان است بر روی اسپرمها تأثیر گذاشته و باعث
کاهش حرکت و چسبندگی آنها میگردد ،بنابراین میتواند
عاملی برای ایجاد ناباروری در بانوانی که به این گونه عفونت
واژینیت مبتال شدهاند ،باشد.
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و همکاران از بین  ۱۷نمونه کاندیدا آلبیکنس جدا شده از زنان
مبتال  ۱1مورد به فلوکونازول مقاوم بودند ( .)۳مقایسه نتایج
فوق با تحقیق حاضر که از  ۳11نمونه اخذ شده از زنان01 ،
مورد کاندیدا آلبیکنس بود و از این بین تنها  ۱مورد نسبت به
فلوکونازول مقاوم بودند ،نشان میدهد عفونت با کاندیدا
البیکانس رو به افزایش است ولی از نظر مقاومت به دارو درصد
کمتری را نشان داده است که میتواند در نتیجه توجهبه کنترل
مصرف داروهای آزولی در عفونتهای واژینیت در سالهای
اخیر باشد.
همچنین مکانیسمهای مختلفی در ایجاد مقاومت به آزولها
شناسایی شده است .آزولها با اتصال اتم  Nخود به گروه هم
موجود در  ERG11pو اشغال جایگاه اتصال سوبسترا باعث
مهار سیتوکروم  P450میشوند .جهش در  ERG11میتواند
بهواسطه تغییرهای ساختاری تمایل آزولها را به این پروتئین
از طریق ممانعت از ورود آزولها به داخل ساختارش کاهش
دهد ( .)۳۳تغییرهای ساختاری در  ERG11pنتیجه جهش-
هایی است که در نواحی خاصی از ژن  ERG11به نام نقاط داغ
رخ میدهد .نقاط داغ جهش پذیری در این ژن شامل آمینو
اسیدهای  ۳15تا  ۱66 ،۳65تا  ۱۷۳و  015تا  0۷۷است (.)0
سنگالرد و همکاران مشاهده کردند که جهش در اسید آمینه-
های گالیسین و سرین در نوکلئوتید شماره  060و گالیسین و
آالنین در نوکلئوتید شماره  ۳۱۱باعث افزایش مقاومتبه
فلوکونازول میشوند ( Xu .)۱0و همکاران در جدایههای
کاندیدا آلبیکنس مقاومبه فلوکونازول جهشها در اسید آمینه-
های گالیسین و ترئونین در نوکلئوتید شماره  0۷۳و سیستئین
و ترئونین در نوکلئوتید شماره ۱۳6را در ژن  ERG11گزارش
دادند ( .)۱۳همچنین در گزارش  Leeکه در مورد ژنهای
عامل مقاومت دارویی در جدایههای کاندیدا آلبیکنس است،
نشان داده شد که در جدایههای مقاوم ،بیان بیش از حد ژن
 ERG11عامل مقاومت دارویی است .همچنین بیان شد که
جهشهای هموزیگوس اغلب در جدایههای مقاوم و جهشهای
هتروزیگوس اغلب در جدایههای حساس مشاهده میشوند
( .)۳۱در مطالعه حاضر نتایج تعیین توالی و یافتن جهشها در
ژن  ERG11کاندیدا آلبیکنس مقاومبه دارو نشان داد در هر دو
سویه مقاوم جداسازی شده بیشتر جهشها در بازهای پورینی
است و چند جهش در بازهای پیریمیدینی رخ داده که باعث
ایجاد مقاومت به فلوکونازول و کتوکونازول شده است .جهش-
های ایجاد شده در دو سویه مقاوم بیشتر از نوع تبدیل و اضافه
شدن بودند .در سویه اول  ۳1جهش از نوع تبدیل و  ۷جهش از

نوع اضافه شدن است و در سویه دوم  6جهش از نوع تبدیل و
 6جهش از نوع اضافه شدن صورت گرفته است و در
نوکلئوتیدهای متفاوت از سایر تحقیقات ذکر شده مشاهده
شدهاند که میتواند در نتیجه تفاوت ژنتیکی بین سویههای
مورد مطالعه در این تحقیق با جدایههای بررسی شده در سایر
کشورها باشد.
در خصوص تأثیر عفونت کاندیدیایی بر پارامترهای اسپرم نرمال
و در نتیجه اثر بر روند باروری مطالعههای انجام گرفته است .در
تحقیق  Burrelloو همکاران نشان داده شده است که کاندیدا
آلبیکنس حرکت اسپرم را بهشدت کاهش میدهد و عالوهبر آن
نفوذپذیری غشای میتوکندری در اسپرمهای مواجهه یافته
کاهش و در عوض آپوپتوز در این اسپرمها افزایش مییابد (.)۷
 Pellatiو همکاران که به بررسی عفونت دستگاه تناسلی و
ارتباط آن با ناباروری در زنان و مردان پرداختند دریافتند که
کاندیدا آلبیکنس میتواند از طریق اختالل در حرکت اسپرم و
نیز اپرماتوزوآ منجر به ناباروری در مردان شود ( .)۱۳در مطالعه
حاضر نیز با بررسی کاندیدا آلبیکنس مقاوم و حساس بر روی
اسپرمهای نرمال این نتیجه بهدست آمد که بعد از مدت زمان
 0ساعت مجاورت اسپرمها با غلظتهای  ۳1111و  ۳11111با
کاندیدا آلبیکنس میزان اسپرمهای متحرک و درصد چسبندگی
اسپرمها بههم و درصد اسپرمهای پیشرونده نسبتبه کنترل
منفی کاهش معنیداری پیدا میکند .بنابراین میتواند بهعنوان
عاملی برای ایجاد ناباروری در زوجها مطرح باشد.

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره نهم شماره سی و چهارم -مطالعه و شناسایی ...

سپاسگزاری
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از کلیه مسئولین محترم در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران
شمال بهخصوص دانشکده علوم زیستی و مسئولین بیمارستان-
ها و مراکز درمانی و آزمایشگاهی تهران که در انجام کارهای
آزمایشگاهی و تهیه نمونههای این تحقیق کمال همکاری و
مساعدت الزم را مبذول فرمودهاند ،سپاسگزاری فراوان می-
گردد.
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