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Abstract 

Background and Objective: Vulvovaginal Candidiasis (VVC) affect 
millions of women annually. Candida albicans is the most common cause of 
VVC. Secreted aspartyl proteinases (SAPs) are among the most important 
virulence factors in Candida species. The SAP3 enzyme is effective in the 
initial development of VVC infection due to its role in the adhesion of 
Candida albicans. The aim of this study was to determine the presence of 
SAP3 gene in Candida albicans strains isolated from patients with 
Vulvovaginal Candidiasis. 
Materials and Methods: In this cross-sectional study, vaginal secretion 
samples were collected from 268 vaginitis patients referred to 
Amiralmomenin Hospital of Gerash city, Fars province, Iran from March 
to August 2018. After direct microscopic examination, all samples were 
cultured on sabouraud dextrose agar medium with chloramphenicol 
(50mg/L). Candida strains were identified using standard phenotypic and 
sugar assimilation tests (API20C). Genomic DNA extraction and the 
presence of SAP3 gene were performed using chloroform-phenol-isoamyl 
alcohol and polymerase chain reaction (PCR) methods, respectively. 
Results: Out of 268 samples, 79 (29.47%) cases were positive for Candida 
species under direct microscopy and culture results. 48 (60.75%) and 
31(39.24%)  Candida albicans strains and Non-albicans candida species 
were isolated, respectively. The results of PCR showed the presence of SAP3 
gene in 47 (97.91%) Candida albicans strains. 
Conclusion: It can be concluded that Candida albicans were more likely to 
cause Vulvovaginal than other Candida species. The explanation for this is 
the presence of the SAP3 gene in most Candida albicans strains.  
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  چکیده
) VVC: Vulvovaginal Candidiasis( کاندیدیایی تینیولوواژ به زن هامیلیون ساله هر سابقه و هدف:

 یلآسپارت .باشدمی) Candida albicans( آلبیکنس کاندیداعامل آن،  ینتر یعکه شا شوندمی مبتال
 هايگونهحدت  عوامل ترینمهم) از SAPs: Secreted Aspartyl Proteinases( یترشح ئینازهايپروت

روند  در آلبیکنس کاندیدا ینقش در چسبندگ یلدل هب SAP3 یمذکر است که آنز شایان. باشندمی کاندیدا
 زايماريیژن ب وجود تعیین هدف با حاضر مطالعهراستا،  ینا در. باشدمی اثرگذار ولوواژینیت عفونت  یجادا یهاول

SAP3 شد انجام کاندیدیایی ولوواژینیت  به مبتال بیماران از جداشده آلبیکنس یداکاند هايیهدر سو. 
ــحات واژ نمونه 268 مقطعیاین مطالعه  در ها:مواد و روش ــتانکنندگان به بهمراجع ینالاز ترشـ   یمارسـ

ستان فارس)   گراش شهر  یرالمؤمنینام از   پس هانمونه .گردید آوريجمع 1397 سال  اول ماهه شش  در(ا
س  ستق  یبرر سکوپی م یمم ستروز آگار حاو    یطمح وير بر یکرو بر   گرمیلیم 50( یکلکلرامفن يسابورو دک

ــت )یترل ــدند داده کش ــویهادامه،  در. ش ــتفاده با کاندیدا هايس ــتاندارد فنوتیپی هايآزمون از اس    و اس
ــایی   )API20C( قندها   جذب  آزمون ــناسـ ــت که   گردیدند   هویت  تعیین و شـ   DNA. الزم به ذکر اسـ

)Deoxyribonucleic Acid (ستخراج  الکل ایزوآمیل-کلروفرم-فنل روشبه  یژنوم ضور  براي و شد  ا   ژن ح
SAP3  تکنیکاز PCR )Polymerase Chain Reaction (گردید استفاده. 
ــد)  47/29( مورد 79 ،مورد مطالعه هاينمونه میان از ها:یافته ــتق یشآزما بادرص ــکوپیم یممس و   یکروس

  يهامورد گونه 31درصـــد) و  75/60( آلبیکنس کاندیدا مورد 48 مطالعه این در. شـــدندمثبت  کشـــت،
صد)   24/39( یرآلبیکنسغ سایی   در صل از   نتایج. یدگرد شنا شان  نیز PCRحا ضور ژن  ن   در SAP3دهنده ح

 .بوددرصد)  91/97( یکنسآلب یداکاند سویه 47
 یفراوان یداکاند يهاگونه یربا سا یسهدر مقا آلبیکنس کاندیدااز  یناش ولوواژینیت که  داد نشان نتایج گیري:نتیجه

 د.امر باش ینکننده ایهتواند توجیم آلبیکنس کاندیدا هايیهسو بیشتردر  SAP3 ژندارد که حضور  یشتريب
 

  یدیاییکاندولوواژینیت  پلیمراز، زنجیره واکنش ،یکنسآلب یداکاند ،SAP3 ژن واژگان کلیدي:

 علوم دانشگاه يبرا نشر حقوق یتمام

 .است محفوظ همدان یپزشک

مقدمه
 در شایع قارچی عفونت یک) VVC( کاندیدیایی ولوواژینیت 

 اکاندیدجنس  يمخمرها یعیطبیررشد غ دلیل به که است زنان
 75 حدود. ]1[شود یم ایجاد یمخاط دستگاه تناسل يرو بر

مبتال  VVCدر طول عمر خود به  باریکدرصد از زنان حداقل 
 و خارش ،VVC ینیبال تظاهرات ترینمعمول. ]2[ شوندیم

که منجر به دفع دردناك  است واژن التهاب و درد با همراه سوزش
بدن  یعیطب فلور ،کاندیدا جنس هايگونه. ]3[ گرددیادرار م
 ادراري، -تناسلی دستگاه مخاطی سطوح در و هستندانسان 

. ]4[ باشندمیحفره ناخن و پوست مستقر  ی،و تنفس گوارشی
)، Candida glabrata( گالبراتا کاندیدا، آلبیکنس کاندیدا

 یداکاند ،)Candida tropicalis( یکالیستروپ یداکاند
 کروزئی کاندیدا و) Candida parapsilosis( یلوزیسپاراپس

)krusei Candida (کننده ایجاد عوامل ترینمهمVVC  هستند
 90است که حدود  VVCعامل  ینترشایع یکنسآلب کاندیدا. ]3[

طه به واس آلبیکنس کاندیداشود. یموارد را شامل م ازدرصد  95تا 
 لتشکی ها،سلول سطح به چسبندگی یلعوامل حدت خود از قب

 سینا ابن  مجله پزشکی بالینی 164تا  159 صفحات ،1397 پاییز ،3شماره  ،25دوره            
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 و همکار جبرالدینی 

 تشکیل)، Phenotype Switching( ظاهري شکل تغییر یف،ها
بافت  به یدروالیتیکه هايیم) و ترشح آنزBiofilm( بیوفیلم

 ترشحی پروتئینازهاي آسپارتیل. ]5[کند یحمله م یزبانم
)SAPs (آلبیکنس کاندیدا هیدروالیتیک هايآنزیم ترینمهم  

 توسط ي ترشحیهانازئیپروت یلآسپارت. ]6[ روندمی شمار به
 يرمزگذار) SAP10-SAP1( یژن SAP 10 خانواده یک

 یمشابه هايویژگیاعمال و  يها داراآنزیم این. ]8،7[د نگردیم
 pHمولکولی نظیر وزن مولکولی و  هايویژگیاما در  باشند؛یم

 داراي SAP هايآنزیممتفاوت هستند.  یتفعال يمطلوب برا
 تینیبرونکو ف المینین کالژن، یلاز قب ايگسترده يسوبسترا

و  یبو با تخر هستند عالف 7تا  pH 2در  هاآنزیم این .باشندمی
 مستقرشدن و تهاجم در تسهیل باعث یمخاط غشايشکستن 

 میزان به SAP3 آنزیم. ]9،8[ شوندمی یزبانم بافت در کاندیدا
 چسبندگیو  کلونیزاسیون درکه  مخاطی عفونت در زیادي

 شودمی بیان دارد، نقش یالتلیاپ هايسلول به آلبیکنس کاندیدا
 اشکالدر روند  را ايویژهنقش  SAP هايژن از هریک. ]11،10[

 یلقب از محیطی شرایط یراز کنند؛یم ایفا کاندیدیازیس مختلف
 یانب به منجر وگذار بوده یرثأها تنو ترشح آ یدبر تول pHدما و 
خاطرنشان  ید. با]12[ شودیم SAP هايژن از خاصی الگوي
در  بیشتر خود را ینازيپروتئ یتفعال SAP3 آنزیم که ساخت

 یجادا يبرا یژگیو ین. ادهدمی نشان) ≥0/4pH( یدياس یطشرا
VVC دارايواژن  یطمح شرایط یندر ا زیرا ؛است يضرورpH  

مناسب  SAP3 یمآنز یتفعال يکه برا باشدی) م4(حدود  یدياس
 .]3[ است

در  SAP3 یمآنز اهمیتو  VVC یمنف پیامدهايبه  توجه با
  SAP3حضور ژن  یینتع هدف باحاضر  مطالعه آن، یجادا

 به مبتال بیماران از جداشده آلبیکنس کاندیدا هايیهدر سو
 .گرفت صورت کاندیدیاییولوواژینیت 

 

 هامواد و روش
  یداکاند يهاگونه ییها و شناسانمونه يآورجمع

 ازاز کسب مجوز از کمیته اخالق  پس مقطعیمطالعه  این
ترشحات  نمونه با ارتباط در 1397سال  شهریور تا فروردین

 کاندیدیایی ولوواژینیت به مشکوك بیمار 268 ینالواژ
 گراش شهرستان یرالمؤمنینام یمارستانبه ب کنندهمراجعه

عبارت بودند  مطالعه به ورود معیارهاي. شد انجام(استان فارس) 
و عفونت  یابتبه د ابتال عدم قارچ، ضد داروياز: عدم مصرف 

 .ایمنی سیستم نقص عدم و نبودن ماهانه عادت ي،دستگاه ادرار
عات اطال يپرسشنامه حاو یلو تکم یکتب نامهیتپس از اخذ رضا

اپ و دو عدد سو اسپکولوم از استفاده با بردارينمونه یک،دموگراف
 دارپیچ در با هاییهبه کمک لول هانمونه. گرفت صورت یلاستر

 نتقلم آزمایشگاه به استریل فیزیولوژي سرم یترلمیلی 1 حاوي
کاذب و  یسلیومدار به همراه مجوانه يمخمرها مشاهده با. شدند

 درصد، 10 پتاس با میکروسکوپی یممستق یشدر آزما یقیحق
 دوم ابسو. در ادامه، یدگرد أییدت کاندیدایی ولوواژینیت تشخیص

آلمان)  ،Merckکشت سابورو دکستروز آگار ( یطمح يبر رو
به  وشد  داده کشت) یتربر ل گرمیلیم 50( کلرامفنیکل حاوي
 .گردید انکوبه گرادسانتی درجه 30 يدما در ساعت 24-48مدت 
 فنوتیپی استاندارد هايآزمون ازبا استفاده  یداکاند هايمخمر
 ديیدوکونیکالم یدتول ،در سرم تازه انسان زایا لوله ایجاد: شامل

 درصد 1 حاويهند)  ،HiMediaآگار ( یلکورن م یطمح در
 ،Merck( آگار کاندیداکروم  یطمح يکشت بر رو و 80 توئین
 .]13[ شدند هویت تعیین و شناسایی) آلمان

 یتبا استفاده از ک قند جذب آزمایش از براین،عالوه
API-20C AUX )Biomerieux،  (دستورالعمل براساسفرانسه 

 نسیرآلبیکغ یدايکاند هايگونه شناسایی براي سازنده شرکت
 سرمشده به يجداساز کاندیداي هايگونه. گردیداستفاده 

 مراحل براي وشدند  منتقل یسرولدرصد گل 20 يحاو یزیولوژيف
 گردیدند نگهداري گرادیدرجه سانت -20 يدما در مطالعه بعدي

 هايیطمح یفیکنترل ک منظوربهبه ذکر است که  الزم. ]14[
 کاندیدااستاندارد  هايسویه از فنوتیپی هايکشت و آزمون

 ATCC90030 گالبراتا کاندیدا و ATCC10231 آلبیکنس
 . شد استفاده

 
ستخراج  )PCR( پلیمراز ايزنجیره واکنشو  DNA ا

-فنل دستی روش از یژنوم DNA استخراجمنظور به
 یکم یبررس براي همچنین،. شد استفاده الکل یزوآمیلا-کلروفرم

 نوري جذب گیرياندازه از یبترتبه یاستخراج DNA یفیو ک
)OD260/OD280>1/7 واسپکتروفتومتر  دستگاه) توسط 

 براین،عالوه. گردیددرصد استفاده  1 آگارز ژل يبر رو الکتروفورز
 یاختصاص ازگرآغجفت  یک از SAP3ژن  یرمنظور تکثبه
 نیز ACT1. ژن ]5[ شداستفاده  یآمده از مطالعه قبلدستبه
 .]15[) 1(جدول  گرفت قرار استفاده مورد داخلی کنترل عنوانبه

 5/12 :شامل یکرولیترم 25 ییدر حجم نها PCR واکنش
 ،x1) (بافر دانمارك ،Master Mix )Amplicon یکرولیترم
dNTP ) Nucleoside مترمیلی 2MgCl، 3 مترمیلی 4/0

Triphosphate (آنزیم واحد 08/0 و Taq DNA Polymerase(، 

 PCR محصول قطعات اندازه همراه به استفاده مورد آغازگرهاي توالی: 1 جدول
→      ׳5    آغازگر یتوال  ژن  منبع )bp( محصول قطعه طول ׳𝟑𝟑        

  )F( SAP3 
  )R( SAP3 

CCTTCTCTA AAATTATGGATTGGAAC 
TTGATTTCACCTTGGGGACCAGTAACATTT 231 5 

  )F( ACT1 
  )R( ACT1 

CCA GCT TTC TAC GTT TCC 
CTG TAA CCA CGT TCA GAC 195 15 
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الگو بود و حجم  DNA یکرولیترم 2از هر آغازگر و  میکرولیتر 5/0
رسانده شد.  یکرولیترم 25به  یلاستر یونیزهبا آب د یینها

 شرایط با یکلردر دستگاه ترمال سا PCR واکنش براین،عالوه
 3گراد به مدت یدرجه سانت 94 يدر درما یهشدن اولتواسرش
درجه  94 يشدن در دماتچرخه شامل واسرش 30 دقیقه،

گراد یدرجه سانت 50 ياتصال در دما یه،ثان 30گراد به مدت یسانت
گراد یدرجه سانت 58 يدما و SAP3 ژن يبرا ثانیه 30به مدت 

درجه  72 ير دماد شدنطویل ثانیه، 30 مدت به ACT1ژن  يبرا
 درجه 72 يدما در نهایی شدنطویلو  ثانیه 30گراد به مدت یسانت

 PCRمحصول  الکتروفورزانجام شد.  دقیقه 10 مدت به گرادسانتی
 . گرفت صورت درصد 1 آگارز ژل روي بر نیز

 

 هایافته
درصد)  47/29( مورد 79 ،مطالعه مورد ینالواژ نمونه 268 از

 48 عدادت این ازرا نشان دادند که  کاندیدیایی ولوواژینیت به ابتال
 يهامورد گونه 31درصد) و  75/60( آلبیکنس کاندیدامورد 

 گالبراتا کاندیدامورد  16درصد) شامل:  24/39( یرآلبیکنسغ
درصد)  70/38( پاراپسیلوزیس کاندیدامورد  12درصد)،  61/51(

 يهاسویه. بودنددرصد)  67/9( تروپیکالیس کاندیدامورد  3و 
سلول  برابر 5/2از  یشطول ب به زایالوله  یدبا تول آلبیکنس کاندیدا

 محیط روي بر سبز رنگ ایجاد و کالمیدوکونیدي تولید ،مادر
 از ادهاستف با براین،عالوه. شدند هویت تعیین آگار کاندیدا کروم
کروم  یطمح يبر رو یرنگ کلنی ایجاد ومختلف  قندهاي جذب
 شدند؛ تفکیک یکدیگر از کاندیدایی هايگونه سایر ،گارآ یداکاند

 کاندیدا، با مرکز بنفش یدرنگ سف یدبا تول پاراپسیلوزیس کاندیدا
 . شبنف رنگ با گالبراتا کاندیداو  آبی رنگبا  تروپیکالیس

 یژنوم DNA ينور جذب نسبتخاطرنشان ساخت که  باید
 بردست آمد. به 8/1تا  7/1 ینب OD260/280شده در جاستخرا

 سویه 47 بررسی، مورد آلبیکنس کاندیدا سویه 48از  یجنتا يمبنا
 ).1 شکلبودند ( SAP3 ژن ي) دارادرصد 91/97(

 

 
 کاندیدا هايسویه  SAP3ژن PCRمحصول  الکتروفورز :1 شکل

 آلبیکنس
: 6 ستون ؛)SAP3 )bp 231ژن  يدارا هايسویه: 1-5 هايستون(

 ACT1 ژن: 8 ستون منفی؛ کنترل: 7 ستون بازي؛ جفت 100 نشانگر
)bp 195(( 

 بحث
 مبتال یدیاییکاند ولوواژینیتزن به  هایلیونم ساالنه

بهداشت  مهممشکل  یک عنوانبه یلدل ینبه هم شوند؛یم
 آلبیکنس کاندیدا. ]3[ گرددیمحسوب م یو عموم يفرد
در  گالبراتا کاندیدابوده و پس از آن  VVCعامل  ترینیعشا

 . ]14[درجه دوم قرار دارد 
زنان  از شدهآوريجمع ینالواژ نمونه 268مطالعه حاضر از  در

شت و ک یکروسکوپیم یممستق یشآزما نتیجه ،VVCبه  مشکوك
 هايکه نمونه درحالی ؛درصد) مثبت بود 47/29( نفر 79

 عالئم وجود بادرصد)  52/70( دیگرنفر  189 از شدهآوريجمع
 هايآزموناز نظر  کاندیدایایی ولوواژینیتبه  مشکوك بالینی

د ض درمان که دارد ضرورت بنابراین، بودند؛ منفی آزمایشگاهی
 هايآزموناستفاده از  با VVC وجود تأییداز  پس یقارچ

 یکنسآلب کاندیدا ی،. از نظر فراوانپذیرد صورت آزمایشگاهی
 یبترتبهدرصد)  25/20( گالبراتا کاندیدا) و درصد 75/60(

  تروپیکالیس کاندیدا وکسب نمودند  رااول و دوم  هايرتبه
 کاندیداي هايگونه یاندر م را یفراوان ین) کمتردرصد 79/3(

 .  داد اختصاص خود به شدهجداسازي
انجام  گرگان شهر در که همکاران ونجات  عباسی مطالعه در
نفر  VVC، 122مشکوك به  یربادارغ یمارب 550 یانم ازشد، 

 کاندیدا مطالعه این دربودند.  VVCدرصد) مبتال به  2/22(
 یانو در م بود یداکاندگونه  ینتر) فراواندرصد 3/71( آلبیکنس

 عنوانبه) درصد 1/77( گالبراتا کاندیدا ،یرآلبیکنسغ یداهايکاند
. ]14[ شد شناخته یماراناز ب شدهجدا یدايگونه کاند ترینیعشا

 اطارتب درو همکاران  فرجیکه توسط  یگريد یبررس در همچنین
 رفت،گصورت  یدیاییکاند ولوواژینیتمشکوك به  یمارب 100 با

 بیشترین. شدمثبت گزارش  VVCدرصد) وجود  22نفر ( 22 در
 لبیکنسآ کاندیدامربوط به  ترتیببه یزن یفراوان یزانم ینو کمتر

 الزم. ]16[ بود) درصد 4/9( تروپیکالیس کاندیدا) و درصد 5/62(
 یجحاصل از مطالعات فوق با نتا هايیافتهبه ذکر است که 

 د.ندار یحاضر مطابقت و همخوان مطالعهاز  آمدهدستبه
 با ارتباط در خود مطالعه در همکاران و دیبا یگر،د يسو از
را  یدیاییکاند ولوواژینیت مورد 90 واژینالی، سواپ نمونه 192

 اندیداکمربوط به  یفراوان یشترینتعداد ب ینگزارش کردند که از ا
 ئیکروز کاندیدابه  یفراوان ینو کمتر بود) درصد 8/78( آلبیکنس

است که از نظر  درحالی این. ]17[ داشت اختصاص) درصد 2/2(
از  مدهآدستبه یجبا نتا یداگونه کاند یفراوان ینکمتر ی،فراوان

 .ندارد همخوانی حاضر مطالعه
 گونه ترینشایعدر مطالعه خود  یزن همکاران و عابدزاده

 کنسآلبی کاندیدا ترتیببهرا  ولوواژینیتاز  شدهجدا کاندیداي
) ذکر کردند درصد 7/33( کروزئی کاندیدا) و درصد 6/62(
 یل،شهر اردب در همکاران و محمدي مطالعه در همچنین. ]18[

  بود کاندیدا گونه ترین) فراواندرصد 2/83( آلبیکنس کاندیدا
گونه  ترینیعشا عنوانبه) درصد 7/7( گالبراتا کاندیداو 
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 و همکار جبرالدینی 

 نتایجذکر است که  قابل. ]13[ گردیدگزارش  یرآلبیکنسیغ
 یوع. شدارد همسوییمطالعات فوق  هايیافته با حاضر مطالعه
 سیرآلبیکنغ يهانسبت به گونه آلبیکنس کاندیداباالتر 

 هايیمو ترشح آنز یدو تول SAP يهاژن وجود دلیلبه  تواندیم
SAP1-10  .یپروتئولیتیک فعالیت که داشت توجه بایدباشد 

 آلبیکنس کاندیدا هايسویه زاییبیماري در هاآنزیم این
 . ]6[است  تأثیرگذار
در  SAP3حضور ژن  یاز بررس آمدهدستبه هايیافته

 کاندیدا یهسو 47ژن در  اینحضور  دهندهنشانحاضر  مطالعه
 همکاران و لیماارتباط  ین. در ابودنددرصد)  91/97( آلبیکنس

 12را در  SAP3حضور ژن  ،آلبیکنس کاندیدا یهسو 26 یانم از
 و لین مطالعه در. ]5[ نمودند گزارش) درصد 15/45( یهسو

به  مربوط ترتیببه یفراوان ینو کمتر بیشترین یزن همکاران
 27/2( یکروزئ یداکانددرصد) و  27/52( آلبیکنس کاندیدا

 آلبیکنس کاندیدا یهسو 20در  SAP3ژن  حضوردرصد) بود و 
مطالعه  نتایج ین،برا. عالوه]15[ یددرصد) گزارش گرد 95/86(

 SAP3ژن  حضور دهندهنشان 2017 سال در همکاران و راهایو
 نمارایاز ب جداشده کنسیآلب دایکاند يهاهیاز سو درصد 50 در

  .]6[ بودند
 

 گیرينتیجه
 یدیاییکاند ولوواژینیتواژن در  pH بودناسیديبه  توجه با

براساس  یزو ن =2pH-4در  SAP3 یممطلوب آنز یتو فعال
 SAP3حضور ژن  دهندهنشانحاصل از مطالعه حاضر که  یجنتا

 بودند، آلبیکنس کاندیدا هايیهاز سو درصد 90 از یشدر ب
از عوامل مهم  یکی SAP3 یمنمود که آنز گیرينتیجه توانمی

 ولوواژینیت ایجاد و واژن مخاط به تهاجم در یکنسآلب کاندیدا
و  يبهداشت فرد یتنکته ضرورت دارد که رعا ینا ذکر. است

از بروز  یاديز یزانتنگ به م یرز يهاعدم استفاده از لباس
جود با توجه به و یگر،د يسو از. کاهدیم یدیاییکاند ولوواژینیت

ه ک شودیم یهتوص یدیاییکاند ولوواژینیت یمنف یامدهايپ
 هیعفونت را بر پا یصیتشخ یارهايمع یدرمان -یمراکز بهداشت

 ات یندو کشت منظور نما وسکوپییکرم یممستق یشآزما
از بروز  و شوداجتناب  يضروریرغ هايدرماناز  طریقینبد

 .گردد جلوگیري ییمقاومت دارو
 

 تشکر و قدردانی
 علوم  کدهمصوب دانش یمقاله حاصل طرح پژوهش این

 .IR.GERUMSو کد اخالق  1028شماره  اگراش ب یپزشک
REC.1397.008 معاونت محترم  از وسیلهبدین .باشدمی

 در يهمکار یلبه دل دانشکده شناسیقارچو بخش  یقاتتحق
ر ذک شایان. گرددمی قدردانی و تشکرمطالعه  ینانجام ا يراستا

 عهنتایج مطالبا  یگونه تعارض منافعیچه یسندگاناست که نو
 .ندارند
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