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راضیه یعقوبی

کارشناس علوم آزمایشگاهی

:مقدمه

ســـــلولی اختیـــــاري متعلـــــق بـــــه کـــــالس وندرکپســـــولدار،مخمـــــرکریپتوکوکـــــوس

ــی ــت مـ ــد،ترملومایسـ ــار باشـ ــین بـ ــالاولـ ــط 1894در سـ ــیتوسـ ــام محققـ ــه نـ Busseبـ

.ســاله مخمــر را جــدا کنــد   30یــک زن نــی از اســتخوان درشــت او توانســت .شــناخته شــد 

ــر بــ      ــن مخم ــه ای ــود ک ــه آن ب ــل توج ــه قاب ــی   نکت ــان م ــت نش ــدیم مقاوم ــید س .داده هیدروکس

ــی ســال ــد کلن ــا بع ــارچ در  ه ــن ق ــاي ای ــاريه ــان آزمایشــگاه مج ــا تنفســی کارکن ــه ه ــه ک ــتال ب مب

.، یافت شدندشده بودهاي منتشر و مننژیت عفونت

اغلب افرادي که دچار نقص سیستم و است میزبانقدرت سیستم ایمنیوابسته به زایی این قارچ بیماري

و کسانی پیوند عضو،سیستم رتیکولواندوتلیالهاي یبدخیم،HIVبه یانایمنی هستند از جمله مبتال

.دنشومبتال میبیماريبه این،کننداستروئید مصرف میداروهاي کورتیکوکه 



:قارچ شناسی

. دهـد یل میکرا تشµm6-3به اندازه ي گردطریق جوانه زدن تولید مثل کرده و مخمرهابهاین قارچ 

کلنی این قارچ روي محـیط جامـد   . دکنهاي کشت اختصاصی ایجاد کپسول میبان و محیطبدن میزدر

در یدیوسـپور  اي اسـت و تشـکیل باز  زرد مایل به قهوهوصاف محدبنرم،درجه سانتیگراد 20-37در 

.پذیردهاي آن صورت مییفانتهاي ه

گونـه کریپتوکوکـوس نئوفـورمنس و    2گونـه دارد امـا   50از کـه کریپتوکوکـوس بـیش   با وجود ایـن  

یـک کپسـول   ژنین دو گونه بر اساس خاصیت آنتیا. باشندمییی مطرحدر بیماریزاکریپتوکوکوس گتی

بـراي  BوCبراي کریپتوکوکوس نئوفورمنس وADوDوAبه صورت سرو تایپ5پلی ساکاریدي 

.دارندکریپتوکوکوس گتی

و نئوفـورمنس  اي کریپتوکوکـوس نئوفـورمنس  هـ واریتـه مهـم بـه نـام    2کریپتوکوکوس نئوفـورمنس 

. داردیکریپتوکوکوس نئوفورمنس گروب

با مطالعـات جدیـد   ولی دانستندپتوکوکوس نئوفورمنس میاي از کریاریتهوکریپتوکوکوس گتی را قبالً

.اي جدا از کریپتوکوکوس استمشخص شده که گونه

بیشترین عامل عفونت DوAهايسروتایپوکریپتوکوکوس نئوفورمنس شیوع جهانی داشته

ساس شکل ظاهري با این قارچ بر ا.باشدمیوساپرسیوایمنعامل عفونت در افراد Aتایپ سرو.باشندمی

هاي کریپتوکوکوسهاي بیوشیمیایی ازتستبصورت میکروسکوپی وCSFندي در مایع هرنگ جوهر

کند ولی وارد ور کپسول اطراف مخمر را احاطه میهندي دجوهر. شودر بیماریزا افتراق داده میغی

کیل سودومیسلیوم روي ــــــــــــــــــــــــتشوعدم تخمیر الکتوز و نیترات.شودکپسول نمی

آنزیم فنل . باشداز خصوصیات این قارچ میCorn meal Agar،Rice tween Agarمحیط 

براي . کندمالنین تولید می،یل آالنین و اسید کافئیکنثیر روي دي هیدروکسی فأارچ با تداز این قاکسی

ود که باعث رنگ گرفتن ــــشکارمن استفاده میرنگ آمیزي موسیتشخیص این مخمر در بافت از 



سنتتاز آمید خارج سلولی آنزیم گلوکوزیل سرمخمر در محیط. شودمیدیواره سلولی آن اکاریدسپلی

تفاده اسدر تشخیص نیزعامل است و بدین ترتیب از این کند که فاکتور اصلی زنده ماندن آنمیترشح

ه عنوان نین باز کراتیوراي زنده ماندن نداردآنزیم بسلولی نیازي به این مخمر در محیط داخل. شودمی

دي اکسید سرم ووجود،وآهنبراي تولید کپسول غلظت پایین گلوکز.کندمنبع نیتروژن استفاده می

اشعه باعث افزایش . کندر معرض اشعه گاما به خوبی رشد میاین قارچ د. درصد الزم است5کربن 

.دهدمیافزایشراآنمتابولیسموده انتقال الکترون مالنین قارچ شظرفیت



:اپیدمیولوژي

ایـن  . اسـت بسـیار شـایع  هواي معتدلکریپتوکوس نئوفورمنس در ایاالت متحده و کشورهایی با آب و 

در مـدفوع  . شـوند مبتال نمـی به آن شود اما پرندگان آشیانه پرندگان یافت میوقارچ در فضوالت کبوتر

مورد از ایـن بیمـاري در ایـاالت    200تنها1946تا قبل از . ماندسال زنده می2خشک یا مرطوب تا

افـزایش  ایـن عفونـت نیـز   بتدریج داروهاي ساپرسیومصرفوهابروز بدخیمیشد اما بامتحده گزارش 

آنسـفالیت و مننژیـت از   . گـزارش شـد  HIVدر بسیاري از بیمـاران مبـتال بـه    1980یافت و از اواسط

رش نشده اما انتقـال  زان گانتقال تنفسی از انسان به انسان یا حیوان به انسا.عوارض مهم این قارچ است

.مخمر دیده شده استآلوده به اینپیوندياز طریق عضو

آسـیاي  جنوبی،يامریکا،کریپتوکوکوس گتی در آب و هواي گرمسیري و نیمه گرمسیري مثل استرالیا

تـاکنون ارتبـاطی بـین ایـن     . شـود الت واشنگتن و کالیفرنیا یافت میافریقاي مرکزي، ایاجنوب شرقی،

بـه دالیـل   .یده شده اسـت داکالیپتوساین مخمر در کنار درختان.مخمر و پرندگان کشف نشده است

د و بـرعکس  ــــــــــــ کندارند ایجاد بیمـاري نمـی  اي در افرادي که سیستم ایمنی ضعیفی ناشناخته



و CNSدرگیـري ،عفونـت خـون  افرادي که سیستم ایمنی کامل سالم دارند، مبتال شده و85-75%

.دهدضایعات مغزي می

جزایرونکوور، کلمبیـا، کانـادا، حیوانـات اهلـی و وحشـی ایـن       نمسافرااین بیماري در 1999در سال

.پستانداران دریایی گزارش شدومناطق از جمله گربه، سگ، راسو

: وژيپاتوفیزیول

و Co2قلیایی طبیعی محیط و غلظت فیزیولوژیـک  PHپس از ورود به ریه ابتدا باید در مقابل اسپور

ووزیتخاصـیت ضـد فاگوسـ   کپسول پلی سـاکاریدي  . قاومت کندسپس در برابر ماکروفاژهاي آلوئوالر م

وسـط سیسـتم ایمنـی و مهـاجرت     مـانع شناسـایی مخمـر ت   این کپسول . سرکوبگر سیستم ایمنی دارد

وز شده و از بین یتراحتی فاگوسمخمرهاي بدون کپسول به .یابدها گشته و به راحتی تکثیر میلکوسیت

.روندمی



هاي با توجه به تحقیقات انجام شده روي مدل.استال و سلوالر رهموملپاسخ ایمنی بدن میزبان شا

ال شدن منجر به فعنهایت هایی هستند که وارد عمل شده و درها اولین سلولNK-cellحیوانی 

موجب ایجادبادي آنتیو تولیدکمکیTهايافزایش تعداد سلول. شوندمیTهاي و سلولماکروفاژ 

در ضد کپسول پلی ساکاریدينالکلومنوبادي اند با ایجاد آنتیهحققین توانستم. گرددپاسخ موفق می

.ایجاد کنندغیرفعالموش ایمنی 

:درمان

درمان کریپتوکوکوزیس استفاده جهت، فلوکونازول و سایر مشتقات آزولی، فلوستیوزینBوتریسینفآم

هاي منتشره ناشی از آن ی و بیماريکمننژیت کریپتوکو،Bسین یوترفتا قبل از استفاده از آم.شودمی

هنوز سیستم عصبی درگیر نشده استدر افرادي که. عامل مرگ و میر تعداد زیادي از بیماران شده بود

ي هفته تزریق داخل ورید2کی توکودر مننژیت کریپ. تنها استفاده از فلوکونازول کافی است

در روز تجویز 100mg/kgراکی خوروز و فلوستیوزیندر B،0.7-1.0mg/kgوتریسین فآم

ماه 3بمدتCD4هايسلولتعدادتا در روز 200mg/kgهفته با فلوکونازول 10شود و تامی

به این دلیل که وشدفلوکونازول خوراکی استفاده میتنهار افریقا د.یابد، ادامه میباشد100باالي

CSFزنده ماندن درقادربهقارچ .دادنمی، جواب مطلوبی شدکشته شدن آن مینهقارچ و ایجاد سبب 

.باشدمیاین بیماران 

ایدز پاندمی سال هستند اما با 40افراد مبتال باالي3/2بیشتري داشته و بیماري در مردان شیوع 

.و میانگین سنی افراد کاهش یافته استکریپتوکوکوزیس نیز افزایش شیوع
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