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Background and Aims: Cryptococcosis is an infection caused by Cryptococcus species. 

Cryptococcus gattii is mostly isolated from Eucalyptus trees and is acquired via inhalation of 

basidiospores. The present study was performed to isolate Cryptococcus sp. from Eucalyptus 

trees and evaluate C. gatti contamination of the Eucalyptus camaldulensis trees in some parks of 

Tehran and Varamin. 

Materials and Methods: 88 trees (leaves, stalk, fruit and soil) were collected from 

different areas of Tehran, Varamin and Shahr Ray in 2014-2015 during spring and fall. 

Identification of Cryptococcus sp. were performed based on colony color on niger seed agar 

medium, urease production, india ink test and pseudohyphae formation on corn meal agar with 

tween 80. Specific differentiation of Cryptococcus sp. were performed using sugar assimilation 

by API 20C AUX, disk approaches, colony color on Canavanine Glycine Bromothymol Blue 

and Cycloheximide-Phenol Red Agar medium. 

Results and Conclusions: 6 out of 88 samples of Eucalyptus trees were identified 

as Cryptococcus sp. Accordingly, four species were identified as Cryptococcus albidus 

while species of two other isolates were not detectable by used methods. Although 

Cryptococcus gattii was not isolated from the collected samples, this does not mean 

that Eucalyptus trees of Tehran are not contaminated. 

Keywords: Eucalyptus camaldulensis, Contamination, Cryptococcus gattii, 

Tehran  
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از  عمدتاً کریپتوکوکوس گتی شود.ایجاد می کریپتوکوکوسهای مختلف قارچ توسط گونهکریپتوکوکوزیس  :زمینه و هدف

ودگی درختان منظور بررسی میزان آلو راه ورود آن از طریق استنشاق است. مطالعۀ حاضر به جدا شده است اوکالیپتوسدرختان 

 انجام گرفت. کریپتوکوکوس گتیهای شهر تهران و ورامین به قارچ در بعضی از پارک اوکالیپتوس کامالدولنسیس

و  تهران، ورامینمناطق برخی  از)برگ، ساقه، میوه و خاک اطراف ریشه(  اوکالیپتوسدرخت نمونه  88تعداد  :کارروش و مواد

ای در نایجر های قهوهبراساس رشد کلنی کریپتوکوکوسهای شناسایی گونه .ندآوری شدمعج 1393-1395بهار و پائیز طی شهرری 

 انجام گرفت. 80 نیو کورن میل آگار با توئجوهر هندی سید آگار، تولید اوره آز، تست 

 API 20Cاز یکدیگر، از تست جذب قندهای مختلف با دو روش کیت  کریپتوکوکوسهای منظور افتراق اختصاصی گونهبه

AUX گذاری، همچنین رنگ کلنی در محیطدیسک و Canavanine Glycine Bromothymol Blue  وGlycine-

Cycloheximide-Phenol Red  .استفاده شد 

مثبت شدند. از  کریپتوکوکوسهای مخمر از نظر گونه 6، اوکالیپتوسشده از درخت نمونۀ جدا 88از مجموع و بحث:   هایافته

شده قابل استفادههای نمونۀ دیگر با روش 2شناسایی شدند؛ اما گونۀ  کریپتوکوکوس آلبیدوسعنوان گونه به 4ییدشده گونۀ تأ 6این 

معنی نبودن آلودگی در درختان جدا نشد اما این به کریپتوکوکوس گتیشده قارچ آوریهای جمعبا وجود اینکه از نمونهشناسایی نبود. 

 های بیشتری برای تعیین دقیق میزان آلودگی درختان این استان الزم است.و بررسی استان تهران نیست اوکالیپتوس

 

 تهرانگتی،  کریپتوکوکوس آلودگی، ،کامالدولنسیس اوکالیپتوس کلمات کلیدی:
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مهمقد

های مختلف کریپتوکوکوزیس عفونتی است که از طریق گونه

کریپتوکوکوس  شود.ایجاد می کریپتوکوکوسمخمر بازیدیومایست 
کریپتوکوکوس زایی بیشتری نسبت به از نظر بالینی بیماری گتی

به ایجاد ضایعات مختلفی در ریه و مغز دارد و منجر  نئوفورمنس

 . عفونت ناشی از این قارچ هم در افراد سالم و هم(1-3)شود می

 پزشکی ایران یشناسکروبیممجله 
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در افراد دچار نقص ایمنی و نیز حیوانات خانگی مثل سگ، گربه و 

 اسب گزارش شده است. 

ژنیک های آنتیرا براساس ویژگی کریپتوکوکوس نئوفورمنس

واریته  3و  (A/B/C/D/AD)پ سروتای 5کپسول پلی ساکاریدی به 

واریته  کریپتوکوکوس نئوفورمنسکنند که عبارتند از: تقسیم می

های اخیر از است و در سال Cو  Bهای که شامل سروتایپ گتی

بندی صورت یک گونۀ مستقل تقسیمسوی برخی از محققین به

که شامل  گروبیواریته  کریپتوکوکوس نئوفورمنسشده است؛ 

 نئوفورمنسواریته  کریپتوکوکوس نئوفورمنس؛ است Aسروتایپ 

که عمدتا مخمرهای  ADاست؛ سروتایپ  Dکه شامل سروتایپ 

 .(4)دیپلوئید هستند 

گرمسیری گزارش عفونت عمدتا در نواحی گرمسیری و نیمه

عمدتا از فضلۀ کبوتر، خاک،  کریپتوکوکوس نئوفورمنس شده است.

. (4)شود جدا می ساوکالیپتومحیط و درختان مختلف از جمله 

ها از کشف اولین نمونۀ عفونت ناشی از پس از گذشت سال

برداری از ، این قارچ برای نخستین بار با نمونهکریپتوکوکوس گتی

. تا به (5)از محیط جدا شد  اوکالیپتوس کامالدولنسیسدرختان 

عنوان مخزن قارچ به اوکالیپتوسگونه درخت  50امروز، بیش از 

. این قارچ را در استرالیا (6) اندگزارش شده گتیکریپتوکوکوس 

اوکالیپتوس ،  تریتوکورنیس اوکالیپتوسعمدتا در رابطه با  

. در (7)اند گزارش کرده اوکالیپتوس کاملدولنسیسو  سیترودرا

عنوان مخزن اصلی این قارچ به اوکالیپتوس کامالدولنسیسمصر 

ن از هوا، همچنی گتی کریپتوکوکوس. (4)شناخته شده است 

یک نکتۀ  .(8)خاک و آب نواحی اندمیک قارچ جدا شده است 

حائز اهمیت این است که این قارچ تاکنون از کبوتر و فضوالت آن 

شناخته  کریپتوکوکوس نئوفورمنسعنوان مخزن قارچ که به

گیری و شود، جدا نشده است؛ زیرا این قارچ قادر به جفتمی

. (9)) فضوالت کبوتر( نیست تولیدمثل کامل در این سوبسترا 

قابلیت تکثیر در  کریپتوکوکوس گتیشده براساس مطالعات انجام

 آرابیدیوپسیس تالیاناو  (9، 10) ترمینالیا کاتاپانهال، چوب و برگ 

 (.11) را دارد

های اپیدمیولوژیکی اطالعات اکولوژیکی در آشکار شدن جنبه

از جمله  کوس گتیکریپتوکوعفونت کریپتوکوکوزیس ناشی از قارچ 

مخازن طبیعی و احتمالی این قارچ و نقشی که مشاغل و 

توانند در مواجهه با قارچ های مختلف در محیط خارج میفعالیت

 بازی کنند، ارزشمند هستند. 

اوکالیپتوس هدف از این مطالعه بررسی میزان آلودگی درختان 
های رک، در بعضی از پاکریپتوکوکوس گتیبه قارچ  کامالدولنسیس

 تهران و ورامین است.

 هاروشمواد و 

)بهار و پاییز( در  1395تا سال  1393این مطالعه از سال 

شناسی دانشکدۀ بهداشت دانشگاه آزمایشگاه سرولوژی بخش قارچ

 کریپتوکوکوس گتیمنظور جداسازی قارچ علوم پزشکی تهران، به

 های برگ، میوه، ساقه و خاک اطراف ریشۀ درختاز نمونه

انجام گرفت. با توجه به حساس بودن قارچ  اوکالیپتوس

، در تهیۀ UVنسبت به نور خورشید و اشعۀ  کریپتوکوکوس

هایی نمونه از قسمت اوکالیپتوسهای میوه و برگ درخت نمونه

 88تهیه شد که در معرض مستقیم نور آفتاب نبودند. در مجموع 

بوستان نشاط  اوکالیپتوساصله درخت  24شده از نمونۀ آزمایش

نمونه( و  48نمونه( و برخی از مناطق شهرری ) 20در شهر تهران )

 نمونه( تهیه شدند. 20ورامین )

ها تهیه و با میکسر کامالً مخلوط ابتدا سوسپانسیونی از نمونه

حالت دقیقه به 20تا  15مدت های حاوی سوسپانسیون بهشد. لوله

 نشین شوند.ته سکون قرار داده شدند تا قطعات بزرگ آنها

کشت اولیه در محیط کشت سابورو دکستروز آگار حاوی 

روز  7مدت به سلسیوسدرجۀ  30تا  25کلرآمفنیکل در دمای 

 انجام گرفت.

تشخیص اولیۀ مخمرها براساس شکل ظاهری، رنگ و قوام 

کلنی و آزمایش مستقیم میکروسکوپی با استفاده از رنگ الکتوفنل 

 کاتن بلو صورت گرفت.

منظور جداسازی از سایر به کریپتوکوکوسهای زولهای

های معمول آزمایشگاهی های مخمری با استفاده از روشایزوله

شامل شکل ظاهری کلنی، قوام کلنی، وجود رنگدانه در محیط 

نایجر سید آگار، مشاهدۀ کپسول از طریق مرکب چین، تست اوره 

حاوی توئین  آز و تست تولید سودوهایف در محیط کورن میل آگار

های مختلف بررسی شدند و در نهایت برای افتراق گونه 80

الگوی  های افتراقی از جملهاز یکدیگر، از تست کریپتوکوکوس

جذب قندهای مختلف، کشت در محیط کاناوانین ـ گالیسین ـ 

، کشت در محیط گالیسین ـ (CGB)ربرمو تیمول بلو 

 استفاده شد. (GCP)سیکلوهگزامید ـ فنل رد 

های کاغذی آغشته به محلول با استفاده از دو روش دیسک

قندی شامل آرابینوز، الکتوز، زایلوز، سلوبیوز و سوربیتول و نیز 

، الگوی جذب قندهای مختلف از API 20C AUXکیت تجاری 

 ارزیابی شد. کریپتوکوکوسهای مشکوک به قارچ طریق گونه
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 کریپتوکوکوس گتیقارچ GCP و CGBهای در محیط

ترتیب قادر به تغییر رنگ محیط از زرد به قرمز و زرد به آبی به

که قادر به  کریپتوکوکوس نئوفورمنسبوده که بدین ترتیب از 

 شد.تغییر رنگ محیط نیست، افتراق داده می

 و بحث  هاافتهی

های نمونه براساس تست 6آمده دستمخمر به 31ز مجموع ا

 (.1بودند )جدول وکوسکریپتوکتشخیصی و افتراقی مشکوک به 

نتایج جذب قندهای مختلف با استفاده از روش 

آورده  3و  2در جدول API 20 AUXکیت تجاری گذاری و دیسک

 .شده است
 

 کریپتوکوکوسهای مشکوک به های تشخیصی و افتراقی ایزولهنتایج مربوط به تست .1جدول شماره 

 شمارۀ نمونه
نوع 

 نمونه
 مرکب چین

ر ای دکلنی قهوه

 محیط نایجر
 CGB GCP اوره آز

تولید سودوهایف در محیط 
CMA 

 + مخمر کروی با کپسول نازک خاک 1
+ 

 روز اول 3
- - - 

 + دارمخمر بادامی شکل و جوانه برگ 2
+ 

 روز اول 3
± 
20% - - 

 + مخمر کروی با کپسول نازک برگ 3
+ 

 روز اول 3
- - - 

 + زکدار با کپسول نامخمر کروی، جوانه خاک 4
+ 

 روز اول 3
- - - 

 + دار با کپسول نازکمخمر کروی، جوانه میوه 5
+ 

 روز اول 3
± 
20% 

- - 

 + دار با کپسول نازکمخمر کروی، جوانه ساقه 6
+ 

 روز 5
+ - - 

 

 گذاریقند مختلف با استفاده از روش دیسک 5نتایج جذب  .2جدول شماره

 قند سوربیتول قند سلوبیوز ایلوزقند ز قند الکتوز قند آرابینوز شمارۀ نمونه

1 + - + + + 

2 + + + + + 

3 + + + + + 

4 + - + + + 

5 + - + + + 

6 70% 20% + + + 
 

 کریپتوکوکوسهای مشکوک به الگوی جذب قندهای مختلف از طریق ایزوله .3جدول شماره
RA

F 
ML

Z 
TR

E 
SA

C 
MA

L 
LA

C 
CE

L 
NA

G 
MD

G 
SO

R 
IN

O 
GA

L 
XL

T 
AD

O 
XY

L 
AR

A 
2K

G 
GL

Y 
G

L

U 

N

O 

+ + - + + - + - + + - - - - + + + - + 1 

- + + - - + + - + + - - - - + + + + - 2 

- + + + + - + - + + - - - - + + + - + 3 

- + - + + - + - + + - - - - + + + - + 4 

+ + - + + - + - + + - - - - + + + - + 5 

- + - + + - + + - + + - - - + + + - + 6 

 

 5جداشده از مناطق مختلف،  کریپتوکوکوسایزولۀ  6از 

نمونه از  2نمونه از خاک،  2شهرری ) اوکالیپتوسمخمر از درختان 

 اوکالیپتوسنمونه از میوه( و یک ایزوله از ساقۀ درختان  1برگ و 

 بوستان نشاط تهران جدا شدند.
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ایزوله،  4های مختلف تشخیصی و افتراقی براساس تست

عنوان ایزوله به 2درصد( و  67/66) س آلبیدوسکریپتوکوکو

درصد( که قابل تشخیص نبودند،  33/33) کریپتوکوکوسهای گونه

 معرفی شدند.

ها گیرینمونه 1395تا سال  1393در مطالعۀ حاضر، از سال 

آوری ها در فصول بهار و پاییز جمععمل آمد و تالش شد نمونهبه

ازحد هوا و سردی و گرمی بیش دلیلشوند؛ زیرا در سایر فصول به

ها ، احتمال جداسازی گونهکریپتوکوکوسهای حساس بودن گونه

کمتر بود. در این بررسی، از نقاط مختلف شهرری و بوستان نشاط 

های و سایر گونه آلبیدوس کریپتوکوکوسهای شهر تهران گونه

شده در این تحقیق قابل های انجامکه با تست کریپتوکوکوس

 ی نبودند، جدا شدند.شناسای

آمده از پارک جنگلی دانشگاه پیشوای دستهای بهاز نمونه

جدا نشد که این امر  کریپتوکوکوسای از جنس ورامین، هیچ گونه

گیری، تواند با دالیل مختلفی از قبیل انتخاب محل نمونهمی

 وهوای این منطقه مرتبط باشد.اختالف درجۀ حرارت و آب

( اقدام 1376و همکاران ) Bineshianیران، ای در ادر مطالعه

از گل، برگ، میوه و پوست  کریپتوکوکوس گتیبه جداسازی 

از سه منطقۀ گرمسار،  اوکالیپتوس کامالدولنسیسدرختان 

آموزشکدۀ طبیعی گنبد و سد قابوس وشمگیر کردند. در این 

نمونه  43، کریپتوکوکوس نئوفورمنسنمونه  2مطالعه 

 57و  کریپتوکوکوس الرنتینمونه  36، دوسکریپتوکوکوس آلبی

 .(12) شناسایی شدند کریپتوکوکوسهای دیگر نمونه گونه

( در شهر اهواز 1394و همکاران ) Salehiای که در مطالعه

نمونۀ مختلف مثل گل، میوه،  156به انجام رساندند، از مجموع 

جدا نشد  کریپتوکوکوس گتی، گونۀ اوکالیپتوسبرگ و تنۀ درخت 

ای که . همچنین در مطالعه(7)با مطالعۀ حاضر همخوانی داشت  و

Kamari ( در شهر ایالم به انجام رساندند، از 1396و همکاران )

با استفاده از آنالیز سکانس ناحیه  اوکالیپتوسدرخت  88مجموع  

ITS ( گزارش شد. مشابه %4/3) کریپتوکوکوس آدلینسیس، فقط

گزارش نشد  کریپتوکوکوس گتیز مطالعۀ اخیر، در این مطالعه نی

(13). 

، این گونه کریپتوکوکوس گتیاز نظر انتشار جغرافیایی 

خاص مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر است که از نظر شرایط 

وهوایی، انتشار این قارچ با مطالعاتی از ایران که قارچ آب

طوری که اند، مطابقت دارد. بهرا گزارش کرده کریپتوکوکوس گتی

Nowrozi ( جداسازی 1393و همکاران ،)نمونۀ مثبت  13

 اوکالیپتوسنمونۀ مرتبط با درختان  449از  کریپتوکوکوس گتی

نمونه از هوای مجاور  32نمونه برگ،  113نمونه خاک،  152)

 3درخت( را از نقاط مختلف ایران گزارش کردند. در این مطالعه 

مارندران و های نمونه از استان 10نمونه از استان خوزستان، 

 .(14)ای از استان مرکزی جدا نشد گلستان جدا شد و هیچ نمونه

های در مطالعات مختلفی که در سایر مناطق دنیا روی نمونه

محیطی صورت گرفته است نیز اختالف آماری زیادی در جداسازی 

 وجود دارد. کریپتوکوکوس گتیقارچ 

Zaragozi ( از مجموع 2012و همکاران )ه از نمونه ک 662

درخت جمع آوری کرده بودند، هیچ نمونۀ مثبتی از قارچ  331

کریپتوکوکوس نمونه  1گزارش نکردند و فقط  کریپتوکوکوس گتی
 71، کریپتوکوکوس آلبیدوسنمونه  1، واریته گروبی نئوفورمنس

کریپتوکوکوس نمونه  18، کریپتوکوکوس هوینسیسنمونه 
نمونه  1و  کریپتوکوکوس آلبیدوسیمیلیسنمونه  10، فالوینسیس

 .(15)شناسایی کردند  کریپتوکوکوس فالووس

( در کشور ترکیه، از 2004و همکاران ) Erginدر بررسی 

نمونه گل و خاکی که تهیه شده بود، فقط یک  1175مجموع 

جدا شد  نئوفورمنس واریته گروبی کریپتوکوکوسنمونه قارچ 

(16). 

Hamasha ( در کشور اردن تحقیقی را به 2004و همکاران )

نمونه خاک از اطراف درختان  500انجام رساندند که طی آن 

بررسی شدند.  کریپتوکوکوستهیه و از نظر وجود قارچ  اوکالیپتوس

 کریپتوکوکوس گتیدر این مطالعه هیچ نمونۀ مثبتی از قارچ 

 .(17)گزارش نشد 

و  Randhawaای که از سوی از طرف دیگر در مطالعه

درخت  311نمونه از  556( به انجام رسید، 2008همکاران )

تهیه شد  کریپتوکوکوسبرای بررسی میزان آلودگی به  اوکالیپتوس

نمونه  51و  کریپتوکوکوس گتیعنوان نمونه به 24که از این تعداد 

 .(18) گزارش شدند کریپتوکوکوس نئوفورمنس واریته گروبی

( در 2003مکاران )و ه Hallidayهمچنین در بررسی که 

انجام دادند، موفق به  اوکالیپتوسدرخت  13کشور استرالیا  روی 

از تنۀ درختان  کریپتوکوکوس گتینمونه قارچ  30جداسازی 

 .(19)شدند 

تواند با تفاوت آماری موجود در مناطق مختلف جهان می

های گیری، تعداد نمونهتفاوت در شرایط اقلیمی، نحوۀ نمونه

های مختلف جداسازی ها و روشز یک محل، تکنیکشده اگرفته

 مخمر در ارتباط باشد.

( که در کشور اردن 2004و همکاران ) Hamashaدر بررسی 

درخت  50شده از آورینمونۀ گرد 500به انجام رسید، از مجموع 
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جدا شد که در تمامی آنها  کریپتوکوکوسقارچ  126، اوکالیپتوس

ها تست اوره آز مثبت تمام گونهکپسول مشاهده شد. همچنین در 

 .(17)بود 

 5آمده در این مطالعه، دستبه کریپتوکوکوسگونه  6از بین 

منطقۀ شهرری جدا شدند و فقط یک  اوکالیپتوسگونه از درختان 

گونه مربوط به بوستان نشاط شهر تهران بود. این موضوع شاید 

آلودگی  دلیل احتمال بیشتری باشد که درختان این منطقه دربه

طور مثال توانند داشته باشند. بهمی کریپتوکوکوسهای به گونه

تواند عاملی حضور بیش از اندازۀ پرندگان در منطقۀ شهرری، می

برای احتمال آلودگی بیشتر این درختان باشد. در زمان 

گیری، حضور تعداد زیاد پرندگان در مناطق مختلف شهرری نمونه

 مشهود بود.

وجه به اینکه این مطالعه، اولین مطالعۀ در مجموع با ت

گرفته در شهر تهران و شهرهای دیگر استان تهران است، انجام

های قارچ ضمن اینکه تا حدودی وضعیت اپیدمیولوژی گونه

دهد اما را نشان می کریپتوکوکوس گتیویژه و به کریپتوکوکوس

این  در کریپتوکوکوس گتیتواند وجود قارچ نتایج این تحقیق نمی

استان را نفی کند. لذا بررسی بیشتر در مناطق بیشتری از استان 

تری از تواند الگوی دقیقتهران با حجم نمونۀ بسیار باالتر می

 اپیدمیولوژی و جایگاه اکولوژیکی این ارگانیسم ترسیم کند.

عنوان سنگ بنای اولیه برای بررسی توان بهاز این مطالعه می

در  کریپتوکوکوس گتیی اکولوژیکی قارچ اپیدمیولوژی و پراکندگ

تواند مبنایی برای انجام مطالعات استان تهران یاد کرد که می

تر باشد و های پیشرفتهتر در این زمینه با روشبعدی و تکمیلی

توانند گام مؤثری در راستای پیشگیری و نهایتًا این مطالعات می

دارند که با درمان عفونت ناشی از قارچ کریپتوکوکوس گتی بر

توجه به قابلیت این قارچ در ایجاد بیماری در افراد با سیستم 

 شود.عنوان یک خطر بالقوۀ بهداشتی محسوب میایمنی سالم، به

 سپاسگزاری

نویسندگان این مقاله از تمام عزیزانی که در مراحل انجام 

 این تحقیق همکاری داشتند، کمال تشکر و قدردانی را دارند.

 عتعارض مناف

 بین نویسندگان تعارض در منافع گزارش نشده است.
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