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گالبرومسیلیومپنیکلنی 
***

د و اغلب در دارنحضورهواو در حال فسادمواد آلی ، اعم از خاكجاهمهدر باًیتقرهستند که يارشتهيهاقارچها سیلیومپنی
مختلفی يهاگونهداراي ها سیلیومپنی.ابندییمکشت هستند که از طریق هوا انتشاريهاطیمحيکنندهآلودهیک هاشگاهیآزما

مارنفئیسیلیومپنی،)P.chrysogenum(کرایزوجنومسیلیومپنیشامل هاآنمهم يهاگونهکه برخی از هستند
)P.marnefeii( ،سیترینوم سیلیومپنی)P.citrinum(،پولونیکومسیلیومپنی)P. polonicum(،گالبرومسیلیومپنی)P.

glabrum(،ایتالیکومسیلیومپنی
)P. italicum (باشدمیمولکولی يهاروشلوژیکی و مشخصات مورفوهیبر پامختلف يهاگونهشناسایی اساساً. باشندیم.

:مختلف بیولوژیکی، پزشکی و دارویی حائز اهمیت هستنديهاجنبهها از سیلیومپنی
برخی از . شوندیمسیلیوزیس اطالق پنییطورکلبهکه باشندیمگوناگون در انسان يهاعفونتجادکنندهیاها سیلیومپنی-1

اندوفتالمیت، اونیکومایکوزیس، اتومایکوزیس، ازوفاژیت نکروز دهنده، پنومونی، : ازاندعبارتکنندیمکه ایجاد ییهايماریب
.مجاري ادرارييهاو عفونتریتونیت اندوکاردیت، پ

.شوندمیمحسوب در بیوتکنولوژيهاقارچنیتريکاربردجمله از–2
هامیآنزنیاز ابرخی. در پزشکی و صنعت دارندمتعددي هستند که کاربردهاي وسیعیيهامیآنزپنیسیلیومها قادر به تولید 

،Phosphogluconate dehydrogenase،Glucose oxidase،Dextranase،Lipase،Phosphatase:ازاندعبارت
Endonuclease،Phytase،Dextranase،Catalae،Pectinase

زیر يهاگونهبودنشان ثابت شده است شامل زايآلرژکه هاآنبرخی از . باشندیمها از عوامل مهم ایجاد آلرژي سیلیومپنی- 3
Penicillium: است chrysogenum،Penicillium citrinumو

Penicillium italicum



غذایی ناشی از يهاتیمسموم. کنندیمهاي مختلفی تولید ، سموم یا مایکوتوکسینسیلیومپنیمختلف يهاگونه- 4
:ازاندعبارتسموم تعدادي از این . باشدیمعرصه تغذیه و بهداشت در محققین و دانشمندان يهاینگرانمایکوتوکسینها یکی از 

patulin،ochratoxin،cyclopenol،viomellein ،islanditoxin،cyclopenin،communesins،citrinin،
secalonic acid

***
اسـت کـه   نیلیسیپنهاآنيجملهاز. هستند که کاربرد وسیعی در پزشکی دارندهاکیوتیبیآنتها، سیلیومپنیاز محصوالت مهم 

ياالعادهفوقبا توجه به اهمیت . شودیمگریزئوفولوم تولید سیلیومپنیکرایزوجنوم و یا گریزئوفولوین که توسط سیلیومپنیتوسط 
سـکالونیک  . اسـت هـا آنيبـر رو مطالعه گونههرگونه شرط الزم براي انجام این قارچ در سطح شناسایی ، ها دارندسیلیومپنیکه 
کرایزوجنـوم،  سـیلیوم از پنیسکالونیک اسید . گرددمیاگزالیکوم ترشح سیلیومپنیمایکوتوکسینی است که توسط (SAD)دیاس

هسـتند  )XANTHONE(دیمرهـاي زانتـون  این ترکیبات . ه استگردیدنیز جداکانفرتوم سیلیومپنیآترامنتوزوم، سیلیومپنی
.باشدمیC32 H30 O14شیمیایی آن و ساختار638.2هاآنکه وزن مولکولی 

اشـاره  تـوان یمجمله به موارد زیر آناز،متعددي داردهايویژگیاین توکسین ه است کههاي گوناگون مشخص گردیدبررسیدر
:کرد

دیپیو فسفولcaوابسته به ) c)PKCکیناز مهارکنندگی پروتئین قدرت -1
)A)PKAکیناز مهارکنندگی پروتئین قدرت -2
خواص آنتی توموري-3
خواص آنتی میکروبی-4

استمحرك ایمنی-5
استهپاتوتوکسیک- 6
استموتاژن-7
باشدمیمهارکننده فسفوریالسیون اکسیداتیو-8
.استتراتوژن- 9

. یک قارچ پاتوژن انسان و حیوانات شناخته شده استعنوانبهاست که مارنفئیسیلیومپنیمتعدد این جنس تنها يهاگونهدر بین 
و استدر این قارچ از حالتنیز دارد و آن عبارتفردمنحصربهیک ویژگی سیلیومپنیمختلف جنس يهاگونهدر بین گونهنیا

.باشدمیآسیاي جنوب شرقی يمنطقهدیگر اینکه از لحاظ جغرافیائی محدود به کشورهاي ينکته



نوتاتومسیلیومپنیکلنی 

نوتاتوم و اکسوداهاي فراوان در سطحسیلیومپنیکلنی 



نوتاتوم و اکسوداهاي سطحیسیلیومپنیاز کلنی يترکینزدنماي 

است و درنگیسفسطح کلنی در ابتدا . شودیمروز کلنی آن بالغ 4زمانمدتدر معموالًداراي رشد سریعی است و سیلیومپنی
هائی که کمتر شایع هستند داراي رنگ و قوام کلنی برخی از گونه. دیآیدرمسفید يهیحاشسبز و پودري با -آبیصورتبهسپس 

میانی يغهیتهاي قارچ شفاف و داراي هایفی.باشدياقهوهسفید است اما ممکن است قرمز یا معموالًپشت کلنی . باشندیممتفاوتی 
بر روي متوال، . کنندیمکنیدیوفورها انشعاب ثانوي بنام متوال ایجاد . باشدمیاست و نیز داراي کنیدیوفورهاي ساده یا منشعب 

غیرمنشعبی از کنیدیهاي کروي، صاف یا يهارهیزنجهاآنکه در انتهاي شوندمیمنظم تولید صورتبهفیالیدهاي فالسکی شکلی 
.گردندیممیکرون ایجاد 5و نیم تا خشن به قطر دو

.سازندیماین جنس است يمشخصهسیلوس یا برس مانند را که ظاهر پنییطورکلبههاساختماناین 

سیترینومسیلیومپنیکلنی 



سیترینومسیلیومپنیمنظره میکروسکپی 

یک پاتوژن انسانیعنوانبهسیلیومپنیيهاگونه
که اعضاء این دهدیماز هوا نشان يریگنمونهمربوط به يهادادهآنالیز . منتشر هستندجاهمهدر محیط، در سیلیومپنیيهاگونه

.جنس در هواي اماکن انسانی و نیز فضاهاي خارج ساختمان حضور دارند
صورتی مورد تائید است که سیلیوزیس فقط در تشخیص پنیشودیماز بیماري جدا سیلیومپنییک گونه از کهیهنگام

.مقاطع بافتی براي حضور عناصر قارچی مورد آزمایش قرار گرفته باشد
يهاگونهمکرر از ترشحات دستگاه تنفسی جدا شود، باید تعیین کرد که آیا طوربهسیلیومپنیاگر یک گونه از جنس 

و ز طریق مواجهه با هواي خارج از ساختمان زیرا ممکن است بیمار ا؛ دیگر قارچی نیز در نمونه حضور دارند یا خیر
قصبه(کتازي داراي برونشخلط خود نشان دهد و یا اینکه فرد ينمونهن قارچ را در برخورد با اسپورهاي هوابرد، ای

یا برونشیولهاي متسع شده براي مدت چند روز بدون تهاجم یا هابرونشکه در (viable)زنده يهایدیکن. باشد) الریه
.، ممکن است با برونشیکتازي در ارتباط باشندمانندیمزه کردن بافت باقی کلونی
ریوي ايزمینه، احتمال یا امکان یک بیماري اولیه و شودمیاز عفونت ریوي جدا سیلیومپنییک گونه از کهیهنگام

تصادفی و صورتبهاین مطلب است که ممکن است قارچ يدهندهنشانمانند توبرکلوزیس را باید در نظر داشت که 
.البته بدون اهمیت در نمونه حضور داشته باشد

از نواحی مختلف بدن افراد مبتال به سیلیومپنیيهاگونهجداسازي با اهمیت هاآنمواردي از مطالعات مروري وجود دارند که در 
صورت گرفته و یا 1991در سال که توسط جانسون يامطالعهبه جملهاز. قرار گرفته استموردبحثاختالالت سیستم ایمنی 

.اشاره کردتوانیم1992چونگ و بنت در سال –کوان يمطالعه
کمونهسیلیومپنیياروده–در یک گزارش در بیمار مبتال به لوسمی حاد و کاندیدیازیس معدي 

(P. commune) قارچ در ریه و مغز بیمار با تهاجم واسکوالر، ترومبوز و ازحدشیبرشد . بافت ریه و مغز جدا گردیديهانمونهاز
.مشهود بودکامالًانفارکتوس ریه 

در افراد داراي سیستم ایمنی سالم اتفاق هاآنيتا5سیلیوز شرح داده شده که مورد پنی10مروري دیگر يمطالعهدر یک 
:اندبودهجدا شده از این بیماران شامل موارد زیر يهاگونه. اندافتاده

P. crustaceum, P. glaucum, P. bertai, P. bicolor, P. spinulosum
.انگیز بوده استسؤالعوامل مسبب اولیه عنوانبههاگونهکه نقش این هرچند



يچهیدرعمل تعویض به دنبالمورد اندوکاردیت 4شرح داده شده است و سیترینومسیلیومپنیعفونت مجاري ادراري توسط 
شناساییمورد ایزوژنومکرسیلیومپنیعنوانبهمصنوعی جدا شد يچهیدردر یک مورد قارچی که از . آئورت یا میترال رخ داده است

دیگري که يگونهو کرایزوژنومسیلیومپنی.رفتقرار نگشناساییمورد ايگونهدر سطح سیلیومپنیمورد دیگر 3قرار گرفت و در 
یک مورد مهلک 1989و همکاران در سال Anaissie. ضربه جدا شده استبه دنبالناشناخته باقی ماند از مواردي از اندوفتالمیت 

.را شرح دادسیلیوزیس در یک بیمار مبتال به لنفوم و یک مورد نیز در بیمار مبتال به لوسمی حاد لنفوبالستیکاز پنی
.ندامواردي از کراتیت قارچی جدا شدهازاسپینولوزومسیلیومپنیو اکسپنزوم،سیلیومپنیسیترینوم، سیلیومپنی

:منابع مورد استفاده
1- Topley & Wilson’s Microbiology and Microbial Infections, Vol 4: Medical Mycology

بعنوان مولد توکسین سکالونیک )chrysogenumPenicillium(کرایزوجنوم سیلیومپنیهايشناسایی وجداسازي ایزوله"-2
ناحیه ژنی بتاتوبولینبا استفاده از روش تعیین توالی)Secalonic acid(اسید 

)B-tubulin(" .دانشگاه علوم پزشکی. دانشکده بهداشت. مهدي عباس تبار. پایان نامه دکتراي تخصصی قارچ شناسی پزشکی
1392.تهران


