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 مقاله علمی

دکترعلی فرزانگان1، دکترمهربان فالحتی2 
1. دانش آموخته تحصیالت تکمیلی قارچ شناسی پزشکی، مدرس دانشکده

 پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیالن
2.  استاد قارچ شناسی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

مروری بر بیماری های قارچی تهاجمی با نگاه ویژه 
به موکورمایکوزیس در کشورهای آسیایی-بخش2

در شماره پیشین، بخش اول این مقاله به چاپ رسید که در آن به 
موضوعات قارچ های ایجاد کننده عفونت های قارچی فرصت طلب 

در گروه های پر خطر، بیماری موکورمایکوزیس، اپیدمیولوژی بیماری 
موکورمایکوزیس در جهان اشاره شد.

 در این شماره به ادامه این مقاله می پردازیم. 

بیماری های زمینه ای ، فاکتورهای پر خطر و عوامل قارچی  
موثر در پیدایش بیماری موکورمایکوزیس

سرطان های خونی و پیوند مغز استخوان:
بیماری  • باالی  شیوع  واپسین  های  سال  در 

موکورمایکوزیس از بسیاری از مراکز گزارش شده است.  در 
مرکز MD Anderson ایاالت متحده، افزایش از 8 مورد در 
100/000 پذ یرش در 1989-1993 به 20 مورد در 100/000  

پذیرش در 1994- 1998 گزارش شده است )40(. 
•   %8-1 هماتولوژیک،   های  بدخیمی  با  بیماران  میان  از   

مستعد   ،)AML( میلوئیدی  حاد  لوسمی  به  مبتال  بیماران  از 
)HSCT(پیوند مغز استخوان .)ابتال به این بیماری هستند)40

عامل مستعد کننده بسیار مهمی برای موکورمایکوز ریوی با 
از آمده  داده های بدست  اما  شیوع  0.9-2٪  است )16(، 
TRANSNET شیوع باالتری )8٪( را نشان می دهد )41(. بروز 

ساالنه این بیماری در فرانسه و بلژیک افزایشی 15 درصدی 
را نشان می دهد ) 27و42(.  

به  • مبتال  بیماران  کالبد شکافی  از  آمده  بدست  های  داده   
بدخیمی هماتولوژیک، میزان بروز موکورمایکوزیس را 7درصد 

از کل عفونت های قارچی گزارش کرده است ) 43(.
از  • )بیش  مدت  طوالنی  نوتروپنی  در  موکورمایکوزیس 

 ، )<100/mm3(مونوسیتوپنی ، )<200/mm3(و شدید )3هفته
دوزباال  با  کورتیکواستروئیدها  مدت  طوالنی  مصرف 
)پردنیزون > 1 میلی گرم/کیلوگرم در روز(، اضافه بار آهن 

بدن، پیوند سلول های بنیادی )اهداکننده نامرتبط، اهداکننده 
 ،)SCT از  تهی شده  T cell های  ناف،   بند  هاپلوئید، خون 
کورتیکواستروئیدها(،  ویژه  )به  آن  درمان  و  شدید   GVHD

باالی  ناشتا  قند  با  )همراه  مدت  طوالنی  هیپرگلیسمی 
مواجهه   یا  کلونیزاسیون  لیتر(،  دسی  در  گرم  میلی   200  <
شدید محیطی، مواجهه پیشی با عوامل ضد قارچی بر علیه 
اکینوکاندین ها( و لوسمی عود  آسپرژیلوس )وریکونازول، 

کننده پدید می آید ) 44(.
و  • مهاجم  آسپرژیلوزیس  در  خطر  عوامل  مقایسه 

درگیری  و  وریکونازول  پروفیالکسی  موکورمایکوزیس، 
سینوس پارانازال ارتباط معنی داری با موکورمایکوزیس در 
تجزیه و تحلیل چند متغیری و همچنین سوء تغذیه و دیابت 

در تجزیه و تحلیل تک متغیری دارد )23(.
در تظاهرات بالینی، به دنبال نوع راینو-اوربیتو-سربرال و  •

را  بالینی  تظاهرات  ترین  شایع  ریوی  موکورمایکوز  پوستی، 
دارد) 29(.

بیماران  • در  موکورمایکوزیس  از  ناشی  میر  و  مرگ  میزان   
مبتال به بدخیمی خونی 65% و در بیماران HSCT 90% گزارش 

شده اند) 45(.

پیوند اندام ها:
•  )%3-0.2( از  کمتر   ،HSCT در  موکورمایکوزیس  بروز   

را  باالتری  بروز  تازهر  های  بررسی  در  حالیکه  در  است 
)0.4-16٪( نشان می دهد)46(.

اولیه  • نارسایی  شیرین،  دیابت  همچون  خطر  پر  عوامل   
کلیه، استفاده پیشی از وریکونازول/اکینوکاندین می توانند در 
پیدایش موکورمایکوزیس در کسانی که پیوند مغر استخوان 

شده اند موثر باشد)47(. 
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مصرف  دفروکسامین  که  دیالیزی  افراد  از  درصد   78 که 
می کنند مبتال به موکورمایکوزیس شده اند)50(.  

آهن چالته شده و آزاد به سیدروفور قارچ های مخاطی  •
کند.   می  کمک  ها  قارچ  رشد  به  و  شوند  می  متصل 
وجود  با  هموگلوبینوپاتی  به  مبتال  کودکان  در  برعکس 
موکورمایکوزیس  به  ابتال  خطر  دفروکسامین،  از  استفاده 

گزارش نشده است.

درمان با وریکونازول واکینوکاندین:
وریکونازول  • از  که  کسانی  در  دارد  وجود  امکان  این 

واکینوکاندین استفاده کرده اند موکورمایکوزیس به شکل 
یک عفونت پیشرونده تظاهر نماید) 51( .

 نتایج بدست آمده از تحقیق بر روی مدل های حیوانی  •
مانند موش و پرنده  نشان میدهند که احتمال  تهاجمی 
از مصرف وریکونازول  قارچ  های مخاطی  پس  شدن  

وجود دارد ) 52(. 
از  • کسانیکه  در  ریوی  و  سینوسی  موکورمایکوز   

مشاهده  اند،   کرده  استفاده  واکینوکاندین  وریکونازول 
شده است )29(.

 مطالعات بیشتری برای تایید نقش عوامل ضد قارچی  •
در انهدام عفونت های پیشرونده مورد نیاز است ، بطوریکه 
اکینوکاندین ها در ترکیب با لیپوزوم آمفوتریسین B نقش 

عوامل ضد موکور را در مطالعات حیوانی ایفا کرده اند.

 به دنیا آمدن نوزادان نارس:
فرم  • ترین  شایع  گوارش  دستگاه  موکورمایکوز 

موکورمایکوزیس در نوزادان یا کودکان است ) 21و22(. 
احتماالً  با جایگزینی فلور نرمال باکتریایی بدن توسط  •

موکورمایکوزیس  مستعد  بدن  شده،  بلعیده  هاگ های 
خواهدشد. تشخیص موکورمایکوز گوارشی عمدتاً تصادفی 
است و یا پس از مرگ در اثرمشکوک شدن به این بیماری 
تشخیص داده می شود که چنین تشخیصی بسیار دشوار 

است.

آسیب های ایجاد شده درپوست:
تروما، سوختگی و آسیب های وریدی پدید آمده بدنبال  •

استفاده از داروهای تزریقی می توانند حتی در افراد با ایمنی 
16و17و21و22(.   ( آورد  پدید  موکورمایکوزیس  طبیعی، 

احتمال  • بیماران  این  در  تاکرولیموس  از  استفاده 
تاکرولیموس  رساند.  می  حداقل  به  را  موکورمایکوزیس 

احتماالً دارای فعالیت ضد موکور است ) 47(.
موکورمایکوز ریوی بدنبال درگیری های سینوس، شایع ترین  •

فرم بیماری است)29(.

دیابت : 
در  • خطرناک  بسیار  فاکتور  ریسک  نشده،  کنترل  دیابت 

آسیایی   کشورهای  در  است.  درحال توسعه  کشورهای 
موکورمایکوزیس به عنوان بیماری متاثر از دیابت در 16 تا 23 

درصد از بیماران گزارش شده است )17و22(.
  کتواسیدوز شایع ترین عامل پیدایش این بیماری است  •

)17و21و22(.
همچنین دیابت ناشی از مصرف استروئیدها در بیماران مبتال  •

به بدخیمی خونی و گیرندگان پیوند، می تواند بسیار خطر 
آفرین باشد.

 ادعا می شود که میزان بروز موکورمایکوزیس در بیماران  •
دیابتی در ایاالت متحده آمریکا به دلیل استفاده از استاتین ها، 
کاهش یافته است  )استاتین تا حدودی خاصیت ضد سرطانی 

دارد()48(. 
ایجاد  • در  خون  قند  افزایش  بیماریزایی  مکانیسم 

موکورمایکوزیس را می توان به عملکرد ناقص فاگوسیتیک، 
برای  آهن  زیاد  دسترسی  و  نوتروفیلی،  فعالیت  در  اختالل 
قارچ های مخاطی )زیرا آهن به رشد قارچ ها کمک می کند( 

نسبت داد )21و22(. 
آن  • به دنبال  و  ترین(  )شایع  راینو-اوربیتو-سربرال  انوع 

موکورمایکوزیس ریوی و پوستی شایع است)21و22و29(.
با بدخیمی های   • بیماران در مقایسه  این   مرگ و میر در 

است   )%40~( کمتر  بسیار  استخوان  مغز  پیوند  و   خونی 
)17و29(.

درمان با دفروکسامین:
منتشر  • موکورمایکوز  ها،  موکورال  با  ریه  درگیری  بدنبال   

شایع ترین شکل بیماری در بیماران تحت درمان با دفروکسامین 
است و  مرگ و میر در آنان باال بوده و حدود 80٪ است )49(.

به  • ابتال  خطر  باشد  که  شکلی  هر  به  آهن  بار  اضافه   
با  دفروکسامین  مصرف  دهد.  می  افزایش  را  موکورمایکوز 
شده  گزارش  دارد–  مستقیمی  ارتباط  بیماری  این  پیدایش 
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از   ٪0.1 شد،  انجام  ژاپن  در  که  سراسری  شکافی  کالبد 
از کل  موکورمایکوزیس و %4  کالبد شکافی،  موارد  کل 
موارد، عفونت های قارچی تهاجمی گزارش شده ) 33(.  
میزان  این   هندی،  بیمارستان  یک  در  آن،  با  مقایسه  در 
6 برابر بیشتربود یعنی0.6٪ از تمام موارد کالبد شکافی، 
موکورمایکوزیس و 23 درصد  از آن عفونت های قارچی 
باالی  بسیار  تازه شیوع  گزارش   . گزارش شده  تهاجمی 
دیابت  با  بیماران  در  ویژه  به  هند  در  موکورمایکوزیس 
کنترل نشده را نشان می دهد. اگر چه بارها پیوند دیابت با 
این بیماری در ژاپن و تایوان گزارش شده است، ولی در 
هند بسیار چشمگیر بوده و این بیماری همه عوامل پرخطر 
قرار داده است. در غربالگری که  پرتو خود  دیگر رازیر 
بر روی22316 نفر از افراد دیابتی در هند انجام گرفت، 
نفر   1000 هر  در   1.6 موکورمایکوزیس  شیوع  فراوانی 
گزارش شده ) 53(. بر پایه ی داده های آماری در هند، 
در  مورد   140 موکورمایکوزیس  شیوع  که  شده  برآورد 
این  در  میانگین  طور  به  و  بوده  نفر جمعیت  میلیون  هر 
موکورمایکوزیس  نمونه    171504 سال،  یک  در  کشور 
شده  گزارش  میر،  و  مرگ  مورد    )%38.2(  65500 و 
انجام  از  آسیایی  کشورهای  مردم  بیشتر    .)54  ( است 
معاینات منظم بهداشتی به دلیل زیرساخت های ضعیف 
درستی  به  زنند.  می  سرباز  اقتصادی  های  محدودیت  و 
روشن است  که بخش  چشمگیری )23-43٪( از بیماران 
پیش از پیدایش موکورمایکوزیس از وجود بیماری زمینه 

ای  همچون دیابت، نا آگاه  بوده اند ) 21و22(. 
در این بیماران، موکورمایکوزیس را پی آمد دیابت به 
شمار می آورند. میانگین طول مدت دیابت پیش از ایجاد 
موکورمایکوز 6.7±4.6 سال بود. در بیشتر بیماران مبتال 
نوع  از  ای  زمینه  بیماری  راینو-اوربیتو-سربرال  انواع  به 
با این حال، دیابت به عنوان  دیابت کنترل نشده دارند.  
عامل مستعد کننده در پیدایش بیماری موکورمایکوزیس 
 در انواع گوناگونی از بیماری های بالینی تلقی می شود
)به جز موکورمایکوزیس کلیوی(. ار آن جائی که بیماران 
در اواخر دوره بیماری به بیمارستان مراجعه می کنند، نوع 
اربیتال کالسیک  با  اغلب  ها  آن  راینو-اوربیتوسربرال در 
خواهد  همراه   )%20( جمجمه  داخل  و   )%80 از  )بیش 
بیماران   %20 در  کلیه  منتشره،  موکورمایکوز  در  بود.  
درگیر خواهد شد و درگیری کلیه به تنهایی نادر است با 

و  شده  جلدی  موکورمایکوز  باعث  سوختگی  تروما، 
آسیب های وریدی بدنبال تزریق دارو می تواند موکورمایکوز 

مغزی پدید آورند.

عوامل گوناگون: 
ادعا می شود که  مصرف استروئید، بیماری مزمن کبدی  •

متابولیک  اسیدوز  کلیوی،  نارسایی  الکل،  مصرف  بدنبال 
از  ویژه،  های  مراقبت  بخش  در  مدت  طوالنی  بستری  و 

عوامل پر خطر در جهت  ایجاد موکورمایکوز هستند) 22( .

عوامل قارچی بیماریزا:
کننده  ایجاد  عامل  ترین  شایع   Rhizopus oryzae

دیگر  گونه های  است.  مطالعات  تمام  در  موکورمایکوزیس 
  Lichtheimia corymbifera ،Rhizopus microsporus مانند
)که پیشًا Absidia نامیده می شد(، Mucor circinelloides، و 
عوامل  هستند.  بعدی  شایع  عوامل   Rhizomucor pusillus

 ،Saksenaea vasiformis  ،variabilis  Apophysomyces

 Syncephalastrum  ،Cunninghamella bertholletiae

از  ندرت  به   Cokeromyces recurvatus و   racemosum

های  قارچ  حال،  این  با  شده اند.   جدا  بالینی  های  نمونه 
نظر  از  شوند  می  موکورمایکوزیس  باعث  که  مخاطی 
و   variabilis  Apophysomyces اند.  متفاوت  جغرافیایی 
 Cunninghamella عمدتا از هند و Saksenaea vasiformis

bertholletiae از ایاالت متحده، گزارش شده اند.

موکورمایکوزیس در آسیا
بیشتر نمونه های موکورمایکوزیس در آسیا از هند و چند 
مورد از تایوان، کره، اندونزی و ژاپن گزارش شده است. در 
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 R.homothallicus و   R. microsporus. )30و58و59( 
 R. homothallicus هستند.  هند  در  نوظهور  های  گونه 
با ضایعات  از موکورمایکوز ریوی همراه  از موارد کمی 
دقیق  مطالعه  )30و60(.  است  شده  گزارش  ای  حفره 
مختلف  های  گونه  فراوان  حضور  هند  در  اکولوژیکی 
 Apophysomyces variabilis جمله  از   Mucorales

 و  Rhizopus homothallicus را در خاک  نشان می دهد
)61(. سایر قارچ های مخاطی نادر جدا شده از نمونه های 

بالینی که باعث نکروز بافتی می شوند عبارتند از: 
Saksenaea vasiformis, Rhizopus homothallicus, Mucor 

irregularis, Thamnostylum lucknowense, Syncephalas�

trum racemosum, and Cunninghamella bertholletiae. 

 S. vasiformis آمده،  بدست  های  گزارش  طبق   
T. lucknow�  بیشترا موکورمایکوز و نکروز صورت و  
ense موکورمایکوز راینو-اوربیتال پدید می آورند)62(.  

از   Mucor irregularis )Rhizomucor variabilis(
عوامل شایع موکورمایکوز جلدی است که به دفعات از 
نقاط  بیشتر در  این آسیب ها  چین گزارش شده است.  
مختلف بدن کشاورزان به ویژه در چهره ی آنان بدنبال 
ضربه های مالیم، نیش حشرات و جراحی، بوجود آمده 
مبتال  بیمار  از یک  بیماریزا  عامل  تازگی همین  به  است. 
به موکورمایکوز سینوس در هند جدا شده است. از این 
چین  مختص  فقط  بیماریزا  عامل  این  است  ممکن  رو 

نباشد)63و64(.

چالش های موجود در تشخیص موکورمایکوزیس
است  زمانی  موکورمایکوز،  تشخیص  اصلی  چالش 
نوتروپنیک  بخاطر  ولی  داشته  شک  بیماری  این  به  که 
از  مواد  آوری  جمع  بیمار،  بودن  ترومبوسیتوپنیک  یا  و 
کم  دلیل  به  باشد.  نمی  پذیر  امکان  عمقی  های  بافت 
مولکولی،  و  سرولوژیکی  تشخیصی  روش های  بودن 
دسترس  در  و  استفاده  قابل  تنها روش  سنتی  ها  تکنیک 

این حال، در هند و چین، درگیری کلیه به تنهایی، گزارش 
و  بوده  جوان  کلیوی،  درگیری  با  بیشتربیماران  است.  شده 
حاد  بیماری  به  که  آنهایی  دارند.  سالمی  ایمنی  سیستم 
پیشرونده مبتال می شوند دچار درد کمر، تب، هماچوری یا 
آنوری خواهند شد و در پرتونگاری یک طرفه یا دوطرفه، 
کلیه های بزرگ شده غیر هیدرونفروتیک با تراکم کم، همراه 
با قشر برآمده، مشاهده می شوند. این موردها در آغاز تنها 
پس از مرگ تشخیص داده می شدند، اما با افزایش آگاهی 
و بررسی های پرتونگاری بیشتر پیش از مرگ تشخیص داده 
میر  و  مرگ  هنوز  فعال  مدیریت  وجود  با  شوند)55(.  می 
در این موارد باالست )~%50( . مشخص نیست که بیماران 
چگونه موکورمایکوزیس کلیوی می گیرند . در بررسی تازه، 
با  نیز مطرح شده است.   درگیری عفونت پیشرونده  مثانه 
این حال، بیشتر کارشناسان به ورود بیماری از راه ریه باور 
دارند. پس ازباشندگی در ریه، شاید قارچ ها  این فرصت 
کلیه  به  و  کرده  های خونی حمله  به رگ  که  کنند  پیدا  را 
برسند.  مطالعات بیشتری برای اثبات یکی از این  دو فرضیه 
مورد نیاز است.  بر خالف هند، 70 درصد از بیماران بالغ 
در چین ، بدنبال استفاده از داروهای داخل وریدی، دیابت، 
یا  پر خطر  عنوان عوامل  به  کلیه  پیوند  و  درمانی  استروئید 
شوند  می  کلیوی  موکورمایکوزیس  دچار  زمینه ای،  بیماری 

)22و56و57(. 
به دلیل شرایط آب و هوایی مناسب، بسیاری از قارچ های 
مخاطی به خوبی در محیط زیست کشورهای آسیایی رشد 
می کنند همچنین طیف عوامل ایجاد کننده موکورمایکوزیس  
بسیار گسترده است.Rhizopus arrhizus  شایع ترین عامل 
 Apophysomyces variabilis  .جدا شده از این بیماران است
این   ودر  است،  هند  های  بیمارستان  در  شایع  عامل  دومین 
موکورمایکوزیس  های  نمونه  از   %60 به  کشورنزدیک 
ایجاد  توانایی  قارچ  این  است.  آپوفیزومایسس  ی  گونه  از 
سیستم  با  بیماران  در  جلدی  زیر  و  پوستی  های  بیماری 

است  این  بر  اعتقاد  دارد.  را  سالم  ایمنی 
یا  با خاک متعاقب تروما  آلودگی زخم  که 
آپوفیزومایسس  گونه  توسط  بیشتر  حادثه، 
قارچ  این  حال،  این  با  آید.   می  بوجود 
رینو-اوربیتوسربرال،  موکورمایکوزیس  از 
است.  شده  جدا  نیز  منتشره  و  کلیوی 
بیماران مشخص نیست  نحوه ورود آن در 
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سرکوب  ایمنی  سیستم  با  دربیمار  غیراستریل  تنفسی 
 ،EORTCMSG دستورالعمل  اساس  بر  است  ممکن  شده، 
بیمارمطرح سازد.   بیماری موکورمایکوز را  در  اشتباه  به 
تصویربرداری ممکن است به تشخیص موکورمایکوزهای 
 ،halo sign مشکوک کمک کند، به  ویژه زمانی که عالمت
وجود  افیوژن  پلورال  و  ندولر  تورم   10 از  حضوربیش 
دارد. اما چنین ویژگی هایی فقط گاهی در بیماران مبتال به 

سرکوب سیستم ایمنی قابل مشاهده است)70و71(.
 در چنین مواردی باید بیوپسی یا آسپیراسیون با سوزن 
ممکن  جنب(  انتشار  پلور)  افیوژن  شود.  انجام  ظریف 
است به طور مستقل موکورمایکوز را مطرح سازد.  عدم 
وجود هر گونه نشانگر زیستی شناخته شده، مانند آزمایش 
گاالکتومانان منفی، ممکن است شک به موکورمایکوزیس 
بیماری  دو  فاکتورهای  ریسک  که  چرا  دهد  افزایش  را 

آسپرژیلوزیس و موکورمایکوزیس مشابه هم هستند.

چالش های موجود در درمان موکورمایکوزیس
تهاجمی  ماهیت  دلیل  به  موکورمایکوز  مدیریت 
زمینه ای  های  بیماری  با  و  داشته  ای  عمده  مشکالت 
تهدید کننده حیاط مرتبط است)62(.  چهار اصل مدیریت 
حد  تا  تهاجمی  جراحی   -1 از:  عبارتند  موکورمایکوز 
امکان بار قارچی را به حداقل می رساند و حذف بافت 
نکروز شده می تواند به نفوذ پذیری داروی ضد قارچ به 
محل عفونت قارچی کمک کند. 2- داروهای ضد قارچی 
آمفوتریسین B، پوسا کونازول و ایساووکونازول )داروی 
آزولی جدید محلول در آب است و ممکن است به زودی 
موکوری  ضد  اثرات  دارای  شود(  یافت  آسیا  بازار  در 
هستند هر چند که تغییراتی در فعالیت این داروها در بین 

سنتی  روش های  است.  موکورمایکوز  تشخیص  برای 
هیستوپاتولوژی  و  میکروسکوپی  مستقیم  روش های  شامل 
بیماران  با کشت  است. در  از نمونه و جداسازی قارچ ها 
پوستی،  و  راینو-اوربیتو-سربرال  موکورمایکوزیس  به  مبتال 
در  اما  باشد،  ساده تر  نسبتًا  است  ممکن  نمونه  جمع آوری 

اشکال دیگر دشوار است. 
انفوزیون  یا  تازه  پالسمای  تزریق  از  پس  حال،  این  با   
پالکتی، روش های تهاجمی مانند فلوروسکوپی هدایت شده 
در  مرگ  از  پیش  تشخیص  شانس  آسپیراسیون،  سوزن  با 
موکورمایکوز ریوی را افزایش داده است. تعداد چشمگیری 
از موارد موکورمایکوزیس هنوز فقط پس از مرگ تشخیص 
و  نوری  میکروسکوپ  مستقیم  روش  شوند.  می  داده 
به  موکورمایکوز  زودهنگام  تشخیص  برای  هیستوپاتولوژی 
شدت توصیه می شود. اثبات وجود قطر 6 تا 25 میکرومتری، 
نبود دیواره یا کم بودن آن، شفاف بودن و حضور هیف های 
تشخیص  به  میکروسکوپی  مستقیم  روش  در  مانند  روبان 

احتمالی موکورمایکوز کمک می کند ) 65(.
گاهی وجود قطعات کوچک هیفی بدون ویژگی های هیف، 
ممکن است در تشخیص مشکل ایجاد کند. ایمونوهیستوشیمی 
استفاده از آنتی بادی مونوکلونال یا استخراج DNA از نمونه 
کمک  مواردی  چنین  تأیید  به  است  ممکن  توالی  تعیین  و 
کند  )66و67(. جداسازی  DNA قارچی از بافت تازه بهتر 
)68و69(.  است  پارافینه  و  فرمالین  با  فیکس شده  بافت  از 
دلیل  به  موارد  همه  در  است  ممکن  ها  قارچ  جداسازی 
نباشد. در  امکان پذیر  بودن  نازک و شکننده  سترون شدن، 
حین پردازش یک نمونه  بافتی برای کشت، برای جلوگیری 
از آسیب هیف ها، از قیچی استریل برای خورد کردن  بافت 
نمونه  از  مخاطی  های  قارچ  جداسازی  میشود.  استفاده 
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منفی شدن تست گاالکتومانان و بتا گلوکان و مشخص  •
نبودن عامل بیماریزا 

 ابتالء بیمار به عفونت پیشرونده و داشتن سابقه درمان  •
با وریکونازول/اکینوکاندین 

وجود اسکار در بینی، صورت، پوست با اریتم و سفتی  •
اطراف آن 

آسیب های نکروزه روی کام سخت  •
ضایعات عروقی حاد و تجمعی  •
مغز  • و  چشم  دور  سینوس ها،  در  ضایعاتی  مشاهده 

بهنگام بهره بری از سی تی اسکن سینوس های پارانازال
تخریب تهاجمی استخوان بینی  •
یافتن ندول های متعدد در سی تی قفسه سینه و مشاهده  •

halo sign، پلورال افیوژن 

دیدن آسیب های گسترده شکمی  و آسیب پذیر شدن  •
کلیه ها 

 بیماری رینوسربرال در کسانی که دچار دیابت کنترل  •
نشده همراه با دوبینی، فلج اعصاب جمجمه، درد سینوسی، 

پروپتوز، سندرم آپکس اربیتال، زخم کام است.
 بیماری ریوی به شکل سرفه منقطع •
درد جنب  •
 بیماری کلیوی به شکل درد پهلو •
تب  •
هماچوری/آنوری در افراد سالم. •

بخش پایانی
در  است  جدی  چالشی  فرصت طلب  قارچی  آلودگی 
بدحال  بیماران  و  ایمنی  نقص  به  دچار  بیماران  مدیریت 
عفونت  با  بیمار  یک  مدیریت  در  آسیایی.  درکشورهای 
سیستمیک، تشخیص افتراقی عفونت های قارچی فرصت 
طلب به دلیل شیوع باالی آن در این کشورها از اهمیت پایینی 
برخوردار است. مطالعه اپیدمیولوژی محلی ضروری است، 
زیرا شناسایی عوامل خطر و عوامل ایجاد کننده بیماری در 

آن کشورها با یکدیگر متفاوت هستند.
)غربی  جهان  دو  در  موکورمایکوزیس  اپیدمیولوژی   
و آسیایی( متفاوت است.  شیوع بسیار باالی این بیماری، 
ای،  زمینه  بیماری  ترین  بعنوان شایع  دیابت  بودن  پرخطر 
بالینی  بیماری  یک  عنوان  به  کلیوی  موکورمایکوزیس 
جدید، وجود طیف گسترده ای از قارچی های مخاطی در 

گونه های جدا شده گزارش شده است ؛ شروع زودهنگام 
آمفوتریسینB  با فرموالسیون لیپیدی در دوز باال برای درمان 
روز(  در  کیلوگرم  بر  گرم  میلی   5 تا   3( موکورمایکوزیس 
توصیه می شود. هیچ توصیه روشنی برای مدت درمان ضد 

قارچی وجود ندارد)44(.
کلیوی،   سمیت  علیرغم  محدود  شرایط  در  است  ممکن 
همیشگی  و  متداول  بطور  کوالت،  داکسی   Bآمفوتریسین
عنوان  به  ایساووکونازول  و  پوساکونازول  شود.  استفاده 
درمان کمک کننده یا نگهدارنده پس از مهار عفونت توسط 
آمفوتریسینB مورد استفاده قرار می گیرند. اکینوکاندین ها در 
مطالعات  مفیدی در  نقش  لیپوزومی   Bآمفوتریسین با  ترکیب 
حیوانی نشان داده اند، اما شواهد قوی در مورد عفونت های 
انسانی هنوزمشاهده نشده است. درمطالعه حیوانی،  شالتورکننده 
جدید  آهن با نام deferasirox  دارای فعالیت ضد موکور 
است، اما هیچ شواهد حمایتی در مورد عفونت های انسانی 
وجود ندارد بر عکس مطالعه DEFEAT شواهد خالف را نشان 
می دهد)73و74(. این مطالعه کاستی های زیادی داشت و مراکز 
خاصی در هند با موفقیت از دفراسیروکس استفاده کردند) 75(. 
یک کارآزمایی کنترلی برای تأیید نقش آن در هر دو صورت 
مورد نیاز است. معکوس کردن عوامل پرخطر - کنترل دیابت، 
نیاز، بهبود نوتروپنی پس از  کاهش دوز استروئید به حداقل 
G-CSF/( از فاکتورهای رشد یا استفاده  تزریق گرانولوسیت، 
موکورمایکوز  مدیریت  در  مهمی  حمایتی  نقش   )GM-CSF

دارند. استفاده از اینترفرون γ ممکن است ایمنی را بهبود بخشد 
)76(.  به دلیل شیوع کم موکورمایکوز، پیشگیری از بیماری 
نقش مشخصی ندارد. با این حال، ممکن است پوساکونازول 
به عنوان داروی پیشگیری کننده در گروه های پرخطر مانند 
GVHD ) که در آن ها سیستم ایمنی سرکوب شده است( و یا 
هنگام  شیوع بیماری استفاده شود.  استفاده از درمان های تجربی 
در موارد تب  محور بحث برانگیز است و هیچ توصیه قوی وجود 
ندارد مگر اینکه احتمال باالیی از بروز موکورمایکوزیس وجود 
داشته باشد.  درمان های کمکی مانند افزایش فشار اکسیژن و 
استفاده از لواستاتین در شرایط خاص وجود دارند،گرچه هیچ 

توصیه روشنی هنوز در دسترس نیست.

 مواردی که  باید به  موکورمایکوزیس شک نمود
 بودن بیمار در جاهایی که بیماری شیوع باالیی دارد  •
 هر گونه شک به  عفونت های قارچی تهاجمی در بیمار  •
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بدن، از ویژگی های متمایز کننده بیماری موکورمایکوزیس در 
کشورهای آسیایی است.  با وجود مداخله فعال، مرگ و میر در 

موکورمایکوزیس همچنان باالست.  
تشخیصی  های  روش  و  فراوان  تشخیصی  های  شاخص 
تهاجمی ممکن است به تشخیص زودهنگام و مدیریت موثر این 
بیماری کمک کنند لذا برای غلبه بر شکاف موجود در شناسایی 

موکورمایکوزیس به مطالعات بیشتری نیاز است.
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