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به نام ایزد پاک
وزیسکموکورمای

یابدبیماری حاد و نسبتا کشنده است که به سرعت توسعه میموکورمایکوزیس • •

.و به علت قارچهای مختلف راسته موکورال ایجاد می گردد•

.ده می شودجلدی و یا منتشره دیلگنی، _رینوسربرال،ریوی،شکمیبیماری به اشکال • •

این عوامل به طور معمول بیماریزا نمی باشند، بیماریهای ناتوان کننده ای• •

ی، سل، سوختگلوسمی( اسیدوزدر مرحله کنترل نشده و بخصوص ) دیابتچون •

.و سوء تغذیه زمینه را برای ابتال به بیماری فراهم می سازنند•

این قارچها عالقه خاص در تهاجم به عروق خونی دارند ضایعات اغلب با• •

واکنشهای نکروزه و چرکی همراه می باشند و تولید گرانولوم شایع نیست•

:بیماریعامل 
ارگانیسمهای عامل بیماری متعلق به راسته موکورال و رده زیگومیست• •

:انسان عبارتند ازموکورمایکوزیس می باشند مهمترین جنسهای •

••Syncephalastrum

•• Mucor

••Absidia

•• Rhizopus

•• Rhizomucor

•• Mortierella

•syncephalastrum •mucor

•absidia • rhizopus •rhizomucor •mortierella
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:اپیدمیولوژی
گونه های عامل بیماری انتشار وسیع جهانی دارند و در طبیعت در روی مواد• •

آلی در حال فساد، فضوالت و مواد قندی به سرعت رشد می کنند و اسپور•

انسان به طور دائم در تماس با. آنها به مقدار فراوان در هوا پراکنده است•

.اسپور این قارچها می باشد•

بیماری از طریق استنشاق اسپورها و به میزان کمتر تلقیح تروماتیک به• •

.داخل پوست منتقل می شود•

اشکال مختلف بیماری بستگی به عوامل مختلف مساعد کننده دارد و به• •

.نظر می رسد که رابطه ای بین بیماری، سن، جنس و نژاد موجود نیست•

.بیماری از انسان به انسان یا حیوان به انسان قابل انتقال نیست• •

:بالینیتظاهرات 
.حادترین عفونت قارچی شناخته شده است• •

بیشتر موارد بیماری در افراد دیابتی کنترل نشده در مرحله اسیدوز، بچه های• •

مبتال به سوء تغذیه، بیماران با سوختگی شدید، افراد مبتال به سرطان و•

درمان دارویی با داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی و کورتیکواستروئیدی•

.دیده می شود•

در زایگومایکوزیس ناشی از راسته موکورال برخالف راسته انتموفتورال که• •

.ضایعات گرانولوماتوزی ایجاد می کنند، التهاب دیده نمی شود•

.بیماری موکورمیکوزیس به اشکال بالینی مختلفی بروز می کند• •

.ی استاشکال بالینی بیماری در ارتباط با بیماری زمینه ا• •

فرم رینوسربرال در ارتباط با اسیدوز دیابتی• •

فرم ریوی در ارتباط با لوسمی و لنفوم• •

ارتباط با سوء تغذیهلگنی در _شکمیفرم • •

% 49رینوسربرال حاد و مزمن موکورمایکوزیس •

%16جلدی موکورمایکوزیس •

% 11قفسه صدری موکورمایکوزیس ریوی •

%11گوارشی موکورمایکوزیس •

%6منتشره موکورمایکوزیس •

%9مفصلی، قلبی -، استئومیلیت، جلدیکلیویمختلف عفونتهای •

:موکورمایکوزیس رینوسربرال
این فرم بیماری اغلب با دیابت حاد در رابطه است و اگر تشخیص داده•

.نشود به سرعت منجر به مرگ می گردد•

زاین شکل بیماری بیشتر در اثر گونه های ریزوپوس ایجاد می شود، عفونت ا•

قسمتهای فوقانی شاخکهای بینی یا سینوسهای پارانازال و یا در موارد نادری•

.از طریق حلق با سلولیت شروع میشود•

مرحله اسیدوز منجر به بهبودی موقت خودبخود در این بیمارانکنترل •

.استمننژیت میگردد محل عفونت بینی، کاسه چشم و در مراحل بعدی مغز و •

بیماردیابتی با اسیدوزرینوسربرال در موکورمیکوزیس 
:کنترل نشده
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:ریویموکورمایکوزیس 
اییعالئم موکورمیکوزیس ریوی شبیه به سایر عفونتهای ویروسی و باکتری•

میباشد نشانه های گرفتاری ریه مشتمل بر درد قفسه سینه، خلط خونی و•

.تب است•

استنشاق کونیدی قارچ و به طوربه دنبال عفونت ریوی به طور اولیه • •

.ثانویه در اثر توسعه فرم رینوفاسیال ایجاد می گردد•

ی هااین عفونت بیشتر در بیماران مبتال به لوسمی و لنفوم و گاه در دیابت• •

.وجود دارد•

:موکورمایکوزیس حفره شکمی

ه محل عالئم بیماری در این حالت مختلف است و بستگی ب•
و دامنه عفونت

درد غیر اختصاصی و زخم غیر مشخص پپتیک، اسهال، . دارد•
استفراغ خونی و

.مدفوع خونی گزارش شده اند•

ه موکورمیکوزیس دستگاه گوارش معموال با سوء تغذیه رابط• •
نزدیک دارد

:جلدیموکورمایکوزیس 
ه ضایعات اولیه جلدی بیش از هم•

.در سوختگیها دیده می شود
این عفونتها در اثر استفاده از• •

نوار زخم بندی آلوده به قارچ 
.ایجاد می گردد

واند مصرف آنتی بیوتیک می ت• •
.تنها علت بیماری محسوب شود

ضایعات باعث نکروز در بافت• •
زمینه می شود
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:موکورمایکوزیس مغزی
.بدنبال انتشار خونی دیده می شود• 

.قابل افتراق از موکومایکوز رینوسربرال است• 

.عالیم نورولوژیک موضعی است• 

.تشخیص مشکل است• 

آزمایشتشخیص در Csfکمک کننده نیست

:منتشرهموکورمیکوزیس 
.معموالً در بیماران نوتروپنی همراه با عفونت ریوی است• •

.مغز شایعترین محل انتشار است• •

.دضایعات متاستاتیک در طحال، قلب و دیگر اندام ها دیده می شو• •

شودبه ندرت در طول حیات تشخیص داده می • •

در تشخیص آزمایش Csf.کمک کننده نیست•

:اشکال آلرژیک
کونیدیهای قارچهای موکورال ظاهرا آلرژن می باشند متجاوز از •

درصد60

ت جلدی تسبیماران مبتال به برنشیت آلرژیک یا آسم نسبت به •
گونه های مختلف موکورال پاسخ مثبت میکشت عصاره 
.دهند

:آزمایشگاهیتشخیص 
، چون عوامل موکورمیکوزیس در طبیعت شایع می باشند در ترشحات

خلط
و سطح پوست نیز به طور آزاد وجود دارند و اغلب در محیطهای کشت

نیز به
ت درسرعت رشد می نمایند، لذا انجام آزمایش مستقیم نسبت به کش

.تشخیص بیماری از اهمیت بیشتری برخوردار است

ای هایفهدر نمونه شفاف شده خلط با محلول هیدروکسید پتاسیم • 
منشعب

میکرومتر30میکرومتر و گاه تا 25تا 3عریض با دیواره ضخیم به قطر 

.مشاهده می گردد

:تشخیص آزمایشگاهی
:کشت• •
ه رشد به خوبی قادر بسیکلوهگزامید کلیه عوامل بیماریزا در موکورمیکوزیس در روی محیط • •

.هستند

.کلنی این قارچها رشد بسیار سریع دارد• •

استکشت نمونه های بینی، کام و خلط به ندرت مفید • 

:ایمنی وسرم شناسی•

.روشهای سرم شناسی مناسب در تشخیص موکورمیکوزیس وجود ندارد• •

:درمان
در درمان موکورمیکوزیس کنترل دیابت یا سایر عوامل مساعد کننده•

بیماری واجد اهمیت فراوان می باشد و در غیر این صورت درمان با داروهای•

.ضدقارچی به تنهایی یا موثر نیست و یا اثر موقت دارد•

به طور سریع و با حداکثر دوز قابل تحمل در روز از راه تزریق Bآمفوتریسین •

.وریدی تجویز می شود•

جراحی ضایعات نکروتیک در موکور مایکوزیس جلدی یا برداشتن بافت• •

نکروزه عفونی•

.ترکیبات آزولی جدید در درمان موکورمیکوزیس چندان موثر نمی باشد• •


