
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعریف:

موكورمايكوزيس يك عفونت تهاجمي مخرب 

توسط يك قارچ فرصت طلب از خانواده موكورال 

اين قارچ ها در سراسر محيط به ويژه در  است.

مواد غذايي، هواى داخل و خارج اتاق، روى 

كمپوست گياهان، روى ميوه هاى پوسيده، در 

 وجود دارد. گردوغبار و...

استنشاق اسپورها از منابع محيطي اصلي ترين 

اين قارچ ها برای  روش انتقال قارچ ها مي باشد.

اكثر مردم مضر نيستند. با اين حال، در افرادی كه 

سيستم ايمني ضعيفي دارند مي تواند باعث ايجاد 

نت در ريه ها يا سينوس ها شده و به ساير عفو

قسمت های بدن گسترش يابد. طبقه بندى 

موكورمايكوزيس بر اساس محل آناتوميك عفونت 

 انجام مي شود. 

اوربيتال شايع ترين فرم -موكورمايكوزيس رينو

باليني ديده شده در بيماران ديابتي ، پيوند كليه و 

 ي باشد.م 91 -موكورمايكوزيس وابسته به كوويد

از طريق پوست آسيب  ،اسپورها از راه لوله تنفسي

از راه زيرپوستي )به طور مثال انتقال اسپور  ،ديده

اه يا از ربه وسيله ى سوزن تزريق يا كاتتر آلوده ( 

 .مي شوند بلعيدن غذاى آلوده وارد بدن 

 

 

 

 

بيمارى ممكن است به فرم هاى رينوسربرال،  

روده اى يا  -ريوى، جلدى يا زيرجلدى، معدى

منتشره بروز پيدا كند. اين بيماری غالباً يك 

ي كلو به طور  عفونت تهديد كننده زندگي است 

 موكورميكوز ميزان مرگ و مير ناشي از

 است.   5%% -45%سربرال -اوربيتو-رينو

 

 عالئم : 

اختالل ديد ، بي حسي در صورت يا بيني و يا كام،  

تورم يك طرفه صورت ، سردرد ، گرفتگي بيني يا 

سينوس يا درد ، ترشح بيني غالبا تيره رنگ و تب. 

با گسترش عفونت به اربيت ، ممكن است پتوز ، 

پروپتوز ، كاهش حركات عضالت خارج از چشم و 

 اختالل بينايي رخ دهد. 

 

ياه در كام سخت يا شاخك های ضايعات نكروز س

بيني و سپتوم و ترشحات نكروتيك از چشم از 

 جمله عالئم تشخيصي مفيد هستند.

 

 

 : اقدامات تشخیصی 

 سي تي اسكن اربيت و سينوسهای پارانازال* 

 بيوپسي* 

 ها  و آزمايش مستقيم نمونه كشت*

 جراحي اندوسكوپيك و دبريدمان* 

عالئم باليني بيماری موكورمايكوزيس غير * 

اختصاصي اند و بيوماركر و تست سرولوژيك خاصي 

 .ييد اين بيماری وجود نداردأبرای تشخيص وت

 

تشخيص قطعي موكورمايكوزيس بر مجموعه اى از * 

حدس و گمان باليني، ارزيابي فاكتور خطر در 

شديد  بيمار)بويژه در بيماران ديابتيكي كه فرم

را داشته اند و سابقه بستری و دريافت  91 -كوويد

م و ( ارزيابي عالئدكورتيكواستروئيد را تجربه كرده ان

كشت و آزمايش  نشانه ها، مطالعات تصويربردارى،

 مستقيم نمونه ها و هيستوپاتولوژى استوار است.

 

 

     
 

  

 

 

 



 

 

 عوامل خطر:

 توسعه در مهمي نقش اغلب ميزبان فاكتورهاى

 دارند از جمله: موكورمايكوزيس بيمارى

 ديابت كنترل نشده با يا بدون كتواسيدوز*

 ديگر اسيدوزهاى متابوليك *

 بدخيمي های خوني* 

 پيوند عضو *

 نوتروپني )گلبولهای سفيد پايين طوالني( *

سوراخ يا ضربه پوستي )بريدگي ، خراش ،  *

 سوختگي(.

 سوء تغذيه *

استفاده طوالني مدت و يا استفاده از دوز باال از  *

داروهای كورتيكواستروئيد بخصوص در 

 افراد با سابقه ديابت

 سوء مصرف مواد مخدر تزريقي *

ميزان باالى آهن با يا بدون استفاده از درمان *

 دفروكسامين

 

 :کوزیسایمدیریت بیماران مبتال به موکور م

مديريت اين عفونت بالقوه مهلك بر اساس 

بكارگرفتن سريع و همزمان دو روش جراحي و 

 باشد. مديكال در بيماران مشكوک مي

 

 

 

 

 

 درمان جراحی:

شامل دبريدمان وسيع بافتهای نكروتيك و درگير 

در بيني، سينوسها، كام، فضای پتريگوپاالتين و 

 ساير مناطق مي باشد. 

 مدیکال:درمان 

داروی آمفوتريسين ب،  3از بين عوامل ضد قارچ 

پسوكونازول و ايساوكونازول )هنوزدر فارماكوپه 

 بر روی اين عفونت مهاجم ايران نيست(

ثر هستند، اما ساير داروهای ضد قارچ ؤقارچي م

ير ثأ)فلوكونازول، وريكونازول و كاسپوفانژين( ت

 جدی در درمان ندارند.

 :می شود توصیه   پیشگیری:

HbA9c *   به مبتال بيماران تمام در 

  .شود بررسي 91 -كوويد 

 در تمام بيماران ديابتي  خون قند دقيق كنترل  *

 غير دوزهای از اجتناب و منطقي استفاده  *

 و سيستميك كورتيكواستروئيدهای ضروری

 91-كوويد بيماران در 6 اينترلوكين ضد داروهای

 خاک، با تماس از اجتناب و بهداشت رعايت  *

 بيماران كه زماني طي در شده فاسد مواد و كود

 .ايمونوساپرسيو هستند داروهای ثيرأت تحت

 بيماران در ديابتيك غذايي رژيم از تبعيت *

  .مستعد

 دهان و بيني حفرات و چشمها روزانه معاينه *

ونتيالسيون  تحت شديد 91 -كوويد با بيماران در

 و كورتيكواستروئيدها دريافت سابقه و مكانيكي

 .هايپرگليسميك شرايط يا
  

 

 

 
 بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی          

 

 موكورمايكوزيس

 )قارچ سياه(

 
 

 

پروتكل پيشگيری، تشخيص و درمان  منبع:

وزارت  – 91-موكورمايكوزيس در همه گيری كوويد

درمان  معاونت ، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

 (9411)تابستان 

 

 

 

 

آموزش واحد  

 

 

 

 


