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نویسندگان:
دکتر فرزاد پاکدل /گروه چشم پزشکی /دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر محمدرضا صالحی /گروه بیماریهای عفونی /دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر صادق خداویسی /گروه قارچ شناسی پزشکی /دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر آذین طبری/گروه گوش و حلق و بینی /دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر پیام طبرسی /گروه بیماریهای عفونی /دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر سعید کالنتری /گروه بیماریهای عفونی /دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر زهرا احمدی نژاد /گروه بیماریهای عفونی /دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر شاهین رجائیه/گروه گوش و حلق و بینی /دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر کاظم احمدی کیا  /گروه قارچ شناسی پزشکی /دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر فرشته غیاثوند /گروه بیماریهای عفونی /دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر سارا قادرخانی /گروه بیماریهای عفونی /دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر سید علی دهقان منشادی /گروه بیماریهای عفونی /دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر ملیحه حسن نژاد /گروه بیماریهای عفونی /دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر آرزو سالمی /گروه بیماریهای عفونی /دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر هادی سمیعی/گروه گوش و حلق و بینی /دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر موسی صدرحسینی/گروه گوش و حلق و بینی /دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر رزیتا جعفری/گروه گوش و حلق و بینی /دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر صالح محبی/گروه گوش و حلق و بینی /دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر گلفام مهرپرور/گروه گوش و حلق و بینی /دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر فرزاد حدائق /پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم /دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر علیرضا استقامتی /گروه داخلی  ،غدد درون ریز و متابولیسم /دانشگاه علوم پزشکی تهران

تحت نظارت فنی:
گروه استانداردسازی و تدوین راهنماهای سالمت
دفتر ارزیابی فن آوری ،استانداردسازی و تعرفه سالمت

تعریف:
موكورمايكوزيس يك عفونت تهاجمي مخرب توسط يك قارچ فرصت طلب از خانواده موكورال است .ارگانيسم های مسبب اين بيماری از
خانواده موكوراسه مي باشند كه به راسته موكورال ها از رده زايگوميست ها تعلق دارند .اين قارچ ها در سراسر محيط به ويژه در هواى داخﻞ
اتاق و خارج اتاق ،روى مواد ﻏﺬايي ،كمﭙوست گياهان ،روى ميوههاى ﭘوسيده ،در گردوﻏبار ،در طي ﺣفارىهاى سنگين و ساختمان سازى و
در فيلترهاى تهويه هوا وجود دارد .استنﺸاق اسﭙورها از منابﻊ محيﻄي اصليترين روش انتﻘال قارچها مي باشد و بيﺸتر افراد هر روز با
اسﭙورهای ميكروسكوﭘي قارچ در تماس هستند ،بنابراين اﺣتماالً جلوگيری از تماس با موركومايست ها كامالً ﻏيرممكن است .اين قارچ ها
برای اكثر مردم مضر نيستند .با اين ﺣال ،در افرادی كه سيستم ايمني ضعيفي دارند مي تواند باعث ايجاد عفونت در ريه ها يا سينوس ها شده
و به ساير قسمت های بدن گسترش يابد .طبﻘهبندى موكورمايكوزيس بر اساس محﻞ آناتوميك عفونت انجام ميشود كه نﺸاندهنده بخﺸي از
بدن انسان به عنوان محﻞ ورود است .اسﭙورها از راه ﻟوﻟه تنفسي يا از طريقﭘوست آسيبديده يا از راه زيرﭘوستي (بهطور مثال انتﻘال اسﭙور
بهوسيلهى سوزن تﺰريق يا كاتتر آﻟوده) يا از راه بلعيدن ﻏﺬاى آﻟوده وارد بدن ميشوند .بيمارى ممكن است به فرمهاى رينوسربرال ،ريوى،
جلدى يا زيرجلدى ،معدى -روده اى يا منتﺸره بروز ﭘيدا كند .موكورمايكوزيس رينوسربرال رايﺞترينشكﻞ از بيمارى است و ﺣدود نيمي از
موارد گﺰارش شده بيمارى را شامﻞميشود .اين بيماری ﻏاﻟباً يك عفونت تهديد كننده زندگي است و به طور كلي ميﺰان مرگ و مير ناشي از
موكورميكوز رينو-اوربيتو-سربرال  ٪75- ٪54است.
عوامل خطر:
موكورمايكوزيس عفونتي است كه در اكثرموارد بيماران دﭼار نﻘﺺ ايمني از تمام سنين شامﻞ نوزادان نارس تا افراد ساﻟخورده را تحت تﺄﺛير
قرار ميدهد .فاكتورهاى ميﺰبان اﻏلب نﻘﺶ مهمي در توسعه بيمارى موكورمايكوزيس دارند .با اينحال افراد به ظاهر ساﻟم از نظر سيستم ايمني،
درصد كمي از جمعيت مبتاليان به موكورمايكوزيس را تﺸكيﻞ مي دهند و عفونت خوشبختانه در اين گروه از افراد بندرت بروز مي كند.
عوامﻞ خﻄر برای ايجاد موكورمايكوزيس در ميﺰبان عبارتند از:
• ديابت كنترل نﺸده با يا بدون كتواسيدوز
• ديگر اسيدوزهاى متابوﻟيك
• بدخيمي های خوني
• ﭘيوند عضو
• نوتروﭘني (گلبوﻟهای سفيد ﭘايين) طوالني
• ضربه ﭘوستي (بريدگي  ،خراش  ،سوراخ يا 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
پیشگیری:
نﺸان داده شده است كه عوامﻞ مختلفي ممكن است بيماران مبتال به كوويد 19-را به موكورمايكوزيس مستعد كند .برخي از بيماران مبتال به
عفونت با ويروس  COVID-19كه سابﻘه بيماری ديابت نداشتند به دنبال ابتال به اين عفونت و دريافت درمان های دارويي به ديابت مبتال
مي شوند . .با توجه به اينكه  % 15بيماراني كه به علت كوويد بستری مي شوند ديابت جديد رخ مي دهد و بسياری از بيماران دﭼار
هيﭙرگليسمي ناشي از استرس مي شوند بر اساس شواهد فعلي ما توصيه مي كنيم:
 -1قند خون  HbA1c ،در تمام بيماران مبتال به كوويد 19 -بررسي شود.
 -2كنترل دقيق قند خون ( 180-110ميلي گرم در دسي ﻟيتر) در بيماران ديابتي انجام شود.
 -3استفاده منﻄﻘي و اجتناب از دوزهای ﻏير ضروری كورتيكواستروﺋيدهای سيستميك  ،داروهای ضد اينترﻟوكين  6در بيماران
كوويد19-
- -4توصيه ها در ﺣين و بعد از استفاده از درمان با استروييد ها و :immunomodulator agents


بيماراني كه از قبﻞ مبتال به ديابت نبوده و ﺣين بستری در آنها قند باال گﺰارش شده است عالوه بر تنظيم قند خون ﺣين درمان
بيماری كوويد ،19-موظف به ﭼك قند خون ﭘس از ترخيﺺ در منﺰل هستند و در صورت تداوم قند خون باال بايد درمان مناسب
را دريافت كنند و سه تا ﭼهار هفته ﭘس از ترخيﺺ نيﺰ با ﭼك قند خون ناشتا و  HbA1cبه متخصﺺ ﻏدد مراجعه كنند.



بيماران مبتال به ديابت ﺣين بستری و ﭘس از ترخيﺺ تحت مانتيورينگ و تنظيم دقيق قند ها قرار گيرند.



بيماراني كه شواهد افﺰايﺶ قند خون باال ﺣين بستری را ندارند وﻟي تحت درمان با ﭘاﻟس كورتون قرار مي گيرند  4-3هفته ﭘس از
ترخيﺺ ﭼك مجدد قند خون ناشتا انجام شود.



بيماراني كه تحت درمان با توسيليﺰوماب و ﭘاﻟس كورتون قرار مي گيرند ﭘس از ترخيﺺ در صورت هرگونه اختالل ديد ،درد
اطراف ﭼﺸم ،سردرد ،درد در صورت ،خونريﺰی و ترشحات خون آبه از بيني  ،بي ﺣسي گونه ،جهت بررسي و معاينه دقيق به
ﭘﺰشك معاﻟﺞ مراجعه نمايند.



رعايت بهداشت و اجتناب از تماس با خاک ،كود و مواد فاسد شده در طي زماني كه بيماران تحت تاﺛير داروهای ايمونوساﭘرسيو
هستند



تبعيت از رژيم ﻏﺬايي ديابتيك در بيماران مستعد مﺬكور



معاينه روزانه ﭼﺸمها و همينﻄور ﺣفرات بيني و دهان در بيماران با كوويد 19-شديد تحت ﺣمايت تنفسي و بخصوص ونتيالسيون
مكانيكي و سابﻘه دريافت كورتيكواستروﺋيدها و يا شرايط هايﭙرگليسميك

 -5قند خون و  HbA1Cرا قبﻞ از ترخيﺺ و بعد از ترخيﺺ در بيماران فوق اﻟﺬكر مانيتور كنيد.

آموزش بیماران قبل از ترخیص از بخش : 19-COVID


شستﺸوی روزانه ﺣفره بيني با نرمال ساﻟين



رعايت رژيم ﻏﺬايي و كنترل قند خون



آموزش عاليم هﺸدار دهنده شامﻞ تورم ﭘلك ،درد ﭘﺸت ﭼﺸمها ،بي ﺣسي گونه ،درد صورت ،سردرد ،ترشح بيني  /كاهﺶ بينايي.



عالﺋم و نﺸانه های اوﻟيه موكورمايكوزيس از جمله هرگونه سردرد ،درد و ناراﺣتي در ﭼﺸم ،كاهﺶ ديد ،دوبيني ،تورم ﭘری
اربيتال ﺣتي اگر خفيف ،درد و تورم صورت ،بي ﺣسي در اطراف ﭼﺸم يا كام يا صورت يا بيني و ﻟثه ،سردرد ،دندان درد  ،درد
يا ناراﺣتي هنگام جويدن ،گرفتگي بيني ،ترشحات خوني يا آبكي بيني يا تيره را به بيماران اطالع دهيد.



توصيه به مراجعه سريﻊ به ﭘﺰشك معاﻟﺞ در صورت بروز عاليم جهت بررسي كاملتر بيني و ﭼﺸم.

تشخیص زودرس:
• موكورمايكوزيس رينو-اوربيتال شايﻊ ترين فرم باﻟيني ديده شده در بيماران ديابتي  ،ﭘيوند كليه و موكورمايكوزيس وابسته به كوويد19-
مي باشد .همچنين اين بيماری در بيماران سرطاني نوتروﭘنيك و ﭘيوند سلوﻟهای بنيادی خون ساز يا گيرندگان ﭘيوند عضو اتفاق مي افتد .اين
عفونت اﻏلب در مخاط بيني و سينوسهاى اطراف بيني به دنبال استنﺸاق اسﭙورها به وجود ميآيد و ممكن است به سمت مﻐﺰ توسعه ﭘيدا
كند .بهترتيب بيني ،ﭼﺸم و مﻐﺰ تحت تﺄﺛير قرار ميگيرند تﺸخيﺺ زودرس و درمان بموقﻊ عفونت برای بهبود ميﺰان بﻘای بيماران مبتال قبﻞ
از تهاجم عروقي  ،ايجاد نكروز و انتﺸار عفونت به ساير ارگانها امری ضروری است .رينوسربرال موكورمايكوزيس معموالً در مخاط بيني يا
كام آﻏاز ميشود ،به سينوسهاى ﭘارانازال گسترش مييابد و از طريق مجارى اشكي و اتموﺋيد و همچنين به صورت مستﻘيم از سينوس به
قسمت رترواربيتال گسترش مييابد .ﭘيﺸرفت بيمارى اگر درمان نﺸود معموالً سريﻊ است و موجب گسترش بيمارى به بافتهاى مجاور،
ترومبوز و نكروز بيﺸتر و در نتيجه منجر به زخم سياه دردناک روى سﻄح يا موكوس بيني ميشود .در معاينه و مﺸاهده ،ممكن است بافت
آﻟوده شده در ﺣين مراﺣﻞ ابتدايي گسترش قارچ نرمال به نظر برسد.
عالﺋم ممكن است شامﻞ 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 باشد .با گسترش عفونت به اربيت  ،ممكن است ﭘتوز  ،ﭘروﭘتوز  ،كاهﺶ ﺣركات عضالت خارج از
ﭼﺸم و اختالل بينايي رخ دهد .ضايعات نكروز سياه در كام سخت يا شاخك های بيني و سﭙتوم و ترشحات نكروتيك از ﭼﺸم از جمله
عالﺋم تﺸخيصي مفيد هستند.
• معاينه گوش ﺣلق بيني و ﭼﺸم ﭘﺰشكي در عرض  5-3روز از بستری ،هنگام ترخيﺺ و سﭙس  2هفته ﭘس از ترخيﺺ از بخﺶ كورونا

اقدامات تشخیصی :
 CT اسكن اربيت و و سينوسهای ﭘارانازال در هر بيمار مبتال به بي ﺣسي گونه /تورم ﭘلك  /درد صورت  /ترشح خونابه ای بيني  /كاهﺶ
بينايي.
 اگر يافته های مربوط به تصويربرداری منﻄبق با درگيری اربيت و سينوس باشند ،بالفاصله بيمار را به همكاران با تجربه و مراكﺰ ارجاعي
ﭼند تخصصي و مجهﺰ ارجاع دهيد( .در معاينات بصرى ،ممكن است بافت آﻟوده شده در ﺣين مراﺣﻞ ابتدايي گسترش قارچ نرمال به
نظر برسد .سﭙس بافت آﻟوده از طريق يك فاز اريتماتو ،با يا بدون ادم ،قبﻞ از شروع ظاهر بنفﺶ رنگ ﭘيﺸرفت ميكند و در نهايت به
دﻟيﻞترومبوز شدن رگهاى خوني و انفاركتوس بافت ،گسترش يك زخم نكروتيك سياه اتفاق ميافتد)
 در این مورد اولین قدم بیوپسی  ،تایید با فروزن سکشن می باشد ولی از آنجا که ممکن است قابل انجام یا در دسترس نباشد ،در
صورت شک تشخیصی انجام جراحی اندوسکوپیک و دبریدمان توصیه می شود.
تشخیص آزمایشگاهی:
مﺰاياى تﺸخيﺺ زود هنگام موكورمايكوزيس شامﻞ جلوگيرى از تهاجم عروقي ،آسيب مستﻘيم بافت ريه ،مﻐﺰ و سينوسها ،جلوگيرى از
گسترش به نﻘاط ﺣساس (ﭼﺸم ،مﻐﺰ ،عروق بﺰرگ و ﻏيره) ،جلوگيرى از تبديﻞ بيمارى به صورت منتﺸره ،كاهﺶ ميﺰان يا كاهﺶ نياز به
تكهبردارى جراﺣي وسيﻊ و بهبود عاقبت و بﻘا بيماران است .فاكتورهای مستعد كننده ای كه منجر به افﺰايﺶ اﺣتمال ابتال به موكورمايكوزيس
ميﺸوند تا ﺣد زيادی شبيه آن دسته از فاكتورهای خﻄر ابتالی به آسﭙرژيلوزيس هستند .تﺸابهات باﻟيني آسﭙرژيلوزيس مهاجم و
موكورمايكوزيس از يك سو و درمان و ﭘيﺶ آگهي متفاوت اين دو بيماری از سو ديگر ،اهميت تﺸخيﺺ دقيق و تمايﺰ اين بيماری ها را از
هم دو ﭼندان ميكند .همچنين تعيين هويت نوع عامﻞ بيماری زای موكورمايكوزيس بدﻟيﻞ تفاوت های ديده شده در اﻟگوی تعيين ﺣساسيت
دارويي گونه های مختلف راسته موكورال بسيار اهميت دارد .به دﻟيﻞ عدم وجود بيو ماركرهاى اختصاصي درسرم و به دﻟيﻞ وجود عالمتهاى
ﻏيراختصاصي عفونت های قارﭼي مهاجم در افراد داراى ضعف سيستم ايمني تﺸخيﺺ سريﻊ و به موقﻊ همچنان به عنوان يك ﭼاﻟﺶ براى
ﭘﺰشكان باقي مانده است .عالﺋم باﻟيني بيماری موكورمايكوزيس ﻏير اختصاصي اند و بيوماركر و تست سروﻟوژيك خاصي برای تﺸخيﺺ و
تاييد اين بيماری وجود ندارد زيرا تست های ﭘان فانگال  B-Dگلوكان و گاالكتومنان آسﭙرژيلوس ،قادر به شناسايي اجﺰای آنتي ژني ديواره
سلوﻟي قارچ های راسته موكورال ها نيستند .بررسي های هيستوﭘاتوﻟوژيكي و كﺸت از نمونه های بيوﭘسي جمﻊ آوری شده از نﻘاط درگير،
جهت تفكيك بيماری موكورمايكوزيس از ديگر عفونت های قارﭼي فرصت طلب بويژه آسﭙرژيلوزيس اهميت بسﺰايي دارد .مرجﻊ استاندارد
براى تﺸخيﺺ قﻄعي موكورمايكوزيس مربوط به آزمايﺸات قارچشناسي (ميكروسكوﭘي آزمايﺶ مستﻘيم ميكروسكوﭘي و كﺸتمستﻘيم)،
آسيبشناسي و بررسي سيتوﻟوژى از اندامهاى آسيب ديده است .به ﻏير از جمﻊ آوری نمونه بيوﭘسي در فرماﻟين ،ﺣتما قسمتي از نمونه بيوﭘسي
در نرمال ساﻟين جمﻊ آوری شود تا مورد بررسي متخصصين قارچ شناسي قرار بگيرد .بررسي های ﭘاتوﻟوژيكي و آزمايﺶ ميكروسكوﭘي
مستﻘيم از جهت وجود يا عدم وجود هايف های فراخ ،رباني شكﻞ و بدون تيﻐه مياني بر روى همهموارد نمونه های باﻟيني مﺸكوک به
موكورمايكوزيس ارسالشده به آزمايﺸگاههاى باﻟيني قارچ شناسي انجام ميشود .در صورت امكان شك به وجود موكورمايكوزيس ريوی و
يا موكورمايكوزيس جلدی ،به ترتيب مايعات شستﺸوی برونكوآﻟوﺋوالر ) (BALو يا ضايعات نكروتيك جلدی از ناﺣيه درگيرو مايعات
استريل بايد براى معاينه بررسي آزمايﺸگاهي بهتوسط آزمايﺸگاههاى قارچ شناسي ،ميكروبشناسي و سيتوﻟوژى ﭘاتوﻟوژی باﻟيني اراﺋه شود.

هرتالشي بايد براى به دست آوردن نمونهبردارى بافت براى بافتشناسي و كﺸت انجام شود اما اين اﻏلب در بيماران مبتال به بدخيميهاى
خوني به دﻟيﻞ ترومبوسيتوﭘني شديد دشوار است و سﻄح ﭘايين تر از ﺣد مجاز ﭘالكت در اين دسته از بيماران بايد جهت نمونه برداری و
جراﺣي جبران شود.
تﺸخيﺺ قﻄعي موكورمايكوزيس بر مجموعهاى از ﺣدس و گمان باﻟيني ،ارزيابي فاكتور خﻄر در بيمار(بويژه در بيماران ديابتيكي كه فرم
شديد كوويد 19 -را داشته اند و سابﻘه بستری و دريافت كورتيكواستروﺋيد را تجربه كرده اند) ارزيابي عالﺋم و نﺸانهها ،مﻄاﻟعات
تصويربردارى ،كﺸت و آزمايﺶ مستﻘيم نمونهها و هيستوﭘاتوﻟوژى استوار است .با توجه به عدم ﺣساسيت و عدم اختصاصيت كﺸت قارچ از
بافتهاى آﻟوده و ﭼاﻟﺶ در طبﻘهبندى عناصر قارﭼي در نمونههاى بافتي به وسيله هيستوﭘاتوﻟوژى ،عالقه به استفاده از روشهاى موﻟكوﻟي
براى تعيين و تﺸخيﺺ عوامﻞ اتيوﻟوژيك بيمارىهاى قارﭼي تهاجمي در نمونههاى كلينيكي افﺰايﺶ ﭘيدا كرده است .ﭼنين روشهايي داراى
قابليت سرعت بيﺸتر و ﺣساسيت باالتر هستند به ويژه به دﻟيﻞ اينكه اين ارگانيسمهاى شكننده به سختي رشد و توﻟيد هاگ ميكنند روش
های مبتني بر كﺸت زمانبر و يا كمتر ﺣساس هستند .همچنين افتراق بين گونههاييكه از ﻟحاظ مورفوﻟوژى مﺸابه هستند ممكن است سريﻊتر
و آسانتر باشد.
اقدامات الزم جهت تﺸخيﺺ و درمان موكورمايكوزيس مرتبط با كوويد 19-مختصرا در فلوﭼارت در ادامه آمده است.

مدیریت بیماران مبتال به موکور میکوزیس:

مديريت اين عفونت باﻟﻘوه مهلك بر اساس بكارگرفتن سريﻊ و همﺰمان دو روش جراﺣي و مديكال در بيماران مﺸكوک ميباشد .درمان اين
بيماری نيازمند كار تيمي و هماهنگ ﭼند رشته ای است كه اﻏلب شامﻞ متخصﺺ بيماريهای عفوني ،متخصﺺ و جراح گوش و ﺣلق و بيني
 ،ﭘالستيك و ترميمي ﭼﺸم /ﭼﺸم ﭘﺰشك ،متخصﺺ ﻏدد/داخلي ،متخصﺺ راديوﻟوژی و در صورت نياز متخصﺺ نفروﻟوژی ،متخصﺺ
نوروﻟوژی ،متخصﺺ جراﺣي مﻐﺰ و اعصاب ،فارماكوتراﭘيست (متخصﺺ داروسازی باﻟيني).
درمان جراحی:
درمان موكورمايكوزيس شامﻞ دبريدمان وسيﻊ بافتهای نكروتيك و درگير در بيني ،سينوسها ،كام ،فضای ﭘتريگوﭘاالتين و ساير مناطق مي
باشد .در شرايﻄي كه ديد در ﺣد فﻘدان درک نور و از دست رفتن ﺣركات ﭼﺸم به همراه نكروز وسيﻊ آﭘكس اربيت مي توان exentration
را در نظر گرفت .تﺰريق داخﻞ اربيت آمفوتريسين از درمانهای جديد و در ﺣال مﻄاﻟعه مي باشد كه ممكنست در گروهي از بيماران كمك
كننده باشد .آمفوتريسين ﻟيﭙوزومال با اﻟتهاب كمتراربيت بعد از تﺰريق همراه است.
درمان مدیکال:

از بين عوامﻞ ضد قارچ  3داروی آمفوتريسين ب ،ﭘسوكونازول و ايساوكونازول (هنوزدر فارماكوﭘه ايران نيست)بر روی اين عفونت مهاجم
قارﭼي موﺛر هستند ،اما ساير داروهای ضد قارچ (فلوكونازول ،وريكونازول و كاسﭙوفانژين) تاﺛير جدی در درمان ندارند.
 درمان مديكال اصلي استفاده از آمفوتریسین ب است .ﭘسوكونازول بعنوان درمان اوﻟيه توصيه نﺸده است و معموال در مواردی كه بيمار
به درمان استاندارد ﭘاسخ نداده ﭘسوكونازول) (Salvageبه درمان اوﻟيه اضافه ميﺸود  ،در ضمن دربيماراني كه دوره درمان تﺰريﻘي آنها
كامﻞ شده است با تجويﺰ ﭘسوكونازول خوراكي ) (Step down therapyدرمان آنها ادامه ميابد.
دوره درمان دارويي شامﻞ ﺣداقﻞ  6-4هفته آمفوتريسين ب و ﭘس از آن تﻘريبا همين مدت ﭘسوكونازول و ﭘيگيری بيمار بصورت سرﭘايي
ميباشد.
آمفوتريسين ب ﻟيﭙوزومال 5 :ميليگرم بازای هر كيلوگرم وزن بدن بصورت روزانه در سرم دكستروز  5درصد محلول شده انفوزيون ميگردد
(ﭼك ﭘتاسيم و كراتينين يكروز در ميان توصيه ميﺸود)
آمفوتريسين ب داكسي كوالت  1 :ميليگرم بازای هر كيلوگرم وزن بدن بصورت روزانه در سرم دكستروز  5درصد محلول شده انفوزيون
ميگردد (ﭼك ﭘتاسيم و كراتينين يكروز در ميان توصيه ميﺸود)
ﭘسوكونازول تﺰريﻘي( :وياﻟهای  300ميليگرم)هر 300ميليگرم داخﻞ  200سي سي ساﻟين محلول شده هر  12ساعت برای روز اول و سﭙس
 300ميليگرم روزانه از طريق وريد مركﺰی انفوزيون گردد (دوز اول را ميتوان از طريق رگ محيﻄي و در ظرف نهايت  30دقيﻘه انفوزيون
كرد).
ﭘسوكونازول خوراكي (سوسﭙانسيون)  10 :سي سي هر  12ساعت با ﻏﺬای ﭼرب يا  5سي سي هر  8-6ساعت ميﻞ شود.
ﭘسوكونازول خوراكي ( قرص آهسته رهﺶ  100ميليگرمي) 3 :قرص معادل  300ميليگرم هر  12ساعت روز اول و سﭙس  300ميليگرم روزانه
از روز دوم


الزم به ذكر است برای شروع درمان ضد قارچ نياز به وجود نتايﺞ ﭘاراكلينيكي قﻄعي نيست .در ابتدا با شك اوﻟيه متخصصين بيماری
های عفوني ،داخلي ،طب اورژانس ،ﭼﺸم ،گوش و ﺣلق و بيني  ،مﻐﺰ و اعصاب و مراقبت های ويژه بالفاصله درمان ضد قارچ را
شروع مي كنند وﻟي طي  72ساعت  ،برای ادامه درمان بايد تﺸخيﺺ قﻄعي گردد.

پاسخ به سواالت رایج:

-1گروه نويسندگان اين توصيه نتوانستند هيچ دﻟيﻞ قﻄعي در مورد انتﻘال موكورمايكوز از انساني به انسان ديگر ﭘيدا كنند.
بنابراين انتﻘال انسان به انسان در ﺣال ﺣاضر مﻄرح نيست.
 -2نويسندگان نتوانستند هيچ دﻟيﻞ قﻄعي در مورد انتﻘال موكورمايكوز از طريق دستگاه بيهوشي ﭘيدا كنند.
 -3آيا اين بيماران مانند بسياری ديگر از بيماران مبتال به بيماری های عفوني بايد در بيمارستان  /خانه جدا شوند؟ دﻟيلي برای اينكار ديده
نﺸده است .مراقبت اصلي بر اساس شرايط كرونا مي باشد.
 -5با اين ﺣال  ،به طور منﻄﻘي ﭘيﺸنهاد مي شود كه بيماران مبتال به كرونا و موكورمايكوزيس از بيماران ديابتي  ،سرطاني  ،شيمي درماني و
 ...جدا شوند.

Simplified Treatment algorithm for COVID Associated Rhino-Orbital Mucormycosis.
(Adopted and modified from Rudramurthy et al. Mycoses June 2021).

 تاریخ اعتبار این راهنما از زمان ابالغ به مدت  3سال می باشد و بعد از اتمام مهلت زمانی میبایست ویرایش صورت پذیرد.
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