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 حیات کننده تهدید اما نادر عفونت یک سیاه  قارچ عفونت

درجریان  و  اسععت ایمنی ضعع   و  نقص دچار افراد در

ید  مه گیری کوو جه با 19ه که به تو ماران  این این  بی

 کنند می دریافت ایمنی سععیمععت  کننده تضعع ی  داروهای

 طلبی فرصت بیماریهای ممت د بیماران این(کورتون )مانند

 قار از ای خانواده را  سیاه چ قار. میشوند سیاه چ قار مانند

 میوه و خاک، کود،چوب،گیاهان در که میکنند ایجاد ها چ

 هاگ است ممکن ما همه.میشود یافت فراوان پوسیده های

 سینوس و خود هوایی ممیر در و  کنی  تنفس قارچ را این

 ایمنی سیمت  که شرایطی در اما باشی  داشته را ن آ هایمان

 از. ندارد زایی بیماری فرصعععت  قارچ این باشعععد قوی ما

 خراش و ها زخ  بدن، به چ قار این ورود دیگر راههای

ماس  چ قار به آلوده مواد با که اسعععت پوسعععتی های ت

ند  یدامیک هاج  ها چ قار این عملکرد نحوه.پ  عروق به ت

ست در لخته ایجاد و بدن سانی ،خون لخته اثر در.آنها  به ر

 اصطالحا یا نکروز بافت و شود می متوق  بدن های بافت

 .شود می سیاه

 

 هستند؟ سیاه چ قار به ابتال خطر معرض در کسانی چه 

  ایدز زمینه در ایمنی سیمت  نقص با افراد

 .همتند رادیوتراپی و درمانی شیمی بیمارانی که تحت

 همتند HIV ویروس  به مبتال که افرادی

 کنند می مصرف ایمنی کنناده سرکوب داروهای که افرادی

 .   شدید سوءتغذیه با افراد و

  چیست؟ سیاه چ قار انتقال های ه را

 نمی منتقل فرد به فرد تماس با و نیمت ممری بیماری این

 طریق از انتقال .شود می یافت یطمح در چ قار این. شود

. دهد می رخ محیط از اسععرور بل یدن یا ،تلقیح اسععتنشععاق

 ها یاریه ،سینوس هوا از قارچی اسرورهای استنشاق از پس

حت را ها هد می قرار تاثیر ت  ممکن مواردی چنین در. د

ست ش  و مغز به ا ست ممکن همچنین. کند سرایت چ  ا

 های آسیب انواع یا سایر عفونی،سوختگی بریدگی از پس

 .  شود ایجاد پوست روی پوستی

 

 موکور مایکوزیس

 قارچ سیاه



  چیست؟ سیاه چ قار تشخیص روشهای

شخیص شخیص زود ت  ضد درمان سریع تجویز و هنگام،ت

بهبود  برای( لزوم صععورت )در جراحی  و مناسععب قارچی

 . است مه  سیاه چ قار به مبتال بیماران نتایج

شهای صی رو شخی می شامل ت  قارچی آمیزی رنگ و بیوپ

 ریه اسکن تی سی مانند برداری تصویر آزمایشهای. است

 محل به ،بمععته بدن های قمععمت سععایر هایا ها،سععینوس

 از حمایت برای  اسعععات ممکن عفونت، نیز به مشعععکوک

 . شود استفاده تشخیص

  کرد؟ پیشگیری بیماری از توان می چگونه

  سععاز خطر عوامل روی بر بیماری این از پیشععگیری برای

 :  کنید تمرکز زیر

 . کنند کنترل را خود خون قند باید دیابتی بیماران 

 در بمععتری حین و نبوده دیابت به مبتال قبل از که بیمارانی

 خون چک قند به موظ  اسععت شععده گزارش باال قند آنها

 قند تداوم صععورت همععتند و در منزل در ترخیص از پس

 چهار تا سععه و کنند دریافت مناسععب درمان باید باال خون

شتا و فندخون چک با ترخیص از ب د هفته  به HbA1C نا

 .کنند مراج ه داخلی یا غدد متخصص

متری قند افزایش شواهد که  بیمارانی  و  خون باال حین ب

تا  3می گیرند  قرار کورتون با درمان تحت ولی ندارند را

 انجام ناشععتا مجدد قندخون چک ترخیص از پس هفته  4

 .  دهند

 به نیاز صعععورت در و دارید نگه تمیز را خود های زخ 

 قرار از.   دهید انجام را ان اسععتریل صععورت ،به پانمععمان

کان و خاک و گرد م رض در گرفتن  حال در  های م

 را خود کورتون داروهای.  کنید اجتناب سععاز و سععاخت

 کردن زیاد و ک  از و کنید  مصععرف پزشععک تجویز طبق

 .کنید اجتناب دارو دوز

 ترخیص از قبل های آموزش

 اب  یا سععالین نرمال با را بینی حفره روزانه اسععت بهتر  

 .    دهید شمتشو شده رقیق نمک

 . کنید رعایت پزشک نظر طبق را غذایی رژی 

شدار عالی   مراقب شت پلک،درد تورم شامل  ه ش  پ  چ

-بینی ترشعح -سعردرد-صعورت درد-گونه حمعی بی-ها

شید  بینایی کاهش  سریع عالئ  این بروز صورت در و با

 .فرمایید مراج ه پزشک به

 سردرد هرگونه سیاه شامل  قارچ اولیه های نشانه و عالی  

 چشعع  اطراف دید،دوبینی،تورم ،کاهش ناراحتی چشعع  و

 کام یا چشعع  اطراف در حمععی صععورت،بی تورم و ،درد

 ناراحتی یا درد،درد ،سععردرد،دندان لثه و بینی یا یاصععورت

گام  آبکی یا خونی ،ترشعععحا ت بینی جویدن،گرفتگی هن

شد می  تیره یا بینی  از کدام هر از شکایت صورت در.  با

 مراج ه پزشععک به بالفاصععله  میگردد توصععیه فوق عالئ 

 رد جهت چشععع  و بینی از تری کامل بررسعععی تا کرده

 تحت  که زمانی طی در.  گیرد صورت سیاه  قارچ بیماری

 همععتنید ایمنی سععیمععت  کننده  سععرکوب داروهای تاثیر

 مواد و ،کود خاک با تماس واز  کنید رعایت را بهداشعععت

 مختلفی عوامل به کلی آگهی پیش.  بررهیزید شععده فاسععد

 درمان،محل و تشععخیص سععرعت جمله ،از  دارد بمععتگی

 سیمت  سرکوب میزان و بیمار ای  زمینه شرایط و عفونت

  .  ایمنی


