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  )٣( آموزشيپيام 

   )قارچ سياه(هايي درباره موكورمايكوزيس دانستني

  

  ".هاي موكورالس استقارچ اسپورانژساله مبتال به موكورمايكوزيس و ميكروگراف الكترونيكي پوستش كه نشان دهنده  ٤٧مرد تصوير فوق مربوط به  "

م شود، عفونتي نادر اما بسيار خطرناك است. اين شرايط به واسطه گروهي از قارچ ها به نانيز شناخته مي »قارچ سياه«موكورمايكوزيس كه به نام 
  .موكورمايسيت ها ايجاد مي شود و اغلب سينوس ها، ريه ها، پوست و مغز را تحت تاثير قرار مي دهد

قرار افراد مي توانند هاگ هاي قارچ را استنشاق كرده يا از طريق چيزهايي مانند خاك، محصول يا نان فاسد يا توده هاي كمپوست در معرض آنها 
.بگيرند  

استفاده ترين دليل اين عفونت در بدن بيماران كرونايي، قارچ سياه در بين بيماران مبتال به كرونا رو به افزايش است. به نظر مي رسد مهمشيوع 
 .باشدبي رويه از داروهاي استروئيدي و سطح قند خون باال 

 (عوامل خطر) است؟اين بيماري چه كسي در معرض خطر 

است و بايد به سرعت مداوا شود. مركز كنترل و پيشگيري بيماريهاي عفوني آمريكا، نرخ مرگ و مير ابتال به اين عفونت قارچي بسيار تهاجمي 
  .درصد اعالم كرده كه رقمي هشدار دهنده است ٥٤عفونت را 

تم ايمني بيمار بيش از حد واكنش كند. در اين وضعيت، سيسرا ايجاد مي "طوفان سيتوكين"اي به نام افراد مبتال به كرونا پديده درقارچ سياه، 
  .كنندها حمله ميهاي دفاعي عمال به ارگاندهد و سلولنشان مي
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بيشتر افراد در د. انبه دنيا آمده زايمان زودرساز جمله نوزادان كه به صورت عفونت موكورمايكوزيس مي تواند براي هر فردي در هر سني رخ دهد. 
سيستم كند اما ضعف ن افراد، عفونت قارچي را دفع مي. به طور معمول، سيستم ايمني بدبرهه اي از زندگي خود با قارچ ها در تماس خواهند بود

  در مواردي نظير: ي را افزايش مي دهدبيمار ابتال به ايناحتمال  تضعيف كننده سيستم ايمنيي هاداروو مصرف دليل به هر ايمني 

 .كنترل نباشد تحتديابت به ويژه زماني كه اين بيماري  -

-HIV يا ايدز 

 سرطان -

 پيوند عضو -

 پيوند سلول هاي بنيادي -

  تعداد گلبول هاي سفيد خون)كاهش ( نوتروپني -

برخي پزشكان معتقدند كه تجويز زياد استروئيدها (كورتيزون) به بيماران كرونا و عموميت اين روش مداوا، : مدت از استروئيدطوالني استفاده  -
 .تواند يك عامل خطر باشدخود مي

 استفاده از مواد مخدر تزريقي -

 سطوح باالي آهن در بدن (هموكروماتوز) -

 وضعيت بد سالمت ناشي از تغذيه نامناسب -

 سطوح نامتعادل اسيد در بدن (اسيدوز متابوليك) -

  تولد زودرس يا وزن كم هنگام تولد -

 و دندانبهداشت نامناسب دهان  -

اگر پوست داراي آسيب ديدگي مانند عوامل خطر ابتال به موكورمايكوزيس است. جمله از  آلودگي آب موجود در مانومتر اكسيژنهمچنين، 
  .كندو در صورت ابتال نيز خطر جاني آنها را تهديد مي سوختگي، بريدگي يا زخم باشد، احتمال ابتال به موكورمايكوزيس بيشتر مي شود

  .واگيردار نيستيك بيماري موكورمايكوزيس الزم به ذكر است 
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:عالئم  

اشاره عالئم موكورمايكوزيس به قسمتي از بدن كه قارچ در آن رشد مي كند، بستگي دارد. از جمله عالئم اين عفونت قارچي مي توان به موارد زير 
 :كرد

 ضايعات سياه رنگ روي پل بيني يا درون دهان -گرفتگي سينوس -سردرد -تورم در يك سمت صورت -تنگي نفس -سينه درد -سرفه -تب -

 اسهال -خون در مدفوع -خونريزي گوارشي -حالت تهوع و استفراغ -رد شكمد -

نگ اگر پوست آلوده شده باشد، بخش تحت تاثير قرار گرفته مي تواند تاول زده، قرمز، يا متورم ديده شود. همچنين، ممكن است اين بخش سياه ر
 .گرما يا درد احساس شوددر آن ناحيه، شده يا 

زماني كه  .شناخته مي شود موكورمايكوزيس منتشرعفونت مي تواند از طريق خون به بخش هاي ديگر بدن گسترش يابد. اين شرايط به نام 
را تحت تاثير قرار دهد. در موارد شديد، فرد ممكن است تغييراتي در  طحال و قلباين اتفاق رخ مي دهد، قارچ مي تواند اندام هايي مانند 

  .ي خود را تجربه كرده يا وارد كما شود. اين شرايط حتي مي تواند مرگبار باشدوضعيت روان

:تشخيص و درمان  

   تماس با غذاهاي فاسد يا مكان هايي كه گرده هاي قارچ اغلب در آنها يافت  صورت اگر در مورد ابتال به موكورمايكوزيس مشكوك هستيد، در
 .دهيدبه پزشك خود اطالع حتما مراتب را مي شود، 

گرفته و براي بررسي هاي بيشتر به بيمار پزشك ممكن است نمونه اي از مايع بيني يا گلوي  ،عفونت ريه يا سينوسدر موارد احتمال بروز 
 .آزمايشگاه ارسال كند. همچنين، ممكن است نمونه برداري از بافت انجام شود و يك بخش كوچك از بافت عفوني براي آزمايش برداشته شود

را براي بررسي گسترش عفونت به مغز يا ديگر اندام هاي  MRIتي اسكن يا ن، پزشك ممكن است آزمايش هاي تصويربرداري مانند سيهمچني
 .بدن تجويز كند

و  رشد قارچ را متوقف كرده، آن را نابود مي كند ،در صورت تشخيص موكورمايكوزيس، درمان بايد بالفاصله با داروهاي ضد قارچ آغاز شود. دارو
 :داروهاي زير ممكن است تجويز شونددر اين بيماري  .عفونت را كنترل مي كند

 B آمفوتريسين -

 ايزاوكونازول -

 پوزاكونازول -

آغاز  داروي وريديمصرف مي شوند. پزشك ممكن است روند درمان را با دوزهاي باال از  خوراكي يا به صورت قرص وريدياين داروها از طريق 
  .تغيير يابدخوراكي قرص تزريقي به عفونت كنترل شود كه اين مي تواند چند هفته طول بكشد. سپس، روند درمان از  كند تا زماني كه
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 چرا كه دي، به پزشك اطالع دهشدمانند معده درد، سوزش سردل، يا دشواري در تنفسي  عوارض جانبي دچار دارودر صورت مصرف بيماراگر 
 .ممكن است قادر به تغيير برنامه درمان باشد

را به منظور پيشگيري از گسترش قارچ توصيه كند. اين  نكروزهدر موارد شديد، پزشك ممكن است عمل جراحي براي برداشتن بافت عفوني يا 
اما براي درمان عفونتي تهديدكننده زندگي  ممكن است شامل برداشتن بخشي از بيني يا چشم بيمار شود كه مي تواند بر زيبايي فرد تاثير بگذارد

  .بسيار مهم است

ر از بين بردن قارچ افزايش ها را دنوتروفيلاكسيژن بيشتر توانايي  فشاراست، زيرا  به عنوان درمان كمكي استفاده شدهنيز  اكسيژن هايپرباريكاز 
 .كارايي اين روش درماني نامشخص استالبته  د.دهيم

:عوارض   

 .اشاره كرد نابينايي و آسيب عصبي ترومبوز،از جمله عوارض موكورمايكوزيس مي توان به 

  پيش آگهي:

است، بستگي  احتمال مرگ به اين كه كدام قسمت بدن تحت تاثير قرار گرفته .عدم درمان موكورمايكوزيس مي تواند به مرگ بيمار منجر شود
 .دارد

       موكورمايكوزيس براي افرادي كه داراي عفونت هاي سينوسي هستند نسبت به آنهايي كه به عفونت هاي ريوي يا مغزي مبتال  پيش آگهي
 .مي شوند، بهتر است

:پيشگيري  

هاي قارچ وجود ندارد. اما شما مي توانيد برخي اقدامات را براي كاهش احتمال ابتال به موكورمايكوزيس انجام  راهي براي پيشگيري از تنفس هاگ

كه خطر ابتال به موكورمايكوزيس را افزايش مي دهد، اين اقدامات از اهميت (عوامل خطري كه ذكر شد) دهيد. اگر به شرايطي مبتال هستيد 

 .بيشتري برخوردار مي شوند

  شرح ذيل است:ه ب بهداشت دهان و دندانحفظ يكي از اقدامات اصلي در پيشگيري از بروز موكورمايكوزيس،  .١

  انجام جهت پيشگيري و رفع خشكي دهان آغشته به نرمال سالين و زبان با مسواك نرم و گاز مرطوب ها شستسشوي مرتب دهان، دندان

 ) .شده و فرد را مستعد عفونت قارچي مي كند(به هيچ عنوان از مسواك سخت و گاز خشك استفاده نشود چون منجر به آسيب بافت دهان شود. 

  ٤-٥گونه و ماساژ از  به سمت(ماساژ به كمك انگشتان از جلوي گوش  شود. انجاماز خشكي دهان جلوگيري ماساژ غدد بزاقي به منظور 

 بار تكرار كنيد.  ١٠: هر كدام از مانورها را تا ) ، از ماساژ غده تيروئيد پرهيز شود.چانه سانتيمتر زير چانه تا
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"نحوه ماساژ غدد بزاقي جهت پيشگيري از خشكي دهان"  

  مواد  دقيقه) پس از استفاده از نيستاتين، مصرف ٣٠تا نيم ساعت (ساعت انجام شود.  ٦قطره هر  ٣٠دهانشويه با نيستاتين به ميزان

 انجام شود.   شستشوي دهان با نرمال سالينالزم به ذكر است قبل از مصرف نيستاتين،  غذايي از راه دهان ممنوع مي باشد.

 .استفاده همزمان نيستاتين و كلروهگزيدين ممنوع است 

 كلروهگزيديندقيقه) پس از استفاده از  ٣٠تا نيم ساعت (بار يا حداكثر سه بار در روز مي باشد.  دفعات مصرف كلروهگزيدين دو ،

 مصرف كلروهگزيدين بيش از دو هفته توصيه نمي شود.ها به علت تغيير رنگ دندان  مصرف مواد غذايي از راه دهان ممنوع مي باشد.

 سيب بافت دهان مي گردد.در صورت احساس سوزش در دهان با تجويز كلروهگزيدين از مصرف آن اجتناب نماييد زيرا منجر به آ 

 زيرا سبب آسيب بافت دهان مي شود. در صورت احساس سوزش در دهان از مصرف آبميوه هاي اسيدي نظير آب پرتقال پرهيز كنيد 

 هر گونه سفيدي و قرمزي در داخل دهان جدي تلقي شود و از برداشت آن با فشار جددا خودداري كنيد زيرا منجر به آسيب بافت دهان   

 ردد.مي گ

 .در صورت وجود پروتز دندان (دندان مصنوعي) حتما آن را خارج كنيد تا شستشوي دهان و بررسي آن به طور كامل انجام شود 

 .در صورت بروز زخم دهاني از مصرف كورتيكواستروئيدهاي استنشاقي تا قبل از تشخيص زخم دهاني جددا خودداري نماييد 

 صورت مصرف كورتيكواستروئيدهاي استنشاقي، شستشوي دهان با آب  در وسرد شده يده در شرايط عادي شستشوي دهان با آب جوش

  توصيه مي شود.جوشيده ولرم 

داشته را در اين مناطق حضور اجبار به از مناطقي با گرد و غبار يا خاك زياد، مانند سايت هاي ساختمان سازي يا حفاري دور بمانيد. اگر  .٢

 .استفاده كنيد N95 باشيد، از يك ماسك مانند ماسك

ياي طبيعي مانند سيل و البه ويژه پس از ب همي تواند شامل سيالب يا آب ساختمان هاي آسيب ديد كه آب آلوده پرهيز كنيدمصرف از  .٣

 .دباشوفان ط

اگر سيستم ايمني بدن شما ضعيف است، از فعاليت هايي كه شامل تماس با گرد و غبار و خاك مي شوند مانند باغباني يا رسيدگي به حياط  .٤

خودداري كنيد. اگر نمي توانيد از اين موارد پرهيز كنيد، از پوست خود با پوشيدن كفش، دستكش، شلوار بلند و پيراهن هاي آستين بلند 

  . محافظت كنيد

 .با آب و صابون شستشو دهيدجهت پيشگيري از آلودگي ترين زمان ممكن بريدگي ها يا خراشيدگي ها را در كوتاه .٥

  

 آموزش پرستاري/موفق باشيد


