
  

 

 

 علم 
ـ  ی ن 

و
 
 ن

یـویــدانشج ویژه نامه  

قارچ سیاه ـــ  
ایعه!؟ ـد یا شـدیـته  

15/05/1400 ار:ـشـخ انت ـاریـت  



  

 

 پیمان نادری فر 

 حـــامد امانی 

97میکروبیولوژی ورودی   

97میکروبیولوژی ورودی   

1 

 شناسنامه نشریه:
 

هیوا گشتی                    صاحب امتیاز:  
   هیوا گشتی                      مدیر مسئول:

پیمان نادری فر                          سردبیر:      
ثنا ابراهیمی                   مدیر اجرایی:  

حامد امانی                مدیر ارتباطات:   
پدرام یاراحمدی                       گرافیست:      

حامد امانی                   ویراستار:         
 

1919/6/2111                                                                                                شماره ثبت:   

modern.science.journal ـ ستــاین                                          رام:                           ـــاگـ

modern.science.journal@gmail.com                                                :پست الکترونیک 

 هیات تحریریه:

 

 

 

 

       

 

  

حامد امانی 
– 

میکروبیولوژی 
97

 
 فر

ری
ناد

ن 
یما

پ
– 

ی 
لوژ

بیو
کرو

می
97

 

 تاریخ انتشار: 1400/05/15

mailto:modern.science.journal@gmail.com


  

 

ت ــــفهرس   

 قارچ شناسی پزشکی 

 عفونت های قارچی فرصت طلب 

 مورکورمایکوزیس 

 عالئم و نشانه های هشداردهنده 

عفونت  این داروهای موثر برای درمان  

  19ارتباط میان مورکورمایکوزیس با کووید 

عفونت قارچ سیاه در ایران هم شایع می شود؟       
  چه کسانی در معرض ابتال قرار دارند؟

بدن ایمنی سیستم راه های تقویت  

ورکورمایکوزیس عوامل خطر مرتبط با م  

 مکانیسم بیماری زایی مورکورمایکوزیس 

 مروری بر اختالالت ایمنی 

در هند 19دلیل حمله قارچ سیاه کشنده به بیماران کووید   

 پیشگیری و مدیریت

 نتیجه گیری و جمع بندی

5 

6 

7 

 

9 

3 

5 

7 

8 

9 

2 

10 

12 

14 

14 

  منــابع

16 

16 



 

3 

 

 قارچ
 شناسی
 پزشکی

ااتشر شده ااع. تعدادی ا  آتها، پیش بیای    –به صنرت ا اوره ای »قـــارس ایاه     –اخیرا اخباری در فضـــای ازا ی ت ع واناع وننتـــع انانراایسن ی   

 دیدیم، جهاتی شند.  COVID-19ارده اتد اه امسن ااع در آیاده ای ته چاداع دور این بیماری هم بصنرت پاتدای شبیه آتچه در انرد  

 ااا حقیقع چیسع؟

 باشید.در این اقاله قصد داریم شما را با واقعیع رو به رو اایم؛ پ  با اا همراه  

( قرار  Animal Kingdom)ناتاتـیباشاد اه در السله ح  یا  نتیارــنای  یارس ها انجنداتــپردا د.ق  یرس ها ااــ(به اطالعه قMycology)  یااــارس شاـق

ــ فاق  ناتات،یوجند ااثر قارس ها برخالف ح  نیا  با  دارتد. ــ ال  نارهید حراع بنده و دـ ــ ق  اهاعیدارتد. قارس ها برخالف گ  یاست سم  ینلـ   یادر به اتزام فتنااتز تمـ

  شیگنته واال ب  50هستاد و امتر ا     عیاهم  یدارا  یگنته آتها ا  تظر پزشس 400امتر ا     یشده ااع، ول  فیتنص  یارچــ گنته اختلف ق 80000  اــ بیباشاد. تقر

 .باشاد  یا  ناتاتیح  ریاـاع و اـدر اتس  یقارچ  یدرصد وننتع ها  90ا   

گاه طبیعی آتها آب  ــ اری  ا اگزوژع بنده و جایــ ای بیمــ ارس هــ گردد. اغلب قارس ها اطالق ایــ نتع های ایزاد شده تناط قــ به ون  (Mycoses)ن ی   ــ واژه اایس

ــ و خ ــ ناد آلی ااع. بیماری های قـــ اک و اـ ــ ارچی اه ایزاع برو  باالیی دارتد، اثــــ ــ درااتنفیتن ها تناط قل ااتدیدیا ی  و  ـ م  ـــ ارس هایی اه قسمع اوظــــ

ــ ایس ــ روبینتای تـ ــ راال اتسـ ــ اع را تشسیل ای دهاد و خند را جهـ ــ ع  تدگی در بدع اتسـ ــ اع به واناع ایزباع به خنبـ ی وفق داده اتد، ایزاد ای شند. جهع  ـ

دع طبقه بادی ارد  ــ ی بــ اع های داخلــ م به ارگــ ناع اهاجــ و یا ات  ه اتناع اط ی، جلدی،  یرجلدی، ایستمیکــ ارچی را ای تناع بــ ری های قاــ منلع، بیــ اه

رافیایی خاصی ا دود شده اتد و یا  ــ ه جغــ ارس های اتدایک اه اعمنال پاتنژع اولیه بنده و به ااطقــ ط قــ (. اایسن ی  ایستمیک امسن ااع تنا1)جدول  

   ــ ارچی به این شسل ااعســ اری های قــ دی بیمــ یزاد آع تقش داشته باشاد. گروه باع طلب اتد در اــ ارس های همه جایی اه غالب اوقات پاتنژع های فرصــ ق

ــ پنشاتی تیز دیده ای شند؛ اثال بیماری های قارس ای باشد. با این وجند همــ روع و ورود قــ نل آتها و ا ل شــ ع اعماــ اااده اس ــ ــ ــ ارچی ایستمیــ ک اغلب  ــ

ــ والیم  یرجل ــ اااد و باد ایــــ دی ایزــ اری های  ایاه  ــاد، دارای بیمـی هستــارچــب قـع طلـای فرصــاری هــال به بیمــاه ابت  اراتیـــروس . اغلب بیمــ

ــ ای خط ــ رتــ ــ اای بنده و ا  تظــ ــ ر ایستــ ــ اری های قــ ولی بیم  ف ای باشاد،ــ ی ضعیــ اوــ م دفــ ــ ارچی ایستمیک اولیــ ــ ه تیز ای تناتد در چاین بیمــ اراتی اتناق  ــ

 ادی تیز رخ دهد.ــراد وــاف  ب امسن ااع درــع طلــاری های فرصــیمب  بینفتد و

ــارس یسی پ  ا  دیگری تخریب ای ـشنتد. ایمای به قارس ها خ ــارچی در یک بافع پیش ای روتد، هماتطنر اه ـالنل های آلنده به قــ یلی ام  وننتع های قــ

ــ ارچی پناتی احتماال به وایله آتتــ النل باشد. وننتع های قشااخته شده ااع، ااا به تظر ای راد اه ومدتا وابسته به   ــ ی بــ ــ و ال  IgAادی های  ــ نل های  ــ

TH  ــ اقابل ـــ ــ اااد اه باوث فعه ای شنتد، اه اایتنااین های خاصی را آ اد ایـ ال شدع اااروفاژها ای شند. اااروفاژها، در اقابل، قارس ها را احاطه ارده و  ـ

ــ هضم خناهاد ارد. ق ع اااده و  ــ دارک داللــ ا  ی احاطه ای شنتد.ــ ی النلــ خ های ایماــ له پااــ ی به وایــ ل انضعــ را در ا ــ ب ظاهــ ع طلــ رصارس های فــ

ی  ـارس های فرصع طلبــا قـادی دارد تا بـال  یـرادی احتمـص بداع آاده ااع. چاین افـرد های تاقـبا وملس Tنل های  ــرادی با الـات افــ دی ا  اطالعــ تایی

 نده شنتد.ـ  آلـااتدیدا آلبیساااتاد  

 

 

 



  

 . بیماری های قارچی اهم و وناال قارچی آتها 1جدول 

 قارچ عامل بیماری  بیماری قارچی طبقه بندی

 گنته های ااالازیا  پیتریا ی  ورایسالر اط ی

 آ ورتسئی هنرته اچلی ایاه 

 گنته های تریسناپنروع  پیدرای انید

 آ پیدرا هنرته پیدرای ایاه

 درانفیتنع فلنان وم گنته های ایسرواپنروم، گنته های تریسنفیتنع، و اپی درااتنفیتن ی  جلدی

 ااتدیدا آلبیسا  و اایر گنته های ااتدیدا  ااتدیدیا ی  پناتی، اخاطی، یا تاخن ها 

 ای ااپنروتریس  شاسه ااپنروتریسن ی    یرجلدی 

 فیالنفنرا وروان ا، فنتسسا پدرو ی و اایر گنته ها  اروانبالاتناایسن ی 

 اندآلشریا بنئیدی، اادورال اایستنااتی  و ...  اایستناا 

 پنالری ، اگزروهلینم و ... اگزوفیاال، بی  فئنهاینناایسن ی  

 اتدایک
 )اولیه، ایستمیک( 

 اناسیدینئیدس ایمیتی ، اناسیدینئیدس پنااداای  اناسیدینئیدواایسن ی  

 هیستنپالاما اپسنالتنم  هیستنپالامن ی 

 بالاتناایس  درااتیتیدی   بالاتناایسن ی 

 پارااناسیدینئیدس برا یلیاسی   پارااناسیدینئیدواایسن ی 

 اایر گنته های ااتدیدا ااتدیدا آلبیسا  و  ااتدیدیا ی  ایستمیک  فرصع طلب

 اریپتنانانس تئنفنراات  و اریپتنانانس گاتی اریپتنانان ی  

 آاپرژیلنس فنایگاتنس و اایر گنته های آاپرژیلنس  آاپرژیلن ی  

 گنته های فن ارینم، پزیلناایس ، تریسناپنرع و اایر اپک های هیالیای هیالنهاینناایسن ی 

پنالری ،  االدوفیلنفنرا باتتاتی، گنته های آلترتاریا، االدواپنرینم، بی فئنهاینناایسن ی  

 ااتیاانسااسروهیلنم و تعدادی ا  اپک های دی

 گنته های رایزوپنس، لیستمیا، ااتیاگااال و اایر اوضای رااته انانرال ها  انانراایسن ی  ) ایگناایسن ی (

 پانانایستی  جیروای  پانانتیاپانانایستی  

 ایلینم اارتنئیپای ایلین ی پای
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راد االم تسبع به آتها اقاوم اتد، حساس هستاد. در بسیاری ا  انارد  ــ ارس هایی اه اتتشار وایعی داشته و افــ اوی در اقابل قــ ف ایستم دفــ ار ضعــ اراع دچــ بیم

ای  ــ زای ایسروبینت ـــ ناع اجـــ اتدیدا و اخمر های اشابه، به واـــ گیرد. اردی ایزباع شسل ایـــ ارچی به دلیل ااتعداد های فـــ ارس و ایر طبیعی وننتع قـــ تنع ق

ــ ی بــ طبیع هاتی  ــ ه صنرت جارس های اگزوژع اه بــ ع طلب به وایله قــ ارچی فرصــ اری های قــ ع طلب ای باشاد. اایر بیمــ اتداراع، اتدوژع بنده و فرصــ دع پستــ

ــ در خ ــ اک، آب و هــ ــ نا وجند دارتد، ایزاد ای ـشند. در ایازا قـصد داریم ا  ایاع ـشایر ترین قــ ارس های بیماری  ا و بیماری های ایزاد ـشده تنـاط آتها ااتاد  ــ

تی  پانانتیه و پای یـس پرژیلن ی ، انانراایسن ی ، پانانـا یلین ی ، انانراایااتدیدیا ی ، اریپتنانان ی ، آـا ی قرار  ـا یاه  را انرد بررـا سن ی  »قارس ـا

اراع تضعیف اااده، اازر به طنالتی شدع ومر  ــ اع و اایر بیمــ ا و النل های بایادی و همچاین درااع ارطــ دهیم. با وجند ایاسه ولم پزشسی در اار پینتد اوض

ــ بیم ــ اراع دچـ ــ ار تقص ایستم ایمای شده ااع ااا همچااع برو  گنته های قـ ــ نتع های قارچی انلد ونـ ــ ارچی فرصع طلب در افراد دچـ ار تقص ایمای رو به ـ

ابد. در بیماراع  افزایش اـاع. هر ـاال، گزارـشات جدیدی ابای بر ایزاد وننتع تنـاط قارس های ا یطی اه قبال تـصنر ای ـشد غیر بیماری  ا هـستاد، اتتـشار ای ی

ع طلب را یع و فراواتی بیماری های قارچی فرـص اـا یع های  ابتال به اید ، حـس اراع ابتال به اید  اه ــــ دارد. به طنر الی بیم  CD4+بطه اعسنس با تعداد لاننـا

 النل در هر ایسرولیتر ااع، در برابر وننتع با قارس های فرصع طلب بسیار حساس ای باشاد.  200آتها امتر ا     CD4+تعداد  

 

 

 عفونت های
 قارچی فرصت طلب 

Opportunistic 
mycoses 

 

ورــ وکــم  
س ــوزیــ کــایــم  

Mucormycosis 

رال ها ا   انانراایسن ی  ) ایگناایسن ی ( وننتع قارچی فرصع طلب ااع اه تناــط داته ای ا  قــــارس های اپــــسی طبقه باــــدی شده در رااتــــه اــنان

ــاپروفیع های اقــاوم به حرارت بنده و در همه جا یافع ای شنتد.  شاخه گلنارولناایسنتا و  یر شاخه   اــنانرواایسنتیاــا ایزــاد ای شند. این قــــارس ها جزا اــ

ــنان ــال و ا ــا، ااتیاگاا ــنر، لیچتمی ــزوپنس، رایزوانا ــ  های رای ــاری ای شنتد، در جا ــارس ها انجب بیم ــروه ا  ق ین  ر قرار دارتد. با اگنته هایی اه در این گ

آ  ااع. شرایط اساوــد اااده خطر ابتال به این وــناال وبارتاد ا ا اایــدو  به ویــگه اگر همــراه با دیــابع الیتــنس  وجــند، شایــر ترین وــاال رایزوپنس اوریزه

ــاری های ــاع با انرتیسنااتروئید ها، انختگی های شدید،تقص ایستم ایمای و اایر بیمـ تاتناع اااده. همچاین دیالیز با شالته    باشد، لنامی ها، لانناا، دراـ

 اااده های آهن دفرواسااین باوث استعد شدع به این وناال ای شند.
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اغزی( ااــع اه در ا ر رشــد ااــپنراتگیناــپنرها در ازاری بیای و حمله هایف ها به   -ومده ترین شــسل بالیای بیماری، انانراایسن ی  ریاناــربرال )دااغی  

ز  ــ های جمزمه و اغه به ایانس ها، چشم، ااتخناع  ــ روق خنتی ایزاد ای شند و انجب تروابن ، استه و تسرو  ای شند. بیماری ای تناتد به اروع با حملــ و

ک به  ــ ن ی  تنراایــ ااد. انانراایسیــ ی برو  اــ ی و النلیع چشمــ ی بیاــ زودای خنتــ اب آایب دیده و ادم صنرت، اگــ ی و اوصــ روق خنتــ پیشرفع تماید. و

دام اریر بافع ها  ــ تسرو  تاشی ا  ایسسمی انجب اتهاق ااپنراتگیناپنرها و تهاجم به پاراتشیم و بافع وروقی ریه ایزاد ای شند. در هر دو ا ل  ــ ال ااتاشــ دتب

ــ ای شند. به ای آ اایش استقیم یا اشع ترش ات بیای، بافع یا خلط، هایف    زاع امتری این روتد در ا ر پاتسماع آلنده  خم ها و شرایط اشابه اتناق ای افتد.ـ

ــ ایسروع( با ضخ  10-15های پهن ) ــ ایاتی اتنرق را تشاع ای دها  ااع اتناوت، اتشعابات تاااظم و تیغه هایــ ــ د. این قــ ــ ارس به اــ ط های  ــــ روع در ا یــ

اع  ــ گیرد. دراارهای ااپنراتگینای صنرت ایــ اس ااختــ راق و تمایز آتها برااــ اااد. افتیــ اد اــ راواع را ایزــ ه ای فــ ی های پابــ د ارده و الاــ ی رشــ آ اایشگاه

اری های  ایاه ای ااع. بسیاری ا  بیماراع  تده ای ااتاد ولی امسن  ــ و ااترل بیم Bر آاننتریسین  ریــ ات، تزنیز اــ ی و پاک اردع ااال ضایعــ راحــ شاال ج

 ااع برخی آ ار پایدار ااتاد فلج تیمی ا  صنرت و یا ا  داع دادع بیاایی دیده شند.

ــ برخی ا   ایگنایس ــ ع های جاـ ــ   انانر و رایزوپنس، افراد حسـ ــ اس به ویگه بیمـ ــ ع درااراع ابتال به دیابـ ــ اع تشده را آلـ ــ نده ارده و اازـ ــ ر به ایزـ اد  ـ

م حمله ارده و ای  ــ رازی و بافع های حدقه چشــ ی اــ ایسن ی  )انانراایسن ی ( در این افراد ای شنتد. به دتبال وننتع، قارس به ریه ها، ایستم وصبــ  ایگنا

اری ا  طریق یافتن هایف های وریض در لنان و دیناره های وروق  ـبیمار شند. این بیمرگ  ـرار ا  ایستم دفاوی بدع باوث اـتناتد به اروع و احتماال به دلیل ف

ع اه تناط انانرایسع ها ایزاد ای شند.  ــ اری تهدید اااده ااا تادر ااــ ک بیمــ اه، یــ ارس ایــ اری قــ انانراایسن ی  یا بیم  خنتی تشخیص داده ای شند.  

درصد تمنته های انانراایسن ی  جدااا ی شده    70به رااته انانرال ها هستاد. قارس هایی اه ا  بیش ا   انانرایسع ها، گروهی ا  اپک های قارچی اتعلق  

ی دارتد. این افراد  ــ ی ضعینــ ج ای برتد، ایماــ ن رتــ ی و پینتد وضــ ی، تنتروپاــ ای باشاد. بیماراتی اه ا  اتناایدو  دیابت  (Rhizopusoryzae)اتد، رایزوپنانریزا  

انانراایسن ی  هـستاد. وقتی ایمای ام اـاع و اساتیـسم دفاوی ال م برای ابار ه با چاین وننتع های قارچی وجند تدارد، حتی بریدگی پنـاع،    اـستعد ابتال به

انراایسن ی  در  ی آ اد در اختیار ااپنر قارس برای ورود به بدع قرار ای دهد. اه روش برای ابتال به بیماری انــ ی، راهــ انختگی یا اتناع دیگر آایب های پنات

 اتساع وجند داردا

 ( ااتاشاق ااپنرها1

 ( بلعیدع ااپنرهای انجند در غذا یا داروها2

 اـارس هــنر قـپـط ااـم تناـدع  خـنده شـ( آل3

 در این ایاع، ااتاشاق ااپنر، رایج ترین روش آلنده شدع به این بیماری قارچی ااع.

ــ ااپ ــ نرهای قـ ــ ارچی وقتی در حنره بیاـ ــ اااد، اازر به بیمرانب ایی  ـ ــ ای شنتد. به طنر اش  rhinocerebralاری  ـ ــ ابه، حمله هاگ به ریه ها اازـ ر به  ـ

ع وارد شنتد،  ــ ی های پناــ ریق بریدگــ ای شند و اگر ا  ط  GI (Gastrointestinal Disease)اری  ــ اری رینی ای شند، یا ورود به روده اازر به بیمــ بیم

گردتد. با این حال در اشنر  نر در هر ایلینع به آع ابتال ایــ ت  7/1اله امتر ا   ــ ادر ااع و هر اــ شنتد. ابتال به انانراایسن ی  تی ای  ــ اری پناتــ اازر به بیم

 ر بیشتر ااع. افراد در هر اای امسن ااع ت ع تا یر این بیماری قرار گیرتد، ا  جمله تن اداع تارس.ـرابـب  80دود  ـنع، حـاد، شیـه

ی  ـــ الیای طبیعـــ اری در بـــ د. این بیمـــ تنصیف ش  1855در اال    Friedrich Küchenmeisterط  ـــ انانراایسن ی  احتماال انردی بند اه تنااولین انرد  

ال  ــــ گ نتاای اقیاتنس هاد در ـا ع؛ ـا ده اـا ال   2004زارش ـش نری در ـا ال    2011و گردباد ایـس ، تعدادی ا   COVID-19طی بیماری همه گیر    2020. در ـا

 با درااع تناط داروهای ارانب اااده ایستم ایمای در هاد گزارش شدتد.  انارد ارتبط

 
 وناال خطر ارتبط با انانراایسن ی  ادام ها هستاد؟

وناال خطر  یر استعد  یا بیماراع ت ع درااع یا افرادی اه اخیرا بهبند یافته اتد، تا یری تدارد. بیماراتی با    COVID-19انانراایسن ی  بر هر بیمار ابتال به  

 ابتال به این بیماری قارچی هستادا 

 دیابع الیتنس )شیرین( و اصرف قاد ااترل تشده در رژیم غذایی - .1

 اصرف ارده اتد.   COVID-19افراد ابتال به اختالالتی اه به جهع آع برای ادتی داروهای ارانب اااده ایستم ایمای برای درااع بیماری و همچاین  - .2

 بستری شدع در بخش اراقب های ویگه برای ادت طنالتی - .3

 دع ای شنداابقه ومل پینتد وضن یا روش های درااع ارطاع اه باوث ااهش قدرت ایستم ایمای ب- .4

 اااد.را برای اقابله با وننتع اصرف ای  Voriconazoleآع داته ا  بیماراتی اه ا  قبل داروهای ضد قارچی ااتاد  - .5
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 کنند که منجر به ایجاد بیماری شدید با عالئم و نشانه های هشدار دهنده زیر می باشد:اسپورهای قارچ پس از استنشاق، به سینوس ها یا ریه های بیمار حمله می

 درد و قرمزی در اطراف چشم یا بینی- .1

 ضایعه پوستی، ترومبوز و نکروز تاری دید همراه با درد، تب،  - .2

 سردرد - .3

 سرفه کردن- .4

 تنگی نفس و درد قفسه سینه - .5

 استفراغ خونین- .6

 وضعیت ذهنی تغییر یافته - .7

 حسی یا تورم یک طرفهدرد، بی- .8

 

 مکانیسم بیماری زایی موکورمایکوزیس چگونه است؟

حافظت از بدن در برابر حمالت قارچی مشابه با موکورمایکوزیس است. از نظر علمی بدن انسان دارای فاگوسیت )نوتروفیل( هایی است که عملکرد اصلی آنها م
ب  ـوکورمایکوزیس قرار گرفته اند. در غیاـ ر باالتری از مـطـرض خـاگوسیتی شان مختل شده، در معـرد فـاگوسیت اند یا عملکـد فـارانی که فاقـ مشخص شده بیم 

ل می دهند که به  ـکیـ شـی را تـ ارچـای قـوانه زدن، هایف هـ س از جـکنند. پیـانه زدن مـو روع به جـدن شـا ورود به بـبه ـوراسـوکـورهای مـ، اسپ  اـت هـوسیـاگـف
در ریه های بیمار   R. oryzaeونه ـورهای گـورانژیوسپـکنند. به این ترتیب وقتی که اسپ ز ایجاد میـرگ های خونی حمله کرده و انفارکتوس بافت، نکروز و ترومب

 ورها نیستند.ـورانژیوسپـ ه زدن اسپـ وانـ ری از جـادر به جلوگیـوی قـری (alveolar)والر  ـوئـ اژهای آلـاکروفـاق می شوند، مـص ایمنی استنشـبتال به نقم

ارچ ها می توانند آهن را از  ـمیزبان است. قن از ـ ی بدست آوردن آهـاری کند، توانایـدارد و به آن کمک تا ایجاد بیم R. oryzaeالوه بر این، ویژگی دیگری که ـع
 دریافت کنند. (siderophores)میزبان با استفاده از نفوذ آهن با میل یاال یا شالته کننده های آهن با وزن مولکولی پایین 
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 عالئم و نشانه های  

 هشدار دهنده 

Warning signs 
and symptoms 

ــاا ــ ــپنرهای قــ ــارس پ  ا  ااتاشــ ــ ــاق، به ایاــ ــنس ها یا ریه های بیمــ ــ ــاااد اه اازار حمله ایــ ــ ــیزر به اــ ــ ــاد بیمــ ــاری شــ ــ دید با  ــ

 والئم و تشاته های هشدار دهاده  یر ای باشدا

 درد و قرازی در اطراف چشم یا بیای  - .1

 تاری دید همراه با درد، تب، ضایعه پناتی، تروابن  و تسرو   - .2

 اردرد  - .3

 ارفه اردع  - .4

 تاگی تن  و درد قنسه ایاه  - .5

 ااتنراغ خنتین  - .6

 وضعیع ذهای تغییر یافته  - .7

 حسی یا تنرم یک طرفهدرد، بی  - .8

 

 مکانیسم بیماری زایی موکورمایکوزیس چگونه است؟

 اتـساع دارای فاگنـایع )تنتروفیل( هایی اـاع اه وملسرد اـصلی آتها ا افظع ا  بدع در برابر حمالت قارچی اشابه با انانراایسن ی  ااع. ا  بدع  

ده، در اعرب خطر باالتری ا  انانراایسن ی  قرار  اع اختل ـش یتی ـش یع اتد یا وملسرد فاگنـا ده بیماراتی اه فاقد فاگنـا تظر ولمی اشـخص ـش

اااد. پ  ا  جناته  دع، هایف های قارچی را تشسیل د. در غیاب فاگنایع ها، ااپنرهای انانرااه با ورود به بدع شروع به جناته  دع ایگرفته ات

ــپنرهای گنته ای دهاد اه به رگ های خنتی حمله ارده و اتناراتنس بافع، تسرو  و تروابن  ایزاد ای ــپنراتگینا اااد. به این ترتیب وقتی اه اا

R. oryzae   نتد، اااروفاژهای آلنئنالر اق ای ـش تاـش رینی قادر به جلنگیری ا  جناته  دع   (alveolar)در ریه های بیمار ابتال به تقص ایمای اـا

 ااپنراتگیناپنرها تیستاد.

زباع ااع. قارس ها ای تناتاد دارد و به آع امک تا ایزاد بیماری ااد، تناتایی بداع آوردع آهن ا  ای  R. oryzaeوالوه بر این، ویگگی دیگری اه 

 دریافع اااد. (siderophores)آهن را ا  ایزباع با ااتناده ا  تننذ آهن با ایل یاال یا شالته اااده های آهن با و ع انلسنلی پایین  

 

 



 

  

 

   برای موثر داروهای 

این عفونت کدامند؟ درمان   

What are the 
effective drugs 

to treat this  
infection? 

ــه  ــارچی ااااب جهع تهیــ ــداف قــ دارو بسیا  اشسل ااع  یرا قارس ها ااتاد اتساع ها یناارینت ای باشاد. بسیاری ا  فرآیاد های النلی و  پیدا اردع اهــ

ــاع دار آتها وجند دارد. با ای ــارچی و ایزباع های پستـ ــابه هم هستاد و تشابه بسیار  یادی بین ژع ها و پروتئین های قـ ــداد  انلسنلی آتها اشـ ــاف تعـ ن اوصـ

 ضد قارچی در داترس هستاد و ترایبات جدید ت ع ار یابی آ اایش های بالیای هستاد. یـادی ا  داروهـای  

بهــره جســع. ایــن دارو ا  اتــناع داروهای ضــــد قــارچی ت ــع واــناع   B (Amphotericin B)جهــع دراــاع اــناــنراایســن ی ، ای تناع ا  آاننتریسین  

 ای باشد.  (Polyenes)پلیـن ها  

 اB (Amphotericin B)آاننتریسین 

ــریسین   ــنت ــن، آان ــک پلی ــی بینتی ــده ترین آتت ــریسین    Bوم ــنت ــایسین ها ااع. آان ــرپتنا ــنلیع های اات ــی ا  اتاب ــن ر  Bای باشد و یس ــی ا  ا ترین  یس

پــنلین ها،  داروهــا ولیــه    وننتع های قــــارچی ایستمیک شدید ای باشد. این دارو طیف گسترده ای داشته و اقاواع ولیه آع تادر ااع. اساتیسم ومل  

باالیی   (affinity)قرابع    Bتشسیــل امپلس  با ارگسترول غشای النلی قــارس ها و در تتیزه آایــب به غــشا و تننذ اــــناد به خار  النل ااع. آاننتریسین  

در لیپن وم ها و ایزاد اانلـسینع لیپیدی،   Bبه ارگـسترول  تـسبع به الـسترول اه اـاترول غالب در غـشای ـالنلی پـستاتداراع اـاع، دارد. قرار دادع آاننتریـسین  

ــی د ــع ام ــدی این ترایب، امی ــی بسیار خنبی در اطالعات بالیای داشته ااع. بخش لیپی ــنتریسین  تتایج دراات ــع    Bارد و به آان اجا ه ای دهد اه با غلظ

 بیشتری اـنرد ااتناده قرار گیرد.

 مکانیسم اثر:

بصنرت داخل وریدی و بصنرت ترایب با دااسی الرات ادیم ا لنل در داسترو  اایر تزنیز ای شند. اگرچه این دارو قدرت اتتشار وایعی در   Bآاننتریسین  

لیع  ا سم به ارگـسترول غـشای ـالنلی قارس ای چـسبد و باوث تغییر ـایا Bتخاوی ـضعیف اـاع. آاننتریـسین    –بافع ها دارد، ولی تننذ آع به داخل اایر اغزی  

گردد. برخالف بسیاری ا  داروهای ضد قارچی، آاننتریسین  غشا شده و احتماال باوث ایزاد ااافذی ای شند اه انجب خرو  ینع ها و انلسنل های انچک ای

B    ــاوم به این ا ر ای باشاد. این دارو ــا اق ــریب ــرول اتد و تق ــد ارگست ــای پستاتداراع فاق ــدگی تیز دارد. النل ه ــع اشا ــنر ضعینی به السترول  خاصی به ط

 ااع.  در اقادیر ام ت ریک اااده ایستم ایمای  Bآاننتریسین  پل شده و این فعل و اتنعال، ای تناتد امیع آع را تنجیه ااد.  صای پستاتداراع اتشغ
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رـب  یرورـم  
ی من یاختالالت ا  

An overview of  
immune  

disorders 

یزــاد تیپــی ا   اختــالل ایمــنتنلنژیک شــرایطــی ااع اه تاشــی ا  پااــخ ایماــی تــاااااــب و یا تااافی اــی باشد. اغلب پااــخ های تاااــااب اازــر به ا

 ا دیـاد حساایع های شدید ای شنتد؛ در حالی اه پااخ های تااافی تاشی ا  تقص ایمای ای باشاد.

 ا دیاد حساایعا

اع به  در ا دیاد حسـااـیع یا آلرژی، اـیسـتم ایمای بدع به یک ااده خارجی واااش بیش ا  حد و یا تاااااـب تشـاع ای دهد. چاین پااـخ هایی را ای تن

ــدع، به یک وااــل خــارجــی بی ضــرر  واناع »بیش ا  حد یک اط ــاظــع ا  ب ــم ایماــی به جای حن ــع، چــرا اه در این حــالع، ایست ــنب  در تظر گرف ل

به ولع  پااــخ ای دهد. گرچه آلرژی تام دیگری برای ا دیاد حساایــع ااع، ولیسن بسیاری ا  اختالالتــی اه اردم ت ع واناع »آلــرژی  ای شااااد،  

ــی ا  پااــخ های غیرآلرژی به غذاها و یا  واااش های ایمای   ــی تاش ــاال واااش های اــمی به داروها، اختالالت گنارش بدع رخ تمی دهد. این اختالالت ش

ــع های خندی هم ــدع به باف ــی ب ــع ااع اه در آع ایستم ایما ــاای ــاد حس ــی ا دی ــر تنو ــی بیاتگ اتاد  اختالالت واطنی ای باشد. اختالالت خندایما

ــا ــل خ ــناا ــالع، آتتی بادی ها یا النل های  و ــخ ای دهد. در این ح اااد. اختالالت خندایمای  ااتی رخ ای  به آتتی ژع های خندی حمله ای  Tرجی پاا

لنل ها و یا بافع های بد طل ـا بع به آتتی ژع های خندی، به برخی ا  این آتتی ژع ها در ـا م های ت مل تـس ع حـساس  دهد اه افراد ولیرغم وجند اساتیـس

 گردد.ی شنتد. در این حالع، پااخ به این آتتی ژع ها اازـر به تنلید اتن آتتی بادی ها یا آتتی بادی ها بر ولیه بافع های خندی ایا

 ضعف ایمایا

لنل های   ابی در ـا عف ایمای، به ولع وجند تقص های اادر  ادی و یا تقص های ااتـس خ اافTو    Bدر ب ث ـض تم ایمای قادر به ایزاد پاـا یـس ی در برابر  ، ـا

ــک آتتی ژع تمی باشد. پااخ های ضعیف در اختالالت ضعف ایمای »خیلی امتر ا  حد اطلنب ای باشاد . گرچه این اختالل اازر به آایب استق یمی  یـ

 تمی شند، ولیسن ای تناتد باوث حساس شدع افراد به وننتع های اختلف شند.

ــنیه ای باشد. تق ــی بصنرت اولیه و یا  ات ــص ایما ــنل های  تق ص ایمای اولیه شاال تقایص ژتتیسی و یا تساالی بنده اه در آع فرد دچار امبند و یا تقص ال

T    لنل های لنل های    Bو ـا یب به ـا ــــی ا  آـا ند. تقص ایمای  اتنیه تیز تاـش د. این اختالالت  Bو یا    Tای ـش نرت طبیعی تساال یافته اتد، ای باـش      اه بـص

 اـی تناتد ا  بدخیمی ها، اناتغذیه، وننتع هایی ا  قبیل اید  و یا داروهای ارانب اااده ایستم ایمای تشأت گیرد.

 

 ارتبط ااع؟ COVID-19چگنته انانراایسن ی  به 

ای تناتد در ا ـدوده ذات الریه خنیـف تا اخـع و تهدید اااده  تـدگی همراه با ونـنتع های اشترک بااتریایی و قـارچی    COVID-19الگـنی بیمـاری  

اری ا  قــارس های شااخته شده یا تشده را تان  ااد. ریه ها و ایستــم ایمای اــالم، باوث ای شند این  ــ باشد. بــدع اتســاع امسن ااع رو اته ااپــنر بسی

، اازر  COVID-19اراع ابتال به  ــ ی ضعیف و یک ریه آلنده ااتاد ریه بیمــ اری ایزاد اااد. یک ایستم ایماــ اع وننتع و بیمــ دع اتســ قــارس ها تتناتاد در ب

ــ به ورود آا ــ اع ااپنرهای قـ ش ای شند. اپ   ـــ خارس به بدع برای جناته  دع و حمله به بافع ها ای شند. انانراایسن ی  غالبا در بیای و ایانس ها پـ

 ای تناتد خند را به چشم برااتد و انجب انری شند و با ا ر بر اغز، اازر به اردرد یا تشاج شند.

 



  

 

کشنده به   اه یچرا قارچ س  

 COVID-19مبتال به  مارانیب

ت؟ـوم آورده اس ــد هجــنـدر ه  

Why does the deadly 
black fungus invade 

COVID-19 patients 

in India? 

ــتم ایمای   ــیس ــرانب اااده ا ــپرژیلن ی  و ااتدیدیا ی  اه به درااع ا ــنتد، در طی    COVID-19 تعدادی ا  انارد انانراایسن ی ، آا اربنط ای ش

ع،  ــ ابــ ااتاد دیاری هایی  ــ گزارش شد. درااع های ااتاتدارد ااتاد ااتروئیدها و همچاین بیم  2020/2021های    الــ د در اــ در ها   COVID-19ی  ــ پاتدا

رام در ایالع ااهاراشترا  ــ ناگــ ر اــ ی در شهــ ک داتشسده پزشســ دی ، یــ ی ااهاتما گاتــ نم پزشســ اع اتستیتنی ولــ اراتــ دتر ای ااد. بیمــ ارچی را بــ ع قــ نتــ ون

ــ ارد. بیم را پذیرش ای ااد. ااا در اوااط ااه گذشته، چیزی تغییر  COVID-19بیماراع ابتال به   2020هاد، ا  ااه اه اال   اراع با اشسالتی اه پزشساع  ـ

ب داشتاد، بلسه در پشع ااتخناع های گنته و  ــ اشاهده تسرده بندتد رو به رو شدتد؛ افراد ته تاها تن  تن  ای  دتد و ت  COVID-19هان  در همه گیری  

 دور چشم خند درد و فشار احساس ای اردتد.

اته های انجی ا  بی دها وننتع با یک گروه  انارد آتها، برخی ا  اولین تـش ع؛ یک اپیدای اه با پاتدای همراه ـش ار یافته اـا ع اه ااانع در هاد اتتـش ماری اـا

ــ »ق  -تادر ا  قارس ها به تام انانراایـسع ایزاد ای ـشند. وننتع تاـشی ا  این قارس ها، انانراایسن ی    ــ ارس ـایاه ، به ـصنرت ا ــ ای تناتد به   -اوره ای  ــ

  و یا    –اع تشند  ــ ع وقتی دراــ ع بدهاد. این وننتــ م خند را ا  داــ اراع چشــ نرت و یا به اغز حمله ااد و یا باوث شند بیمایانس ها و ااتخناع های ص

 رگ بسشاتد.ـال را به دام اـی ا  افراد ابتـنانراایسن ی  ای تناتد تیمـا  –نار باشد  ـاع طنالتی ادت و دشـایاسه درا

      رات رخ داده ااع.ــ اراشترا و گزــ ی ااهــ ع های غربــ ها در ایال  ع در هاد اتناق افتاده ااع اه بیشتر آعــ انرد وننت  12000ر تقریباً ــ اه های اخیــ طی ا

S. P. Kalantri  دی و تاظر پزشسی بیماراتاع آع، ای گنیدا »در ان  اول  ـــ ی در اناسه ولنم پزشسی ااهاتما گاتـــ اد پزشســـ ، ااتCOVID-19   هیچ

 رس ایاه در ان  دوم اشنر را به رتگ قراز درآورده ااع. قارچی وجند تداشع. قا

ع، ایزاع باالی وننتع ده اـا یل برای ایاسه چرا این وننتع به طنر چشـمگیری در هاد ظاهر ـش و ایزاع باالی افراد ابتال به  دیابع   COVID-19 یک تنـض

، یک اادرم التهابی  MIS-Cبه دتبال   -ااع    COVID-19ری  ــ همه گیی ا   ــ ی های تاخنشایاد تاشــ نانراایسن ی  یسی دیگر ا  شگنتــ ی اــ ااع. اپیدا

الئم ااع اه همچااع ااه ها پ   ــ ه ای ا  وــ نوــ نالتی ، ازمــ ط  COVID-19اع را ت ع تأ یر قرار ای دهد، و »ــ نداــ ر اــ شدید اه به تظر ای راد بیشت

ه ارده  ــ حمل  COVID-19اراع  ــ ارچی وحشی ااع اه به بیمــ اری های قــ نانراایسن ی  یسی ا  اتناع بیمــ اراع را آ ار ای دهد. اــ ه، بیمــ ع اولیــ نتــ ا  ون

)برای آاپرژیلن  رینی    CAPAنف  ــ اه اخ  Aspergillusارس های  ــ نتع با قــ و یک اری ون  Candida aurisده ای به تام  ــ ر اشاــ ااع، ا  جمله اخم

 ( را به داع آورده اتد.COVID-19ارتبط با  

ــ بنجند ای آیاد، اه به تظر ای راد ارتخ باشد. یک انلنه ااتاتدارد جهع درا  COVID-19ین وننتع های قارچی پ  ا  تشخیص ا ــ اع اــ نارد شدید  ــ

COVID-19نتع را ااهش ای دهدــ دع در برابر ونــ ، دو های باالی انرتیسنااتروئیدها، داروهای ضد التهابی ااع اه واااش بیش ا  حد ایستم ایمای ب  .

ارس هایی اه ا  قبل در بدتشاع هستاد و یا در  ــ ار را در اعرب حمله بااتری ها یا قــ اع اتساع ها را تزات ای دهاد، ااا به طنر همزااع بیمــ ااتروئیدها ج

 اطراف آتها پراااده اتد، قرار ای دهد و آتها آایب پذیرتر ای ااد.

Arturo Casadevall  ارس در همه جا  ــ اع هاپسیاز بلنابرگ ای گنیدا »هاگ قــ ی جــ سده بهداشع ومناــ ی در داتشــ ایسروبینلنژیسع انلسنلک و  ــ ، پزش

ــ وج ــ ند دارد، ااا اا در پااسـ ــ ا ی آتها ا  ریـ ــ ه ها بسیـ ــ به ریه آایب ای رااتد. باابراین شما یک روی  COVID-19ار اارآاد هستیم. ااا  ـ داد تاخنشایاد  ـ

 ظرفیع پاک اا ی طبیعی ااپنرها و ااهش پااخ ایمای در تتیزه ااتروئیدها. اضاوف دارید؛ ااهش  
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ا و همچاین هاد گزارش اردتد اه انانراایسن ی  در بیماراع دیابتی ااترل تشده، به ویگه  ـــ رالیا و اروپـــ ، ا ققاع در ااتCOVID-19االها قبل ا  ظهنر  

ی،  ــ اااطق رواتایی گنیدا »حتی در  ــ ا  Kalantriااد.  اده ایــ ه آاــ دی را برای فاجعــ ها  COVID-19اراع  ــ ی به تظر ای راد. این اسئله، بیمــ وحش

  COVID-19ع  ــ ی اه تســ د را تدارتد. هاگااــ رل بهیاه قاــ ها اات  ر آعــ زودا »بیشتــ ی هستاد.  وی افــ االه و باالتر دیابت 30االع  ــ زرگســ م بــ ک هشتــ ی

ی و غیر ولمی  ــ ر ااطقــ اع غیــ دراز ای شند.  ــ ها تزنی  ه اول، برای آعــ اال، اغلب در هنتــ نئیدهایی با دو  بــ البا ااترــ ع، غــ ع ااــ اراع اثبــ ن بیمــ ای

COVID-19   .بسیار رایج ااع 

روع به ایزاد الگنریتم های  ــ اع شــ ده ااع به طنری اه پزشســ زارش شــ نر گــ به طنر گسترده ای ا  چادین اش  COVID-19وننتع های قارچی پ  ا   

اری  ــ ی برتااه بیمــ زشســ ر پــ اپسیاز و ادیــ اع هــ ی داتشگاه جــ ده پزشســ داتشسار ، پزشک  ــ ارس ها ارده اتد. اایرع اــ درااتی برای خنیف تر اردع حمله این ق

رادی اه ــ ااتشر ارده ااع ای گنیدا »اف  COVID-19اراع  ــ لنس در بیمــ ارس آاپرژیــ نتع قــ نرد ونــ ی پینتد و اتسنلنژی، اه اخیراً ت قیقی در اــ های وننت

ز اا، ای گنییم اه تمام وناال خطر تنجیه ای اااد  ـر شدید اتد. در اراـعرب خطـاد، در او یک دیابع جدید یا دیابع شدید هست  COVID-19ابتال به  

 اه یک داروی ضد قارس به طنر پیشگیراته ااتناده شند. 

ــ شاااایی به انقر یک انرد ابتال به انانراایسن ی  ای تناتد چالش براتگیز باشد. بر خالف برخی دیگر ا  وننتع های ق ــ شارچی، هیچ آ اایـ ی ابتای بر  ـ

اها ای تی ااسن دارد. همه ایاها به اعای وجند افراد  ـــ نع وجند تدارد اه بتناتد آع را تشخیص دهد. تشخیص تیا  به اتزام بینپسی، بررای تمنته و گـــ خ

م اراقبع های بهداـشتی هاد،  ها اـاع. در بخش های امبند ااابر گـسترده ـایـست  اتخـصص برای اتزام آع وظایف و تزهیزات پیـشرفته برای پـشتیباتی ا  آع

 این انارد را تمی تناع تضمین ارد.

ته ا   ــ ه تباشد. داــ ه صرفــ روع بــ راد اقــ ر افــ م ااع و امسن ااع برای ااثــ ارس در هاد اــ د قــ ی داروهای ضــ ری، حتــ ای خبــ زارش هــ اس گــ ر ااــ ب

ه های جدیدتر اه برای بیماراع  ــ رس بنده ااع، تسخــ ه ها قبل در داتــ آتها ا  دهی اه برخی ا   ــ داروهای ضد قارس داته بادی تسبتاً امی دارتد و در حال

ــ ام ــ ای گنیدا »به واناع درااع ترجی ی، ه  Kalantriی تیستاد گراع و امیاب اتد.  ــ دالر( ااع، اه   410روپیه )حدود    30،000زیاه درااع یک رو ه  ــ

ری شدع در بیماراتاع  ــ ل وریدی ، بستــ اع اغلب هنته ها طنل ای اشد و تیا  به تزریق داخار ااع. این دراــ درصد هادی ها یک هزیاه فاجعه ب  99برای  

 و تظارت دقیق بر وملسرد الیه دارد. 

ــ در این ارحله، پیش بیای پایاع اپیدای اایه قارس ایاه ااساع پذیر تیسع، اگرچه آگاهی بیشتر ا  ایزاع آایب پذیری بیم اراع امسن ااع به پزشساع در  ـ

نیر دیگر ا   هاد ع اه در آع پاتدای جهاع را غافلگیر ای ااد و یک تـص ی دیگر اـا ر، این روـش خیص دهاد. در حال حاـض ایاسه    اجا ه دهد انارد را  ودتر تـش

 چگنته وخیم ترین ا رات آع بر اشنرهایی اه حداقل هزیاه آتها را تدارتد، ااهش یافته ااع.

ــ قرار گرفته اتد شاالا پااستاشنر های دیگری اه ت ع تا یر این بیماری   ــ اع، تپـ ــ ال و باگالدش اتد. این وننتـ ع همچاین در روایه، اوروگنئه، پاراگنئه،  ـ

 شیلی، اصر، ایراع، بر یل، وراق و اسزیک اشاهده شده ااع.
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در اهیقارچ س عفونت  

شود؟   یم  عیشاهم   رانیا  

در معرض ابتال هستند؟ یچه کسان   

Black fungus infection 

in I R A N 

شـاع ا  اول ضـعیف بنده ااـع اه به وننتع قارس  ها دچار اـناتغذیه، وناال ا یطی و فقر بندتد و اـیسـتم ایمای»هادیدبیر اتزمن وننتی اشـنر گنعا  

 اتد. تری را ات مل شدهاـیاه ابتال شدتد و حاال با ابتال به اروتا شرایط اخع

شنر با اشاره به ب ـــراع ابتالی چادین هزار هاـــدی به وننتع قـــارس  آتالین به تقل ا  ایلاا، داتر آایتی  راضاتی دبیر اتزمن وننتی ابه گزارش همشهری

این   شند.ایایــاه، بیاع اردا »قارس ایاه چیزی ااع اه به طنر وــادی در همه اشنرها حتی اشنر خند اا در افرادی اه تقــص ایماــی شدید دارتد، دیده  

 تناتد خند را تشاع دهد. اااد ایداروهای ااهش ایستم ایمای اصرف ای  اااد یا به دلیل پینتد،درااتی ایوننتـع در افرادی اه شیمی

اتی اه ـایـستم ایمای ـضعینی دارتد، تهاجمی ای ند و آـایب ایزاد ایوی ادااه دادا »این قارس در اـس ااد، ااا در افراد با ـایـستم ایمای تراال هم ااساع  ـش

در اشـنرهای دیگر هم این وننتع فقط در افرادی اه اـیسـتم ایمای خیلی ضـعیف دارتد، دیده  ااد. حتی  دارد وجند داشـته باشـد ولی اسـی را بیمار تمی

 شند. ای

یاه در آته دت باال درگیر بیماری بندتد، انارد اپک ـا اهده اردتد افراد ابتال به اروتا اه  ااع  یادی و با ـش اتی افزودا »در هاد اـش ع اه  راـض ا باال رفته اـا

 ادت بنده ااع. یک ایستم ایمای ضعیف و بیماری طنالتیی این شرایط  حتما  ایاه

افتد و به تظر این افراد خندشــاع دچار اــناتغذیه،  دبیر اتزمن وننتی اشــنر گنعا »درواقر برای اســی اه طی یک هنته درگیر اروتا باشــد این اتناق تمی

ــر بندتد و ایستم ایمای ــناال ا یطی و فق ــیف بنده ااع اه حو ــروتا شرایط اخعشاع ا  اول ضع ــه داشته  اال با ابتال به ا تری را ات مل شدتد، ااا تنج

داخلی اغـــز    این وننتع در بدع افزودا »بیشتر قسمع  باشید اه این انضنع برای اشنر اا جای تگراتی تدارد.  راضاتی در انرد والیم و تناحی درگیراااده

 ها اتنجه بیماری شنیم. ی آع را بشااایم و ا  طریق یافتههای اولیهسع اه تشاتهطنر تیااد ولی اینی چشم را درگیر ایو پشع حنـره

ــیر اختصاصــی دارد و تااید ای راضــاتی بیاع اردا »خیلی تباید روی ــف ایمای اه ا  قبل در ابتالیاع  والیم این بیماری تمراز ارد. چنع والئم غ اام ضع

ــدی بنده، اازر به این اساله در هاد شده ــر جهش  ها های ویروس هادی و آفریقایی گنعا  ااع.  دبیر اتزمن وننتی ایراع در ادااه ص بتش در انرد خط

باابراین االع دیگر ویروس   ااد.تر ااع، شــروع به گردش ایشنتد و انیه جدید اه غالبام ا  ااطقه خار  ایها امآید، قبلی»وقتی یک جهش جدید ای

 اتگلیسی ااع اه غالب شده ااع.   یافتههرچه هسع، ویروس جهش داریم وووهـاع را در بین بیماراع ت

بع به آتها ـضعیف ــروس اتگلیـسی تـس ده، ویــ ــروس هادی و آفریقایی  یاد ـش ر اه ویــ باابراین ویروس هادی و   تر خناهد بند.وی ادااه دادا »در حال حاـض

ــالب خناهد شد. در ــراد آفریقایی غ ــدع خیلی ا  اف ــز ب ــیبه دلیل ت ــروتا، آتت ــن یا ابتالی قبلی به ا ــروس   تناتدبادی وجند دارد و ایریق وااس در برابر وی

ــاع ااد، ااا این آتتی ــادیدف ــیف ومل ای ب ــروس هادی و آفریقایی ضع ــن   ااد و ااساع دارد وننتع ازدد به وجند بیاید؛در برابر وی یعای اسی اه وااس

 اره ابتال شند.  ده یا بهبند یافته، ااساع دارد دوب

نر ار در بیماری    یافتهدر پایاع گنعا »اا هم ا  این دو جهع ا  ویروس جهش دبیر اتزمن وننتی اـش تیم، در ویروس هادی اتتـش هادی و آفریقایی تگراع هـس

 ااد. درت ضعیف اقابله ایتناتد ویروس را خاثی ااد و با قبادی انجند تمیشند اه آتتیباال ااع و در انرد آفریقایی هم اناردی دیده ای

ده اه قبال تادر بنده و حاال افزایش یافته اـاع. به گنتههم گنتای اـاع ایر ـش نر هاد، بیماری ارگبار دیگری ـش ای اه هزاراع   ااع با او  گرفتن اروتا در اـش

 اتد.حاال درگیر وننتع »قارس ایاه  شده  COVID-19تنر ا  ابتالیاع یا بهبندیافتگاع  
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ــاب وننتی   ــاری هـ ــراع تیز شایده شده ااع ااا داتر اسعند ارداتی، اتخصص بیمـ گنته ااعا  در این ایاع خبرهایی ابای بر اشاهده این بیماری در ایـ

ــرف خنداراته دگزااتا وع خنددا ــردم تنجه داشته باشاد ا  اص ــط ا ــراگیر تیسع فق ــراع ف ــاری در ای ــند تدارد چنع این بیم ری اااد و  »جای تگراتی وج

 تاهـا با داتـنر پزشک آع را اصرف اااد. 

ــا هم اعتقــد ااع ــه با اــروت اه تبــاید اــردم را تگــراع ارد. او با اتتقــاد ا  اخبــار ااتشــر شده درباره    ایان ا ر ، وضــن امیتــه ولمــی اتــاد الــی اقابل

های  یادی اناجهاد،  داتم با وجند این اه اردم با ااترس و اضطرابگنیدا »واقعا تمیاااده ابتال به بیماری قـارس ایاه در رو های گذشته ایوـنارب تگراع

ــراد با اطر  ــنانراایسن ی  این تگراتیاردع اشچرا با  هم برخی اف ــارس ا ــد  ها را داان ایادگی ق ــاراع دارای قا ــنانراایسن ی  همیشــه در بیم  تاد. ا

 اایم. واناع قارس ایاه ا  آع یاد تمی تد اه در صنرت تشخیص  ودهاگام قابل درااع ااع و اصال اا به  های ایستمیک را رقم ایبـاال وننتـع

ینع آع در ایراع اناجه ای  گنته ا ر ، این گنته  به نیم؛ چرا اه تیـسع اه اگر در هاد، ایزاع ابتال به این بیماری باال رفته باابراین اا در آیاده تزدیک با ـش ـش

اع  ــ ای تی درــ ا  به ایزاد چاین هــراس و وحشــ ا ایــزاع ابتالی آع باال تیسع و تیــ این بیماری اسری تیسعا »در ایراع این بیماری وننتی وجند دارد اا

 ها، انانراایسن ی  امترین ایزاع اتتشار را دارد. ها، در ایاع قارس  ردم تدارد. در ااار همه اینـا

ــ تناتیم با اطمیااع بگنییم اه این داتگدهدا »تمیا  هم تنضیل ایــــ اهای ااسیگعاو درباره اتتشار این بیماری ا  طریق داتگاه ها واال اتتشار قارس ا   اهــ

ــ طنر اداوم، در حال ضد وننتی و ااتریل شدع هستاد. ا  ابتدای پاتدای ا  اا  بههای ااسیگعدیگر تباشد ااا داتگاه  فردی به فرد ــ روتـ ــ ا تااانع هـ زاراع  ـ

 اتد، بسیار ام ااع. اتد ااا تعداد افرادی اه به این قارس ابتال شدهار ابتال درااع شدهـبیم

اااس ااع؛ چرااه این  ر شروین شسنهی، رئی  بخش وننتی بیماراتاع لقماع، بیـرس ایاه، انضنوی ااع اه ا  تظاـتگراتی باالی اردم تسبع به ابتال به ق

ته و تباید آع را پررتگ ارد. او ای ه وجند داـش اع در حن ه وننتی حتی پیش ا  انویدبیماری همیـش ـص ساع اتخـص بیماراع ابتال به این    19-گنیدا »تمام پزـش

ــ ق ــ ین بیماتد. اارس را دیدهـ ــ وجه قابل اتتقال تیسع. ااپنر ق هیچاری به  ـ ــ ارس اـ دلیل اروتا    نانراایسن ی  در بیای هر فردی وجند دارد و اگر شخصی بهـ

ه و خراب روع به ریـش پنر ـش ند، امسن اـاع بعد ا  چاد رو  هماع اـا تری ـش یانسبـس سلی  اردع ـا الم اـش تم ایمای ـا یـس ها ااد. این قارس برای افرادی با ـا

 تناتد اازر به بیماری شند. تری دارتد ایااد ااا در اساتی اه ایستم ایمای ضعیفاد تمیایز

روتا  ـاع اـو ااهش ایمای بر ا ر ااتناده ا  داروهایی برای درا  COVID-19اری  ـای، خند بیماری  ایاهـراد دارای بیمــ ی ام افــ گنته این اتخصص، ایما  به

ال به  ــ اری دارم اه ابتــ اری اناجه بندیم و همین حاال هم، بیمــ روتا هم اا با این بیمــ شند؛ »ا  رو  اول پاتدای انانر ایــ وننتع اشند، اازر به  تزنیز ای

 های گذشته وجند داشته و همیشه هم اهم بنده، باابراین اتناق جدیدی تیسع. این وننتع ااع. این بیماری قارچی در اال

اع  ـاری در تعداد بسیار امی ا  ابتالیـهااع. این بیمنسـاری، درگیری ایاـال به این بیمـهای ابتگنیدا »تشاتهاری ایـ به این بیمهای ابتالاتهـاو درباره تش

رگ  ـــ ا  شند و اگر  ود تشخیص داده تشند، اازر بههای االم ایانس، ایزاد ایارس به بافعـــ دع، داروها و حمله قـــ بندع ایمای بدلیل پایین به اروتا به

 شند. ای

 ااال گذشته انرد ابتال در یک 5گزارش تاها 

نری  بیماراع دیابتی اه ابتال به اروتا ای تاع اـسیل داتـش تاد. پیام طبرـای، رئی  بخش وننتی بیمارـا یاه هـس تر در خطر گرفتارـشدع به قارس ـا نتد، بیـش ـش

ال اشخص  ــ شند. ولع آع هم ااازارش ایــ ع گــ اراع ابتال به دیابــ س ایاه در ایاع بیمارــ گنیدا »بیشترین انارد ابتال به قااد و ایاین انضنع را اطر  ای

ــ شــند. به همین دلیل برای دراااــع. دیابع این افراد پ  ا  ابتال به اروتا، ا  ااترل خار  ای شــند و این اســئله آتها را  اع این افراد، انرتنع تزنیز ایـــ

 دهد. انانراایسن ی  قرار ایرب ابتال به  ـاع

ب  ــ ال وجند دارد و باید اراق ــ اد ااد ااا به هر حــ اری آع قدر تیسع اه تگراتی ایزــ دهد اه شینع این بیماطر را ایــ ی این اطمیااع خــ با این همه ااا طبرا

انرد ا  بیماراع، جاتشاع را    2ال در ایراع گزارش شده اه انرد ابت  5درصد ااع. در یک اال گذشته حدود    50اری،  ــ وایر در ا ر این بیمزاع ارگــ بندا »ای

 ا  داع دادتد. تمام این بیماراع دیابتی بندتد و درگیری رینیی باالیی داشتاد اه ابتال به قارس ایاه، اازر به ارگشاع شد. 

د،  ــ اری در هاــ نع باالی این بیمــ ل شیــ اها »دلیــ ارس ایــ ه قاالی آع ااع تــ دلیل اشادگی ب  ا بهــ روتــ ر، اــ ترین خطمــ ااانع، اهص، همــ گنته این اتخص  به

دت افزایش پیدا  ــ شنع بهــ نرتــ رف اــ ا اصــ روتــ ع آتهااع. طی ادت اخیر هم با تنجه به ب راع اــ اراع ابتال به دیابــ ابل تنجه بیمــ باالبندع جمعیع و آاار ق

 انانراایسن ی  شده ااع. ارده اه این وناال انجب افزایش بیماراع اروتایی ابتال به  
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ساع های  ــنر در اــری ارد. ا  حضــنراایسن ی  پیشگیــناــی تناع ا  ابتال به اــروی اااد، اــپی COVID-19نرالعمل های  ــراد ا  داتــاگر اف

بزتید. دولع تالتگاتا داتنرالعمل هایی را برای  ر وااسنــظ ااید و به انقــاوی خند را حنــک بزتید، فاصله اجتمــنغ خندداری ااید، اااــشل

ــجلنگیری ا  انانراایسن ی  در بیم ــصادر ارده ااع. طبق داتنرالعم COVID-19اراع ـ ــل ها، ااترل اصرف قاـ ــد در بیمـ اراع آلنده به ـ

COVID-19ــ، درااع اداوم، رژیم غذایی بیم ــاراع بهبندیافته باید ااترل ـشند. جدا ا  آع، به پزـشــ ساع تنـصیه ای شند ا  ااتروئیدها، آتتی  ــ

ارس ها با دو  ص یل و در ادت  ااع ااااب ااتناده اااد. اراتزام، دولع بر پااسا ی رطنبع اا  با پاک اااده ها، آب ــــبینتیک ها یا ضد ق

نراایسن ی  ارائه داده  ـــانـــندهایی برای ادیریع اـــهمچاین رهام  ICMRااتریل و هنای خشک در طی ااسیگع درااتی تأاید ارده ااع. 

ای  ــااد اه داروه  یــه اــنصیــساع تــزشــه پ ــب  ICMRدا ا  این، ــا ااع. جــگاتــع تالتــندهای دولــندها تقریباً اشابه رهامــااع. این رهام

ــتاظی ــم اااده ـایـستــ ــم ایماــ ــی را قطــ ــر اــ درااع  برای  Bرده، پروفیالاـسی ـضد قارس را اتنقف اااد و قبل ا  تزریق آاننتریـسین  ــ

 .را تزریق اااد IVانانراایسن ی ، تراال االین 

 راه های تقنیع ایستم ایمای بدعا

 خناب اافی -1

ــ تباید قدرت خناب شباتگاه ــ ی را داع ام گرفع؛ خناب به بـ ــ دع ااـ ــ ساع تغذیه و اتـ رژی ای دهد و بعد ا  ااترس های رو اته تیروی تا ه ای به ایستم  ـ

ای تناتد انجب ااهش اقدار گلبنل های انید شده و در تتیزه تناتایی بدع برای ابار ه با وننتع، ویروس و  ناب  ـایمای ای بخشد. ا  انی دیگر امبند خ

ر بر  ــ ی دهد و تیا ی به ذار تیسع اه این ااــ ش اــ زایــ ال ابتال به بیماری های ویروای را افــ ااوع، احتم 7گذارد. خناب امتر ا   ¬بیماری رو به افنل ای

 .گذارد  سمی هم تا یر ایرد الی ذهای و جـوملس

 روایع بهداشع -2

ــ ـشـستن اداوم دـاع ها آـااتترین روش برای حناظع ا  خند در برابر آل ندگی های ـاطن ، دـاع ها یا لباس ها ا ـسنب ای ـشند. ـضدوننتی اااده های  ــ

ن ر تباشد، ام تا یر هم تیسع. چااتچه در  ــ  اتیه( هم اگر ا  20نع )حداقل  ــ ی در ا  بین بردع ایسروب ها بسیار ان رتد ااا شستن داع ها با آب و صابــ السل

نیی،  ــ ل ااید اه قبل و بعد ا  غذا، ااتناده ا  داتشــ ر اهمیع  یادی دارد. اطمیااع حاصــ راد  یادی در تماس هستید، این ااــ ااید اه با اف¬جایی اار ای

ی ااتاد  ــ ل شخصــ اده ااید و واائــ اع ااتنــ رفه ا  آرتزتــ ه یا اــ اری، هاگام وطســ یمنگیری ا  شینع بــ اع را بشنیید. برای جلــ ع هایتــ ه داــ رفه یا وطســ ا

 .اس را بدوع شستشن در اختیار دیگراع قرار تدهیدـنله و لبـح

 رژیم غذایی االم -3

نه  ـناع ایـرف بیشتر اتـااد. اص  راهم ایـااب ایستم ایمای را فـظ وملسرد ااـدع برای حنـا  انردتیا  بـنخع و اـذایی، اـناد غـار ا  اـذاهای ارشـغ

ی  ــ و روی هستاد و تیز تنشیدع آب ااف  Cو    Dار ا  ویتااین های  ــ نه ها ارشــ ذی انرد تیا  ااع. ایــ ناد اغــ ب برای تااین اــ ی ااااــ ات روشــ ها و ابزیز

 وجند دارتد اه ای تناتید ا  آتها ااتناده ااید.نجب تقنیع ایستم ایمای بدع خناهد شد. چااتچه ا دودیع رژیمی دارید، اسمل هایی  ـا
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  C ویتااین-

ال،  ــ نی، پرتقــ ای تناع الم بروالی، ای C ویتااینناد غذایی حاوی  ــ ااد. ا  ا¬دع امک ایــ نلید گلبنل های انید و بهبند وملسرد ایستم ایمای بــ به ت

 .ن، اتناع تنت ها را تام بردـلیم

  D ویتااین-

ی امک ای ت در اقابله با وننتع های تانـس یـس لی ویتااینــــ اااد و ا  ـا ید  D م ایمای بدع ا اظع ارده و آع را تقنیع ای تمایاد. اابر اـص ، تنر خنرـش

م ارغ و آب  ــ اهی چرب،  رده تخــ ای تناع ا D نــ اوی ویتاایــ ذایی حــ ناد غــ ذاها یا اسمل ها هم وجند دارد. ا  اــ ن در برخی غــ ااع؛ ااا این ویتاای

 .ال را تام بردـپرتق

 روی-

ز،  ــ ع قراــ ناد غذایی حاوی روی شاال؛ گنشــ دع شااخته ای شند. ابنیع اااده های ایستم ایمای  ــ ناع یسی ا  بهترین تقــ نی اه به واــ آتتی ااسیداع ق

 .ارغ، آجیل و لبایات هستاد

H2O- 

ــ رد. داتــ نرت گیــ اید صــ ز بــ ی به اغــ اتــ د. آب راــ نش تسایــ رااــ دع آب را فــ تنشی یه  ــ ناع آب را تنصــ لی 10تا  8ه  ــ دع رو اتــ نشیــ لی، تــ ل های فعــ نرالعمــ

ااد. همچاین به دفر    دع و اارارد بهتر آع امک ایــ ایمای بظ وملسرد ایستم  ــ اااد )اه شاال قهنه، چای، آب اینه و ... هم ای شند(. آب به حن  یــ ا

 .ااد  دع ا  طریق الیه ها، ایستم لاناوی و گنارش را امک ایـنم بـام

 ااهش ااترس -4

ند. جه تم ایمای ای ـش یـس عیف ـا بب تـض ترس بیش ا  حد، تنلید هنرانع انرتیزول را افزایش ای دهد. وجند اقدار  یاد این هنرانع در بدع، ـا ع غلبه  اـا

 :بر ااترس، روشهای  یر را پیشاهاد ای دهیم

 ور ش

 تن  ومیق، اراقبه و ااااژ

 ااتراحع اابین اار یا ور ش

 اختصاص  ااتی برای اتزام اارهای لذت بخش

 ص بع با خاتناده و دواتاع

 ور ش -5

ــ ور ش ارآاد همه اارهااع! ته تاها به ااه ــ ش ااتـ بلسه یسی ا  قدرتماد ترین تقنیع اااده های ایستم ایمای به  رس و بهبند خناب ااتهی ای شند،  ـ

ند  ـد، بهبـااد. همچاین با افزایش تعداد گلبنل های انی  شمار ای آید. فعالیع بدتی به بهبند حراات ریه و ااهش اقدار چربی در ازاری هنایی امک ای

ــ دقیقه ور ش با ـشدت ات 30گذارد. دـاع ام    وروقی بر ـایـستم ایمای بدع تا یر اثبع ای  –گردش خنع و وملسرد قلبی  ــ نـاط و چاد رو  در هنتــ ه  ــ

 تنصیه ای شند. به خاطر داشته باشید ازبنر تیستید جهع ور ش، به باشگاه بروید؛ بلسه ای تناتید در خاته یا فضای بیروع ور ش ااید.
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 نتیجه گیری و

دی ـــع بنـــجم  

Conclusion and  
summarization 

د، وننتع قارس اـ   یبا تنجه به اطالب ند اه ا  تظر اـ   یا  یدر افراد  اهیاه ذار ـش ا  ـش تمیتناتد خطرـا اد؛ ب  یتم  یدر حد اطلنب  یمایا ـس ابتال به    ماراعیباـش

صرف خنداراته  دارتد. ا  رراد قراــ داته اف  نین اتزام داده اتد در اــ وض  دــ نتیل پــ وم یا گــ اه به ت  یرادــ ااترل تشده،  تاع باردار، اف  عــ ابیبه د  اعیابتال  د ،یا

ــ وجه از چیدگزااتا وع و انرتنع به ه لیا  قب  یمایا ـستمیو ـارانب اااده اـ   عیـضدحـسااـ   یداروها ــ باـشد، بلسه فق  یا  تمــ پزـشک و ت ع    رتظریط  ــ

 داروها ااتناده شنتد.  نیاراقبع ا
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