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 1استاد انگل شناسي و قارچ شناسي2 ،رزيدنت بيماريهاي عفوني
تاريخ دريافت - 58/3/12 :تاريخ پذيرش58/4/31:

خالصه
مقدمه :موكورمايكوزيس يا زيگومايكوزيس عفونت قارچي فرصت طلب با سير حاد و مرگ و مير باالست كه در اكثر موارد در بيماران ديابتي و
مبتاليان به نقص ايمني از جمله بدخيمي هاي خوني ديده مي شود بيماري به چندين شکل بروز مي كند كه رينوسربرال شايعترين شکل
است  .تشخيص صحيح و به موقع مي تواند نقش مهم و اصلي در پيش آگهي بيماري داشته باشد  .با توجه به اين که مطالعات قبلي از
ديدگاه آسيب شناسي و يا غالبا به صورت گزارش مورد ارائه شده است ،هدف اين مطالعه بررسي وضع بيماران مبتال به موكورمايكوزيس از
نظر عوامل ايجاد کننده و زمينه ساز ،نشانه هاي باليني هنگام مراجعه و نقش تشخيص به موقع دردرمان ايشان تعيين گرديد.
روش كار :اين مطالعه توصيفي مقطعي در بيماران مبتال به موكورمايكوزيس در سال  1332 – 1354در بيمارستان امام رضا ( ع) انجام شده
است  22 .بيمار مبتال که سابق ه بستري در بخش هاي عفوني ،مراقبت هاي ويژه ،گوش و حلق و اورژانس داخلي را داشتند ،مورد بررسي
قرار گرفتند  .پارامترهاي تشخيصي و باليني ،مشخصات فردی ،نتايج آزمايشگاهی در پرسشنامه ای جمع آوری گرديد  .اطالعات به دست
آمده با استفاده از آمار توصيفی و جداول توزيع فرا وانی پردازش شد.
نتايج :جمعيت تحت مطالعه  18نفر مرد و  3نفر زن بودند  .دامنه سني از  1سال تا  58قرار داشت  .ديابت شايعترين بيماري زمينه اي بوده
است  .بيش از %08اين افراد مبتال به شکل راينوسربرال بودند و ميزان مرگ ومير باالي  %38بوده است  .مواردي که در زمان کوتاه به
تشخيص رسيده و تحت درمان موفقيت آميز قرار گرفته اند ،کمتر از  %28بيماران را شامل شده است  .رايزوپوس شايع ترين عامل ايجاد
کننده و اسيدوز ديابتيک شايع ترين عامل زمينه ساز بود.
نتيجه گيري:ديابت کنترل نشده شايع ترين عامل زمينه ساز موکور مايکوزيس است  .تشخيص صحيح به موقع و زودرس و در نتيجه درمان
صحيح نقش بسيار مهمي در پيش آگهي بيماري دارد و ميزان مرگ و مير بيماران را به نسبت زيادي کاهش مي دهد  .آزمايش مستقيم در
کوتاه ترين زمان جواب مطمئني براي تشخيص است.
واژه هاي كليدي :موكورمايكوزيس ،ديابت ،رايزوپوس ،لوسمي

