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ايلیه کىگرٌ آزمایشگاٌ پسشکی َیرکاویا
آزمایشگاٌ ي بیماری َای قلب ي عريق

شىاسایی مًلکًلی ،تًزیع گًوٍ ي حساسیت ضد قارچی گًوٍ َای کاودیدا جدا شدٌ از بیماران مبتال بٍ
کاودیدیازیس
مىصًرٌ غفاری :گزٍُ هیکزٍتیَلَصی ،داًطگاُ آساد اسالهی ٍاحذ ٍراهیي-پیطَا
ساسان رضایی :گزٍُ اًگل ضٌاسی ٍ قارچ ضٌاسی پشضکی ،داًطگاُ علَم پشضکی تْزاى
صادق خدايیسی :گزٍُ اًگل ضٌاسی ٍ قارچ ضٌاسی پشضکی ،داًطگاُ علَم پشضکی تْزاى

چکیدٌ
مقدمٍ :کاًذیذهی یک عفًَت تْذیذ کٌٌذُ حیاتی در تیواراى هثتال تِ ضعف سیستن ایوٌی است .در ایي تیواراى هیشاى هزگ ٍ هیز تاال
گشارش ضذُ است تٌاتزایي درهاى ضذ قارچی اٍلیِ ضزٍری است .در سال ّای اخیزً ،سثت گًَِ ّای غیز آلثیکٌس ًسثت تِ گًَِ ّای
دیگز کاًذیذا افشایص یافتِ است ٍ تِ عٌَاى عاهل اصلی عفًَت کاًذیذیایی تیوارستاًی گشارش ضذُ اًذ .تغییزات در حساسیت تِ
دارٍّای ضذ قارچی در هیاى گًَِ ّای کاًذیذا ،ضٌاسایی گًَِ ّا تزای اطویٌاى اس درهاى سزیع ٍ هٌاسة تسیار هْن است .ایي هطالعِ
تزای تزرسی تَسیع گًَِ ؛ خصَصیات هَلکَلی ٍ الگَی حساسیت ضذ قارچی کاًذیذا جذا ضذُ اس تیواراى هثتال تِ کاًذیذتاسیس
تستزی ضذُ در دٍ تیوارستاى تْزاى اًجام ضذُ است.
ريش کار :ایي هطالعِ آیٌذُ ًگز در تیوارستاى ّای اهام خویٌی ٍ ضزیعتی تْزاى در طی سال ّای  6931-6931اًجام گزفتً .وًَِ
ّای تالیٌی ٍ اطالعات تیوار ضاهل اطالعات هزتَط تِ سي ،جٌس ،تاریخ پذیزش ،تخص ،تاریخ ًوًَِ گیزی ٍ تاریخ ضزٍع کاًذیذهیا،
سهیٌِ ّای پشضکی ،جزاحی ،درهاى ضذ قارچی ٍ ًتایج حاصل جوع آٍری گزدیذ .ایشٍلِ ّای هخوزی جذا ضذُ اس ًوًَِ ّای تیواراى
تا رٍش ّای فٌَتیپی ٍ  RFLP-PCRضٌاسایی ٍ حساسیت ضذ قارچی دارٍّای آهفَتزیسیي  ،Bفلَکًَاسٍل ،ایتزاکًَاسٍل،
ٍریکًَاسٍل ٍ کاسپَفاًجیي هَرد تزرسی قزار گزفت.
وتایج :ضیَع کاًذیذیاسیس  ٪3تَد ٍ علت  ٪16هَارد کاًذیذیاسیس ًاضی اس گًَِ ّای کاًذیذای غیز آلثیکٌس تَد .عَاهل خطز
عوذُ دستگاُ تٌفس هصٌَعی ،کاتتز ادراری ،درهاى تا آًتی تیَتیک ٍسیع الطیف ٍ جزاحی ضکوی است .تیواری ّای سهیٌِ ای اصلی
در ایي هطالعِ ضاهل اختالالت تٌفسی ،دیاتت هلیتَس ٍ پاًکزاتیت تَد .توام ایشٍلِ ّای کاًذیذا آلثیکٌس ٍ کاًذیذا پاراپسیلَسیس تِ
تواهی عَاهل ضذ قارچ هَرد آسهایص حساس تَدًذ %04 .گًَِ ّای کاًذیذا گالتزاتا ٍ  %94گًَِ ّای کاًذیذا تزٍپیکالیس هقاٍم تِ
دارٍی فلَکًَاسٍل تَدًذ.
بحث :ایي هطالعِ اثثات هی کٌذ کِ گًَِ ّای کاًذیذا غیز آلثیکٌس یک پاتَصى هقاٍم تِ فلَکًَاسٍل در حال ظَْر است کِ هی
تَاًذ طیف گستزدُ ای اس کاًذیذیاسیس را ایجاد کٌذ تٌاتزایي ضٌاسایی دقیق گًَِ ّا ٍ الگَی حساسیت ضذ قارچی ایشٍلِ ّای
کاًذیذا تزای اًتخاب درهاى ضذ قارچی هٌاسة تزای ًتیجِ تْتز ضزٍری است.
کلمات کلیدی :کاًذیذیاسیس؛ گًَِ ّای کاًذیذای غیز آلثیکٌس؛ ضٌاسایی هَلکَلی

