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شد که  شروع  سیاه از جایی  شد و  19و در بیماران مبتال به کووید  ابتدا در هند آنموارد ابتال به ماجرای قارچ  گزارش 

ست.  رانیدر ا هم یحاال موارد شده ا صص ب کیگزارش  س: دیگویم یعفون یهایماریمتخ بدن در  یمنیا ستمیکاهش 

دارند  ینییپا یمنیا ستتتمیکه ستت یافراد ی نی نیا، کند اهیافراد را مستتت د ابتال به قارچ ستت تواندیهنگام ابتال به کرونا م

 هستند. یماریب نیمست د ا

 .است جدی بسیار اما نادر نسبتاً قارچی عفونت نوعی موکورمایکوزیس

 صورت در، دهد می رخ ایمنی ض ف سیستم هنگام در اغلبشود و  می شناخته سیاهقارچ  عنوان تحت عموماً عفونت این

  .باشد کشنده تواند می موکورمایکوزیس درمان، عدم

صور م یبرخ سان  عفونت ستیدرست ن هینظر نیست اما اا کرونا روسیو عوارضاز  گرید یکیعارضه  نیکنند ا یت . در ان

توانند در  یاز بدن را به خود اختصتتتاه دهد. قارچ ها م یا هیقارچ مهاجم، ناح کیافتد که  یاتفاق م یزمان یقارچ یها

کنند.  یم یدر بدن انستتتان زندگ ی یوجود دارند که به طور طب زیها ن چقار یکنند. برخ یزندگ اهانیهوا، خاک، آب و گ

س شته اند شهیها که هم کروبیاز م یاریمانند ب ست بدان، وجود دا از قارچ ها مضر هستند  یهمانطور که برخ میاما الزم ا

 انسان دارند. یبرا یادیز یها دهیاز قارچ ها فا گرید یدر نقطه مقابل برخ

زنده بمانند  طیتوانند در مح یآنها م رایبردن آنها دشوار است ز نیکنند از ب یمضر به بدن حمله م یکه قارچ ها یهنگام

 دوباره آلوده کنند. نیزرا  گرید دافراو 

س یفرد یضرر هستند اما برا یها اکثرا ب قارچ ض  یها یماریب جهیدر نت آنها یمنیا ستمیکه   فیمختلف از جمله کرونا 

 تواند خطرناک باشد. یم ،شده

 چه افرادی بیشتر به قارچ سیاه دچار می شوند؟

سیاه سنیافراد و  همهمی تواند برای  قارچ  ای از دوره در  عموم مردمرخ دهد.  )مردان، زنان، بزرگساالن، کودکان( در هر 

یا به دلیل شتترایط ستتالمت مانند  ند. اما اگر به دلیل دارویی که مصتترم می کنهستتتندزندگی خود با قارچ ها در تماس 

ش ض یفی برخوردار با ستم ایمنی  سی ست از  شده ا شاره  شوندمواردی که در ادامه به آنها ا نیز  ند، احتمال این که بیمار 

 :بیشتر می شود

 افراد مبتال به دیابت 

 افرادی که داروهای مختلف از جمله کورتون ها را مصرم میکنند مانند دگزامتازون 

 افرادی که تحت درمان سرطان قرار دارند 

 افرادی که به ایدز مبتال هستند 

 افرادی که پیوند عضو انجام داده اند 
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  انجام داده اند سلول های بنیادیافرادی که پیوند 

  مبتال هستند نوتروپنیا )ت داد کم گلبول های سفید خون(افرادی که به 

 می کنند استفاده بلندمدت استروئید افرادی که از 

 افرادی که  از مواد مخدر تزریقی استفاده می کنند 

  هموکروماتوز( دارند سطوح باالی آهن در بدنافرادی که( 

  دوز متابولیک()اسی دارند سطوح نامت ادل اسید در بدنافرادی که 

 افرادی که از تغذیه مناسب برخوردار نیستند 

 هستند هنگام تولددر وزن کم دارای یا  متولد شدند زودرس که نوزادانی 

  دارندمانند سوختگی، بریدگی یا زخم  هپوست آسیب دیدکه افرادی 

  دیده شده است بین بیماران مبتال به کرونا قارچ سیاهمواردی از ابتال به همچنین 

 

 :)قارچ سیاه (  عالئم عفونت های قارچی

 یپوست راتییغت  

 پوست قرمز شدن  

  از پوست  یبردار هیال یاترک خوردن 

 خارش 

 تب 

 سرفه 

 قفسه سینه درد 

 نفس یتنگ 

 سمت صورت کیدر  تورم 

 سردرد 

 نوسیس یگرفتگ 

 درون دهان ای ینیپل ب یرنگ رو اهیس  اتیضا 

 درد شکم 

 تهوع و استفراغ حالت 

 یگوارش یزیخونر 

 در مدفوع خون 
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 اسهال 

س  یسوختگ ایزخم ، موجب عفونت تواندیم یو حت گذاردیم ریتاث هاهیر ای ها،نوسیس یدر هوا، رو اهیتنفس هاگ قارچ 

 .اوردیداخل دهان را به وجود ب اهیس یهاو زخم یپوست یهاتواند تورم صورت، تب، زخم یعارضه م نیپوست شود. ا یرو

شود و اگر  یینایتواند موجب از دست دادن ب یاز راه خون به مغز وارد شود که م این بیماری، عفونت در شدیدترین حالت

 درصد کشنده است. ۵۰تا  ۲۰ ردیتحت درمان و کنترل قرار نگ

 قرار دارند؟ قارچ سیاهکرونا در معرض خطر ابتال به  انیچرا مبتال

 نیم روم استتتت. در ا «نیتوکیطوفان ستتت»موز ف ال گردد که به مر دهیپد کیتا در بدن  شتتتودیبه کرونا باعث م ابتال

ض  سلول شودیبدن دچار اختالل م یمنیا ستمیس ت،یو سلول ،یعفون یهاو در کنار حمله به  حمله  زیسالم ن یهابه 

 .کندیم

شکان س یبرا پز ض  نی. اما اکنندیم زیتجو کورتون ،یمنیا ستمیکاهش حمالت  بدن و در  یقدرت دفاع فیکار باعث ت

 نکه،یا گری. نکته ددیآیها فراهم مرشتتتد قارچ یبرا یمناستتتب طیمح بیترت نیو به ا گرددیستتتطن قند م شیمقابل افزا

ستند و نرخ ابتال به د رد شتری، بیابتید مارانیب ست.  زیها ندر آن ابتیم رض خطر ه  نیا یباال وعیش لیاز دال یکیباال

 زین مارانیب یاند و برخکرده زیتجو کورتوناز حد الزم  شیو پزشتتکان ب هامارستتتانیب یبوده که برخ نیعفونت در هند ا

 اند.را در خانه مصرم کرده یا کورتون دیاستروئ یحاو یهابدون مشاوره با پزشک، دارو

 : قارچ سیاه درمان

انجام می دهد و از  م اینه بدنیروی شما  پزشکحتما به پزشک مراج ه کنید، هستید، قارچ سیاه ابتال به  بهاگر مشکوک 

گرده امکان وجود . اگر در تماس با غذاهای فاسد یا مکان هایی بوده اید که سوال می پرسدشما درباره سابقه پزشکی تان 

 .های قارچ در آنها یافت می شود، به پزشک خود اطالع دهید

پزشک ممکن است نمونه ای از مایع بینی یا گلوی به یک عفونت ریه یا سینوس مبتال هستید، در ابتدا در نظر پزشک شما 

 ارسال کند.  آزمایشگاهدقیقترین شما گرفته و برای بررسی های بیشتر به 

آرآی را برای بررسی گسترش عفونت به تی اسکن یا امهمچنین، پزشک ممکن است آزمایش های تصویربرداری مانند سی

 .مغز یا دیگر اندام های بدن تجویز کند

رشد قارچ  های تجویزی. داروشروع شودبا داروهای ضد قارچ تجویزی به سرعت ، درمان باید قارچ سیاهدر صورت تشخیص 

ب است که  نیسیعارضه آمفوتر نیا یدارو برا نیترجیرا .و عفونت را کنترل می کنداز بین میبرند را متوقف کرده، آن را 

هم استفاده  پوزاکونازولو  ایزاوکونازول، همچنین از مورد استفاده قرار گرفته است ی یوس اسیهم اکنون در هند در مق

 می شود.
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وارد بدن شده یا به صورت قره مصرم می شوند. پزشک روند درمان را با دوزهای باال ، یدیور تزریقراه  این داروها از

به استفاده از را روند درمان  تواند چند هفته طول بکشد. سپسی کند تا زمانی که عفونت کنترل شود که این م شروع می

 می دهد. قره تغییر

به پزشک خود اطالع دهید.  حتما است، نفس تنگیاگر دارویی دارای عوارض جانبی  مانند م ده درد، سوزش سردل، یا   

عمل قارچ  پیشگیری از گسترشبرای برداشتن بافت عفونی یا مرده به منظور ، پزشک شما ممکن است حاددر موارد 

توصیه کند. این ممکن است شامل برداشتن بخشی از بینی یا چشم بیمار شود که می تواند بر زیبایی فرد تاثیر را جراحی 

 .بگذارد

 :از قارچ سیاه پیشگیری

 اهیدر م رض خطر قارچ س یهاگروه ریو سا ابتید به انیمبتال، از تنفس هاگ های قارچ وجود نداردراهی برای پیشگیری 

 ند.بتال به موکورمایکوزیس انجام دهبرخی اقدامات را برای کاهش احتمال ا باید توجه داشته باشند که

تردد نکنند تا مبادا  ،و ستتاخت و ستتاز هستتتند یستتاختمان بیکه در حال تخر یاماکن ریپر گرد و غبار نظ یهادر محل 

ضور در چن قیقارچ از طر یهاهاگ شود و اگر مجبور به ح شان  ستفاده  ییهامکان نیتنفس وارد بدن سک ا ستند از ما ه

 کنند. 

 ،یباغبان ،یساختمان یاز کارها میکنیم هیبه افراد در م رض خطر توص زیوجود دارد ن یپوست یکه احتمال ابتال یدر موارد

از پوست خود با پوشیدن کفش، دستکش، هستند  هاتیف ال نیبه انجام ا ریکنند و اگر ناگز ینظافت خوددار ،یخاکبردار

ان ممکن با آب ترین زمبریدگی ها یا خراشیدگی ها را در کوتاه باید د.نپیراهن های آستین بلند محافظت کنشلوار بلند، و 

 دهند.و صابون شستشو 

یای طبی ی مانند الدیده، به ویژه پس از بای آسیب . این می تواند شامل سیالب یا آب ساختمان هنداز آب آلوده پرهیز کن

 .سیل و توفان شود

مبتال شده اید، داروهای خود را بر اساس دستور پزشک مصرم  قارچ سیاهاگر به در آخر ضمن آرزوی سالمتی برای شما 

یا عفونت بهبود نیافته است، بالفاصله پزشک خود را در جریان قرار  ایدساز شده عوارض جانبی مشکلدچار اگر نمایید و 

 .دهید

 

 :منابع

https://www.healthline.com/ 

https://www.webmd.com/ 

https://www.healthline.com/
https://www.webmd.com/
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https://en.wikipedia.org/wiki/Mucormycosis 

/https://behdasht.gov.ir 

 


