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Abstract
Background and purpose: Invasive aspergillosis (IA) is a leading cause of morbidity and
mortality in patients with decreased immune status. Aspergillus flavus is the second most common
species causing invasive aspergillosis after A. fumigatus. According to limited information on the
antifungal susceptibility test against A. flavus in Iran, in this study we aimed at evaluating the antifungal
susceptibility of two antifungal agents including itraconazole and voriconazole against clinical and
environmental isolates of A. flavus.
Materials and methods: Four hundred clinical and environmental samples were collected from
Mazandaran, Tehran and Khorasan Razavi provinces. The identification of A. flavus isolates were
confirmed by sequencing of β-tubulin gene. The MICs of itraconazole and voriconazole for all isolates of
A. flavus were determined by the guidelines proposed by Clinical and Laboratory Standards Institute
(CLSI) M38-A2 for filamentous fungi.
Results: Ninety isolates of A. flavus were identified from clinical (n=30) and environmental
(n=60) samples. MIC results of all A. flavus isolates showed susceptibility to antifungal agents, except for
two environmental isolates that demonstrated MIC= 2 μg/ml for itraconazole. MIC 50, MIC90 and
Geometric mean of itraconazole for A. flavus isolates were 0.25, 0.5, and 0.21 μg/ml, respectively. The
MIC50, MIC90 and Geometric mean of voriconazole were 0.25, 0.5 and 0.27 μg/ml, respectively.
Conclusion: In comparison to determined epidemiological cutoff value of A. flavus, our data
have shown a probable resistance in two isolates of A. flavus against itraconazole which draws attention
on emergence of full resistance A. flavus isolates from Iran.
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چکیده
سابقه و هدف :آسپرژیلوزیس تهاجمی بیماری شدید و کشندهای میباشد که غالبااً در افاراد مبا ب باه ایم ایمنای
اتفاق می اف د .آسپرژیلوس فبووس به عنوان دومین عامل اصلی آساپرژیلوزیس تهااجمی بیاد از آ .فومیوااتوس م او
میشود .از آنجاییکه اطبعات م دودی در رابطه با ح اسیت دارویی آسپرژیلوس فابووس باه تاری آزولهاا در ایاران
وجود دارد ،هدف از مطالیه حا ر ارزیابی ح اسیت ایزولههای آ.فبووس به دست آمده از نمونههای بالینی و م یطای باه
داروهای د قارچی وریکونازول و ای راکونازول بوده است.
مواد و روشها :در این مطالیه تجربی  044نمونه بالینیو م یطی از سه اس ان مازندران ،تهران و مشهد جمعآوری شاد.
ایزولههای آسپرژیلوس فبووس با بررسی مولکولی ( PCRو سکوان ینگ) به صورت قطیی شناسایی شدند .در مرحله بید
ح اسیت این ایزوله های به دست آمده به دو داروی د قاارچی ای راکوناازول و وریکوناازول باا رو )CLSI (M38A2
مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافتهها 04 :ایزوله آ .فبووس ( 04مورد نمونه بالینی و  04مورد نمونه م یطی) به دست آماد .هماه ایزولاههاای ماورد
بررسی  MIC<1را نشان دادند به جز دو مورد از نمونههای م یطی کاه  MICآنهاا  2µg/mlباود MIC90 .ایزولاههاا بارای
وریکونازول و ای راکونازول به ترتیب  4/5 µg/ml ،4/5 µg/mlو  MIC50ایزولهها برای این دو دارو به ترتیب ،4/25 µg/ml
 4/25 µg/mlبه دست آمد.
استنتاج :با مقای ه  cutoffاپیدمیولوژیکی تییین شده برای آسپرژیلوس فابووس ،ن اای مطالیاه حا ار نشاان از باروز
مقاومت اح مالی در دو گونه جدا شده از م یط در برابر ای راکونازول میباشد که میتواند هشاداری بارای باروز مقاومات
جدی در ایزولههای گزار شده از ایران باشد.
واژه های کلیدی :ح اسیت دارویی ،آسپرژیلوس فبووس ،وریکونازول ،ای راکونازول

مقدمه
آسپرژیلوزیس عفونت فرصت طلبی است که ناشی
از گونههاای مخ لام قاارآ آساپرژیلوس مایباشاد .در

ب یاری از نقاط دنیا آسپرژیلوس فومیوااتوس باه عناوان
شایاعتریان عامال ایجادکنناده آسپرژیلاوزیس تهااجمی
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 .8دانشجوی کارشناسی ارشد قارآ شناسی پزشکی ،کمی ه ت قیقات دانشجویی ،دانشکده پزشکی ،دانشواه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 .2اس اد ،گروه قارآ شناسی پزشکی ،مرکز ت قیقات قارج های تهاجمی ،دانشکده پزشکی ،دانشواه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 0اس ادیار ،مرکز ت قیقات قارج های تهاجمی ،دانشواه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
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ارزیابی حساسیت دارویی وریکونازول و ایتراکونازول نسبت
به  09ایزوله محیطی و بالینی آسپرژیلوس فالووس

ارزیابي حساسيت دارویي وریكونازول و ایتراکونازول

نشان داده است که آسپرژیلوس فابووس (آ.فابووس)

کارهای بالینی و همچنین اس فاده زیاد از مهارکنندههای

گونه غالاب جادا شاده از نموناههاای باالینی و م یطای

دم یبز در کشاورزی مایباشاد( .)22اخیاراً بارای تف ایر

ماایباشااد( .)2-0در مناااط مخ لاام دنی اا ،آ و هااوا و

به ر ن ای به دست آمده از ت اتهاای ح اسایت انجاام

ویژگیهای جغرافیایی منطقاه دو فااک ور مهام در تغییار

شده بر روی گونههای مخ لم قارچی وتییین گونههای

میزان شیوع گونههای مخ لم آسپرژیلوس میباشاد .در

وحشاای مقاااوم ،از اناادازه  cutoffاپیاادمیولوژیکی ECV

و هوای خشک و نیماه خشاک نظیار

( )Epidemiological cutoff valueکااه باارای چناادین

عرب ان سیودی ،تانزانیا ،کویت و هند آ.فبووس عامل

گونه قارچی تییین شده ،اسا فاده مایشاود ECV .بارای

مایآیاد(.)5-0

گونههای آسپرژیلوس به خصوص آ.فبووس در بیضای

عاابوه باار آن ،بااه دای ال ناشااناخ ه در مناااط مخ لاام

نقاط دنیا مشخص شده است( .)20،20ولی این مقاادیر در

فراوانای عفونااتهااای ناشای از آ.فاابووس در برخای از

ایران تییین نشده و نیاز است تا مطالیات بیشتری دراین

بیمارس انها در حاال افازایش اسات( .)88،84آ.فابووس

زمینه انجام شود .با توجه به واقییاتهاای اشااره شاده و

عامل ایجاد طیم وساییی از بیمااریهاا از ناوع افازایش

وجااود مطالیااات م اادود در زمینااه ارزیااابی ح اساایت

ح اسیت تا انواع تهاجمی در ان ان میباشاد .هامچناین

دارویی آ.فبووس در ایران( )25و همچناین باا توجاه باه

اینگونه به عنوان یکای از مهامتارین تولیاد کننادههاای

گاازار

وجااود ایزولااههااای مقاااوم از آسااپرژیلوس

مایکوتوک ین در طبییت و ورود آن باه چرخاه غایایی

فومیواتوس در م یط و نموناههاای باالینی ،ایان مطالیاه

ان ااان ،از تهدیااد کنناادگان جاادی ساابمت ان ااان نیااز

برای اولین بار در ایران باا تیاداد نموناه بایشتار وتناوع

و میشود( .)82در طی دهههاای اخیار ،مطالیاات

منطقااهای باااا روی آ.فاابووس بااا هاادف ارزیااابی

گ ردهای در ارتبااط باا درماان عفوناتهاای تهااجمی

ح اسیت دارویی آ.فبووس ن بت باه دو داروی اصالی

ناشاای از آسااپرژیلوس بااا اسا فاده از داروهااای جدی اد و

در درماااااان آساااااپرژیلوزیس یینااااای وریکوناااااازول

جایوزین صورت گرف اه اسات( .)80تاا ساالهاای اخیار

وای راکونازول و نیزجداساازی گوناههاای مقااوم انجاام

درمانهای مورد اس فاده برای عفونتهای آسپرژیلوسی،

گردیاد .دادههااای حاصاال از ایاان مطالیااه ماایتواننااد در

تزریاا هااای وریاادی آمفوتری ااین  Bو ای راکونااازول

تییین کاتاف اپیدمیولوژیکی آ.فبووس برای دو داروی

خوراکی بوده است .اخیراً وریکونازول ،پوساکونازول و

ای راکوناول و وریکونازول در ایران موثر باشد.

کشورهایی با آ

اصلی و اول آسپرژیلوزیس مهاجم به ح ا

م

کاسپوفانژین نیز برای درمان آساپرژیلوزیس تاییاد شاده
است( .)85،80،8با وجود تشخیص زود هنوام این بیماری

مواد و روش ها

و درمان د قارچی آن ،میزان مرگ و میر ناشی از ایان

در مطالیه تجربای حا ار طای ساال هاای 8002تاا

بیماری همچنان بااا اسات( .)80-81یکای از دایال ایان

 044 ،8000نمونه بالینیو م یطای از شاهر هاای سااری،

مو وع ،ظهور مقاومت در گونههای مخ لم آساپرژیلوس

تهران و مشهد جمعآوری شد 854 .نموناه باالینی شاامل

به داروهای اصلی د قارچی در درمان آساپرژیلوزیس

نمونه های تنف ی بیمااران مشاکوب باه آساپرژیلوزیس

میباشد .از طرف دیور به نظر مایرساد ایان فرآیناد در

شامل برونکو آلوئوار اواژ ،خلط ،ترش ات برونشیال،

حال افزایش نیز باشد کاه آن را باه یاک مشاکل باالینی

نمونااهباارداری از اااییات سینوساای ،اااییات جلاادی،

برج ه باا مارگ و میار بااای ناشای از بیمااری تبادیل

احشائی ،مایع مغزی نخاعی ،کراتیات قاارچی ،ااییات

نموده است( .)80-28از دایل پیادایش مقاومات در ایان

ناخن و سوخ وی از بیمارس انهای شهرهای سااری ،تهاران

19

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

دوره بيست و پنجم ،شماره  ، 311بهمن 3114

Downloaded from jmums.mazums.ac.ir at 16:42 +0430 on Monday March 25th 2019

مطرح میباشد( .)8هرچند مطالیات انجام شاده در ایاران

دس ا ه از داروهااا ،اس ا فاده ب ایش از حااد از آزولهااا در

پژوهشی

اکبر حسین نژاد و همکاران

و مشهد بود .از این  854نمونه بالینی 54 ،درصد از شاهر

ارزیاااابی ح اسااایت دارویااای ن ااابت باااه داروهاااای

ساری و  00/0درصد از تهاران و  80/0درصاد از مشاهد

وریکونازول و ای راکونازول

م یطی که از خاب کشاورزی ،هوا و گرد و غبار فضاای

اسا اندارد ) CLSI (M38A2باارای قااارآهااای رشا های

داخلی بیمارسا ان ،از شاهرهای مشاهد ( 20/0درصاد) و

انجام گردید .برای این منظور حجم اولیه دارویای بارای

ساری ( 30/0درصد) جمعآوری گردید .بید از جمعآوری

هر یک از داروهای د قارچی تهیه شد .به دلیل این که

و آماده سازی نمونهها ،با انجام آزمایش م قیم به وسیله

این دو دارو در آ م لول نی ند ،پودر خالص ایان دو

تهیه اسمیر و رنگ آمیزی با کالکوفلور سفید و همچنین

دارو در م لول دیم یاالسولفوک

اااید (Sigma) DMSO

کشاات ب ار روی م اایطهااای سااابورو دک ا روز آگااار

حل و غلظت نهایی  0244 μg/mlتهیه گردید .ساپس باا

) (Difcoو چاپکس ) (Difcoو بررسی ماکروساکوپی و

م یط (Sigma) RPMI 1640حاوی گلوتاامین و بادون

میکروسکوپی کلنیهای قارچی رشد یاف ه ،ایزولاه هاای

بی کربنات ،باافر شاده باا مورفولینوپروپاان ساولفونیک

مشکوب به آ.فبووس از نموناه هاای باالینی و م یطای

اسید) که در  PHبرابر با  3تنظایم شادو بااه ن اابت 8باه

جدا شدند( .)20جهت تشخیص دقی گونههای جدا شده

54رقیا و رقااتهااای سااریالی از  4/2508تااا 80 µg/ml

مولکاااولی اسااا فاده گردیاااد .بااارای ایااان کاااار

تهیه شد .از کشات  0تاا  5روزه ایزولاههاای آ.فابووس

از رو

 DNAنموناااههاااای مشاااکوب باااه آ.فااابووس باااا رو

جهت تهیه سوسپان یون قارچی اس فاده گردید .با توجاه

فنل کلروفورم اس خراج گردید( )23و با اس فاده از پرایمرهاای

به پروتکال اسا اندارد ،سوسپان ایون اولیاه توساط سارم

 )5'-gg TAACCAAATCggTgCTgCTTTC-3'( Bt2aو

فیزیولوژی tween 0.5 +درصد در لولههای اس ریل تهیه

(' )Bt25'-ACCCTCAgTgTAgTgACCCTTggC-3ناحیه

شااد .پااس از تااه نشااین شاادن هرات بااه ماادت  0تااا 5

ژنی ب اتوبولین توساط  PCRبارای ایان نموناههاا تکثیار

دقیقه ،م لول رویی باه لولاههاای اسا ریل دیوار من قال

گردیاااد .مراحااال  PCRشاااامل واسرشااات اولیاااه باااا

و باه مادت 85ثانیاه شدت تکان شادند .جاای نااوری

دمااای 05درجااه سااان یگااراد ( )°Cبااه ماادت  5دقیقااه،

سوسپان اایونهااا باااا اساااپک روفوتوم ر در  504ناااانوم ر

 05ساایکل شااامل واسرشاات  00 °Cبااه ماادت  05ثانی اه،

خوانااده شاد و توساط م اایط  RPMIرقیا گردیاد بااه

اتصال 04 °Cبه مادت  05ثانیاه ،طویال شادن 32 °Cباه

طااوری کااه بااه دو براباار غلظاات هاار چاهااک برسااد.

مدت یک دقیقه و طویل شدن نهایی در دمای  32°Cباه

غلظاااات سوسپان اااایون قااااارچی در هاااار چاهااااک

مدت  5دقیقه بود.

 0.5-5×104 CFU/mlبود( .)21پااس ازتهیااه رقااتهااای

حجم نهایی هار یاک از واکانش هاا 25میکرولی ار

ساااریالی از داروهاااای ای راکوناااازول ووریکوناااازول،

بااوده کااه شااامل  1/5میکرولی اار آ مقطاار دیااونیزه

844میکرولی اااار از داروهااااا بااااه چاهااااک 8تااااا 84

میکرولی ار (ampilicon)mastermix

میکروپلیتهای 00خانه ته صاف ریخ ه شدند .سپس باه

و 84پیکومول از هر یک از پرایمرهای رفات وبرگشات

همان ن بت سوسپان یون قارچی به میکروپلیتها ا اافه

بااود .اناادازه م صااول  PCRباارای ژن ب ااا توبااولین در

شد .دو چاهک به عنوان کن رل در نظار گرف ااه شاادند.

گونههای مخ لام آساپرژیلوس  bp554-544مایباشاد.

چاهااااک اول شااااامل 844میکرولی اااار از دارو باااادون

تییین توالی توسط شرکت  Bioneerکره جنوبی انجاام

م ایط  RPMI 1640باه عناوان شااهد آلاودگی دارو و

گردید .آنالیز سکانس جهت تییین هویت قطیی نمونهها

چاهک دیور حاوی 844میکرولی ر سوسپان یون قاارچی

توسط نرم افزار  BLASTانجام شد.

باا م ایط RPMI 1640بدون دارو به عنوان شااهد رشاد

مخصوص 82، PCR
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جمعآوری گردید .همچنین تیداد  254مورد از نمونههای

ت اات ح اساایت دارویاای بااا توجااه بااه پروتکاال

ارزیابي حساسيت دارویي وریكونازول و ایتراکونازول

داروهای مورد نظر در پلیتهای  00خانهای ،پلیتهاا در

مشکوب به آ.فبووس تشخیص داده شادند .در نهایات

دمای  05 °Cانکوبه شد و ن ای پس از  01و  32سااعت

بااا انجااام رو

مولکااولی ( PCRتصااویر شااماره )8و

به صورت چشمی با اس فاده از آیناه مخصاوص خواناده

هامچناین باا انجاام تییاین تاوالی ()DNA sequencing

شد .کمترین غلظات مهااری ،اولاین چااهکی مایباشاد

تیداد  04ماورد از نموناههاای باالینی ( 54درصاد) و 04

کااه باعااا مهااار 844درصااد رشااد قااارچی شااده باشااد.

مااورد از نمونااههااای م یطاای (02درصااد) آ.فاابووس

بهمنظور تف یر ن اای باه دسات آماده از مقاادیر کاتااف

شناسایی شدند کاه مشخصاات کامال ایان ایزولاههاا در

اپیاادمیولوژیکی کااه باارای هرکاادام از دو دارو در چنااد

جدول شماره 2آمده است .طب ن ای به دسات آماده از

مطالیه قببً تییاین شاد( ،)20،20اسا فاده گردیاد .مقاادیر

ارزیااابی ح اساایت دارویاای ایزولااههااای آ.فاابووس،

کاتااااف اپیااادمیولوژیکی در جااادول شاااماره  8آماااده

میزان  MIC 90و  MIC50بارای هماه ایزولاههاا ن ابت باه

اسااات.در ایااان مطالیاااه از نموناااههاااای اساااا اندارد

ای راکونازول به ترتیب  4/54 µg/mlو  4/25 µg/mlبود.

Paecilomyces variotii (ATCC 22319), Candida
) parapsilosis (ATCC 22019برای کن رل کیفی آزمایش

دو مورد (2/2درصد) از ایزولاههاا دارای  MICباااتری

ح اسیت اس فاده شد .همچناین )Geometric mean( GM
با اس فاده از نارم افازار Microsoft Office Excel 2010 SP3

برای این دو دارو به دست آمد.

آ.فبووس بودندکه نشاندهنده مقاومات ایان دو ایزولاه
ن بت به داروی ای راکوناازول مایباشاد 11 .ایزولاه نیاز
 ITR MIC≤ECVداش ند که همهگونه ح اس م

جدول شمدره ش1ش MIC50 ،MIC90:و ) GM( geometric meanو
) MIC rang(µg/mlای راکونااازول و وریکونااازول ن اابت بااه
ایزوله های آ.فبووس
MIC90

MIC50

)MIC rang(µg/ml

GM

ECVش<شدرصد ش

ای راکونازول

4/54

4/25

4/25-2

4/28

2/2

وریکونازول

4/54

4/25

4/25-8

4/23

4/4

ش

ن اابت بااه کاتاااف اپیاادمیولوژیکی ارائااه شااده باارای

و

میشاوند .میازان  MIC 90و  MIC50بارای کال ایزولاههاا
ن اابت بااه وریکونااازول نیااز بااه ترتیااب  4/54 µg/mlو
 4/25 µg/mlبود (جدول شماره  .)8بارای وریکوناازول
همه ایزولههای مورد آزماایش دارای  MICپاایین تاری
ن بت به  ECVداشا ند کاه نشااندهناده ح اسایت ایان
ایزوله ها به وریکونازول میباشد.

یافته ها
03/5( 854درصااد) نمونااه بااالینی و هاامچنااین 254
(02/5درصد) مورد نموناه م یطای از ساه شاهر تهاران،
ساااری و مشااهد جمااع آوری شااد .پااس از بررساایهااای
میکروسکوپی و ماکروسکوپی از کلنیهای قارچی رشد
یاف ه 04 ،مورد از نمونه هاای باالینی(04درصاد) (شاامل
برونکو آلوئوار اواژ  50/0درصاد ،خلاط 0/0درصاد،
نمونهبرداری از اییات سینوسی 80/0درصد ،ااییات
جلاادی 0/0درصااد ،مااایع مغاازی -نخاااعی 0/0درصااد،
اااییات ناااخن84درصااد) و  804مااورد از نمونااه هااای

ش

تصویرشمدره ش :1الواوی بانادی م صاوات  PCRدر ایزولاه هاای
مشکوب به آ.فبووس

م یطی (50درصد)(شامل خاب کشاورزی58/0درصد،
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قاااارآ باااود .پااس از مواجهااه سوسپان اایون قااارچی بااا

هوا و گرد و غبار فضای داخلی بیمارسا ان01/0درصاد)

پژوهشی

اکبر حسین نژاد و همکاران

جول شمره  :2منابع آ.فبووسهای جداشده از م یط و نمونههای بالینی
شهر

نوع نمونه

مشهد

تیداد

بالینی

برونکو آلوئوار اواژ

5

کااه ایاان نشاااندهنااده ح اااس بااودن همااه ایزولااههااا بااه

م یطی

خاب مزارع کشاورزی

80

وریکونازول میباشد .همچنین تمامی این ایزولهها به جز

بالینی

برونکو آلوئوار اواژ

0

دو مااورد کااه دارای  MIC> ECVبودنااد ،ن اابت بااه

خلط

2
2

سینوس
اییات جلدی
CSF

م یطی

بالینی

تهران

2

کل ایزولهها ن بت باه ای راکوناازول و وریکوناازول باه

0

ترتیب  4/5 µg/mlو  4/5 µg/mlبود .همچنین  MIC90و

2

اییات ناخن
خاب مزارع کشاورزی

85

گردو غبار

20

سینوس

2

برونکو آلوئوار اواژ

1

تیداد کل نمونه ها

ای راکونازول ح اسیت نشان دادند .میازان  MIC50بارای

04

 GMباارای ای راکوناااازول و وریکوناااازول باااه ترتیاااب
 4/4،28/25 ،4/25و 4/23 µg/mlبود .بررسایهاای اخیار
ح اسیت ایزولههای آ.فبووس ن بت به ای راکونازول و
وریکونازول در مناط مخ لام دنیاا از جملاه اساپانیا در
مطالیاااه  Lass-Florlو همکااااران( ،)08هناااد در مطالیاااه

بحث

 Shobanaو همکااران( ،)02تاونس در مطالیاه  Gheithو

آسپرژیلوزیس تهاجمی بیماری شادید و کشاندهای

همکاران( )20پرتغال در مطالیاه  Araujoو همکااران(،)00

میباشد که غالباً در افراد مبا ب باه ایم ایمنای اتفااق

یونان در مطالیه  Arabatzisو همکاران( )00مورد ارزیابی

ماااایاف ااااد( .)83ماااادیریت درمااااانی موفقیااااتآمیااااز

قرار گرف ه است .ن ای مطالیات هکر شده همانند مطالیه

آسپرژیلوزیس مهاجم ،ب وی به شروع به موقع درمان و

حا اار حاااکی از ح اساایت خااو ایاان ایزولااههااا بااه

هاامچنااین ان خااا داروی ااد قااارچی مناسااب و عاادم

ای راکونااازول و وریکونااازول ماایباشااد .در تمااامی ایاان

مقاوماات قااارآ بااه آن دارد( .)20مقاااوت گونااههااای

مطالیااات  05درصااد الاای844درصااد ایزولااههااا دارای

آسپرژیلوس ن ابت باه داروهاای آزولای کاه در درماان

 MIC > 1 µg/mlو یا به عبارتی دارای  MICپایینتاری

آسااپرژیلوزیس تهاااجمی بااه عنااوان داروهااای خااط اول

ن بت به مقدار  ECVتییاین شاده بارای وریکوناازول و

ااو ماای شااوند بااا گیشاات زمااان درحااال

ای راکوناااازول بودناااد .از طااارف دیوااار در دو ماااورد

افزایش بوده است()04؛ که این م اله نهای اً موجب عادم

(2/2درصااد) از ایزولااههااای م یطاای  MICبااااتری از

موفقیت در درمان آسپرژیلوزیس تهاجمی و به دنبال آن

ای راکونازول در مقای ه با کاتااف اپیادمیولوژیکی ارائاه

افزایش میزان مرگ ومیار ناشای از آن را در پای داشا ه

شده برای آ.فابووس باه دسات آماد کاه نشاان دهناده

است( .)24با توجه به اهمیت مو وع و توسیه فیالیتهاای

مقاوماات ن اابی ایاان دو ایزولااه ن اابت بااه ای راکونااازول

کشاورزی و باغداری در ایران و اس فاده زیااد از ساموم

ماایباشااد .ن ااای مطالیااات انجااام شااده در ارتباااط بااا

م نوع دفع آفات و همچنین عدم وجود اطبعاات کاافی

ح اساایت ایزولااههااای بااالینی( )23-08در مقای ااه بااا

در مورد تاثیرات د قاارچی داروهاای وریکوناازول و

ایزولههای م یطی آ .فبووس( )00،05نشان میدهاد کاه

ای راکوناول در درمان آسپرژیلوزیس با عامل آ.فبووس

ایزولههایی که از بالین جدا میشوند ،ح اسیت به ری به

در ایران ،در مطالیه حا ر ح اسیت دارویی گوناههاای

وریکونازول و ای راکونازول نشان مایدهناد .ایان م ا له

آسپرژیلوس فابوس جادا شاده از نموناههاای باالینی و

میتواند به علت میاازان بااای مصارف ترکیباات ااد

م یطاای ن اابت بااه ای راکونااازول و وریکونااازول مااورد

قاااارچی م یطااای (ماننااد مهارکنناادههااای دم ایبز) در

ارزیابی قرار گرف ه است .در مطالیه حا ر همه ایزولههاا

کشااااورزی باشاااااد( .)01،03در چنااادین مطالیاااه کاااه

درمااان م
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ساری

مکان

باارای وریکونااازول  MICبااااتراز مقاادار  ECVداشا ند

ارزیابي حساسيت دارویي وریكونازول و ایتراکونازول

آزولی در بیمارس انها و مراکاز درماانی در ایان منااط

 وPfaller ،)00(  و همکاااارانEspinel-Ingroff توساااط

.)03(باشد

) انجاام20( و همکاارانGheith ) و همچنین20(همکاران

Downloaded from jmums.mazums.ac.ir at 16:42 +0430 on Monday March 25th 2019

در پایان میتوان ن یجهگیری کارد کاه ن اای مطالیاه
)2-0(ر همانند مطالیات قبلای انجاام شاده در ایاران

MIC>1 µg/ml  یا به عباارتی دیوارMIC>ECV گرف ه

حا

باارای دو داروی وریکونااازول و ای راکونااازول در براباار

نشان داد که گونه غالب جدا شده از نمونههای باالینی و

فبووس به عنوان گونه مقاوم در نظر گرف ه شده.گونه آ

 هاامچنااین.فاابووس ماایباشااد.م یطاای در ایااران آ

 وShivaprakash  بار ایان اسااس در بررسایهاای.است

فبووسهای به دست آمده از این نمونههاا ح اسایت.آ

 وHsueh ) و08( و همکاااارانLionakis ،)04(همکااااران

 درصد03/3( قابل قبولی ن بت به داروهای ای راکونازول

) برخبف مطالیه حا ر کاه فقاط دو ماورد02(همکاران

 درصااد844( ) و وریکوناازولMIC≤1 ایزولاههاا دارای

 چناد ماورد، بودنادMIC=2 µg/ml از ایزولاههاا دارای

 تیاینECV  با مقای اه.) داش ندMIC≤1 ایزولهها دارای

 بااه عنااوان گونااههااای مقاااومMIC>8 µg/ml ایزولااه بااا

 ن ای مطالیه حا ر نشاان از باروز،فبووس.شده برای آ

شاده

مقاومت اح مالی در دو گونه جدا شده از م یط در برابر

،است که ن بت به دو مورد مطرح شده در مطالیه حا ر

ای راکونازول میباشد که میتواند هشاداری بارای باروز

مقاومت بااایی را از خاود نشاان دادناد کاه ایان اتفااق

.شده از ایران باشد

مقاومت جدی در ایزولههای گزار
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