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Abstract
Allergic Bronchopulmonary Aspergillosis (ABPA) is a hypersensitivity response to Aspergillus
antigens in patients with asthma or cystic fibrosis (CF). The inhalation of spores from the environment is
followed by growth of hyphae in the mucus of the bronchial tree and stimulates an immune response
involving Th2 CD4+ T cells and IgE and IgG antibodies. Although diagnostic procedure for ABPA is a
big challenge, serological marker (measurement of IgE antibody) for the diagnosis of ABPA is chosen in
clinical. However, cross-reactivity may also occur between crude fungal extracts. Therefore, combination
of clinical, biological and radiological criteria with molecular-based allergy can solve this problem.
Although, the mainstay of treatment for ABPA is corticosteroids followed by antifungal regimes, but
[ Downloaded from jmums.mazums.ac.ir on 2023-01-07 ]

treatment is dependent on the ABPA stage with asthma control, prevention and treatment of acute disease,
and preventing the progression of bronchiectasis. The current review paper presents a comprehensive
overview of the allergic bronchopulmonary aspergillosis based on diagnostic and therapeutic aspects.
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چكیده
آلرژیک برونکوپولمونری آسپرژیلوزیس ( ،)ABPAواکنشهای آلرژیک التهابی نسبت به کلونیزاسهیو گونه ههای
آسپرژیلوس است ک معموالً در افراد مبتال ب آسم یا سیستیک فیبهروزیس ایجهاد مهیشهود .به دنبها استنشها اسهپورها از
محیط ،هایفی قارچ در موکوس برونش رشد میکند و باعث تحریک پاسخ ایمنی شامل سلو ههای لنفوسهیت یهاریرر  2و
ایمونوگلوبینهای  Eو Gمیشود .اگرچ تشخیص  ABPAدشهوار اسهت و به موقه انجها نمهیشهود ،ولهی به کهارگیری
روشهای سرولوژی (اندازهگیری آنتیبادی  )IgEبرای تشخیص  ABPAدر فرایند تشخیص بیمهاری کمهککننهده اسهت.
هرچند ک واکنشهای متقاط نیز در این روشها رخ میدهد .در کل تشخیص بیماری با در نظر گهرفتن ترکیبهی از معیارههای
بالینی ،بیولوژیکی و رادیولوژیکی صورت میگیرد .درما اصلی  ABPAشامل استفاده از کورتیکواستروئیدها و داروههای
ضد قارچی است ،اما در کل درما  ABPAوابست ب کنتر بیماری زمین ای آسم ،درمها بیمهاری حهاد و توقه پیشهرفت
برونشکتازی می باشد .در مقال حاضر مروری بر بیماری آلرژیک برونکوپولمونری آسپرژیلوزیس با تاکیهد بهر بنبه ههای
تشخیصی و درمانی مورد بررسی قرار میگیرد.
واژه های کلیدی :آلرژیک برونکو پولمونری آسپرژیلوزیس ،آسم ،گون های آسپرژیلوس ،آنتی بادی
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گون های مختل آسهپرژیلوس به طهور وسهیعی در
محهیط پراکنهده هسههتند .مطالعهات نشهها داده اسهت که
آسپرژیلوس از بمله شهای ترین قارچههای موبهود در
هوای داخل بیمارستا ها و مناز میباشد( .)1-3گون ههای

آسپرژیلوس طیفی وسیعی از تظاهرات بالینی بیماریهای
تهههابمی یها بیمههاریهههای آلرژیهک از بمله حساسهیت
شدید بافت ریوی ،آسم مرتبط با آسپرژیلوس و آلرژیهک
برونکهوپلمونهری آسپرژیلهوزیس ( )ABPAرا در انسها

بيماری آلرژیک برونكوپولمونری آسپرژیلوزیس با تاکيد بر جنبه های تشخيصي و درماني

ایجاد میکنند( .)4هر چند ک پهاتوفیزیولوژی تظهاهرات
مختل

مروری  Denningو همکارا  ،بمعیهت بههانی بیمهارا

ریوی مربوط ب عفونتهای ناشهی از آسهپرژیلوس

 4/1 ،ABPAمیلیو نفر (محهدوده  1/4-6/1میلیهو ) در

پیچیده میباشد ،و شدت این عفونتها عمدتاً به دوز و

بمعیت بهانی  193میلیونی بیمارا آسهمی تخمهین زده

ویروالنس اسپور آسپرژیلوس استنشا شهده و وضهعیت

شده است( .)24در بیمارا

سیستیک فیبروزیسABPA ،

دفههاعی میزبهها بسههتری دارد ( .)5-7خصوصههیات بههالینی،

یک عارضه شهای اسهت و تقریبهاً در  11درصهد مهوارد

زیستی ،آسیبشناسی و رادیولوژیکی بست ب نوع بیمهاری

اتفا می افتد .طبک ثبت آمارهای اپیدمیولوژیکی ،شیوع

متفاوت است ( ABPA .)1-11اغلب در بیمارا مبهتال به

 ABPAدر بیمارا مبتال ب سیستیک فیبروزیس در سها

آسم یا سیسهتیک فیبهروزیس و به عنهوا یهک اخهتال

 7/1 ،2111درصد با دامن  2/1درصد در سوئد تها 13/6

ازدیهههاد حساسهههیت ایجهههاد شهههده توسهههط گونههه ههههای

درصد در بلژیک بوده است( .)25ههمچنهین ورشهوکار و

میشود .پس از استنشا اسپورها از

همکارا در سا  2111با بررسی  147بیمار مبتال ب آسم

قارچ در موکوس برونشها رشد مهیکنهد

عودکننههده ،بهها سههنجش میههزا  IgEتوتهها و آنتههیبههادی

و باعث تحریک پاسخ ایمنی شامل سهلو ههای لنفوسهیت

رسوبی ب روش کهانترایمنوالکتروفورز و تسهت بلهدی،

یاریرر 1 2و ایمونوگلوبینهای  Eو Gمهی شهود .هرچنهد

تشخیص  ABPAدر مورد  4( 6درصد) بیمار ب صورت

ک در این بیماری فعالیهت لکوسهیتههای چندهسهت ای و

قطعههی و  3بیمههار دیرههر نیههز ب ه عنههوا آسههم ناشههی از

ماکروفاژهای آلوئولی و سلو ههای دفهاعی میزبها علیه

آسههپرژیلوس شناسههایی گردیههد( .)26بنههابراین شههناخت

آسپرژیلوس تعری
محیط ،های

نمیشهوند(.)1

پههاتوفیزیولوژی و تظههاهرات کلنیکههی بیمههاری  ABPAو

آسپرژیلوس در بیمارا  ABPAدچار اختال

این بیماری برای اولین بار در سها  1191گهزارش شهد،

همچنین بدیدترین پروتکلها و روشهای تشخیصهی و

سپس درسا  1952توسط  Hinsonو همکارا در 12بیمهار

درمانی این بیماری بسیار ضروری است.

مبتال ب آسم با ویژگیهای انفیلتراسیو ریوی عودکننهده،
ائوزینوفیلی در خهو و خلهط و ههایفی آسهپرژیلوس در

مواد و روش ها

افزایش در تعداد موارد  ABPAب دلیل افزایش آگهاهی

بانهههکههههای اطالعههاتی خههارـ کشهههور نظیههههر ،Medline

پزشکا و دسترسی گسترده سنجشهای سهرولوژی وبهود

،Scopous ،Google scholar ،ISI Web of science

داشت است( .)12-16بر اساس دومهین تحقیهک کوههورت

 Ebsco ،Science Directو بانهههکههههای اطالعهههاتی

در آفریقای بنوبی ،ایرلند ،عربستا سعودی ،نیوزلنهد و

داخهههههل کشهههههور م ههههههل ،Magiran ،SID ،Irandoc

چههین شههیوع  ABPAدر بیمههارا آسههمی  1-3/5درصههد

 Iranmedexو  MEDLIBبهها واژههههای کلیههههههههههدی

شهیوع ABPA

Asthma ،Allergic bronchopulmonary aspergillosis

احتماالً در شرایط خاص نسبت ب شرایط معمو بیش تر

و  Cystic fibrosisمقههاالت مههرتبط منتشهههر شهههده طههی

است و ممکن است بست ب نژاد و ریسک برخورد متغیر

سهها ههههای  2115-1971مهههیالدی اسهههتخراـ و مطالعههه

خلط ،توصی

تعیین شده اسهت( .)17-21،13هرچنهد که

باشد ،در کهل محهدوده شهیوع  ABPAبهین  2/5و 22/3

مروری بر آ انجا

گرفت.

درصد میباشد( .)22اخیراً در یک مطالع مهروری شهیوع
باالیی ( 12/9درصد) از  ABPAدر کلینیک های ری یها
آسم نشا داده شده است( .)23عالوه بهر ایهن در مطالعه

پاتوفیزیولوژی و تظاهرات کلینیکی ABPA

تقریباً  251گون از قارچ آسپرژیلوس شناسایی شده

2. Th2 CD4+

834

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

دوره بيست و ششم ،شماره  ، 831تير 8334

] [ Downloaded from jmums.mazums.ac.ir on 2023-01-07

شد( .)11در طهی دو دهه گششهت  ،یهک

در مطالعهههه مههههروری حاضهههههر بههههها اسهههههتفاده از

مروری

سید محمدحسین افسریان همکاران

هستند و در اک ر مطالعهات آسهپرژیلوس فومیرهاتوس به

تنفسهی بیمهارا مسهتعد سهاکن و در الیه مخهاطی نفهو

عنوا عامل اصلی موارد  ABPAگزارش شده است(.)27

میکنند .در کل ترکیبی از فاکتورهای مربوط ب میزبها

رابط بین سطح تماس و برخورد بها آسهپرژیلوس و رخهداد

و قارچ ک ممکن است ب چسبندگی بهیشتهر آسهپرژیلوس

 ABPAب طهور واضهح شناسهایی نشهده اسهت ،هرچنهد

ب نایژه و بشب باالتر آنتی ژ آسهپرژیلوس در بیمهارا

 Radinو همکارا اشاره کهرده انهد که تمهاس زیهاد بها

 ABPAمنجر شود شامل :آنزیمهای پروتنولیتیک ترشح

آسپرژیلوس با شدت یافتن  ABPAهمراه اسهت( .)21به

شده از آسپرژیلوس( ،)31فعا شد سلو های اپی تلیها

دنبا استنشا کونیدی ،تک یهر قهارچ در لهومن مجهاری

در افراد مبتال ب آسم یا سیستیک فیبروزیس و زدودگهی

هههوایی باعههث التهههاب مههزمن برونشههیا و پاسههخ ازدیههاد

مخههاط آسههیب دیههده در مههوارد سیسههتیک فیبههروزیس

حساسیت مرتبط با ایمونوگلوبهولین  Eو ائوزینهوفیلی در

میباشند( .)39در واق آسپرژیلوس فومیراتوس ،سلو ههای

خو و تولید آنتیبادیههای رسهوبی موضهعی و خهونی

اپیتلیا را فعها مهیکنهد و باعهث ترشهح مقهادیر زیهاد

مهیشهود( .)29-32در افههرادی که به آسههم یها سیسههتیک

اینترلوکین  6و اینترلوکین  1و افزایش پاسخ سهلو ههای

فیبروزیس مبتال هستند ،فعا شد اپیتلیو اتفا میافتهد

اپیتلیا میشود( .)41این روند فعا شهد تها حهدی به

ک این ممکن است باعث تسهیل نفهو آسهپرژیلوس به

گیرنده  2فعا شده پروتناز (PAR2) 2بسهتری دارد(.)41

موکوس برونشیا شهود .در بیمهارا مبهتال به سیسهتیک

آنتیژ های آسپرژیلوس شدیداً ههر دو سهلو  Bو  Tرا

فیبروزیس ،یک همبستری و ارتباط م بت بهین عملکهرد

تحریک میکنند که فعها شهد لنفوسهیت در انسها و

ریهههوی معیهههوب و حتهههور آنتهههیبهههادیههههای سهههرمی

مد های حیوانی نشا داده شده است( .)42-46،34ب نظر

علیهههه آسههههپرژیلوس فومیرههههاتوس شناسههههایی شههههده

میرسد ک

لنفوسیت یاریرر  2نقهش مهمهی در ABPA

اسههت( .)33طبههک مطالعههات ژنتیکههی صههورت گرفتهه ،

دارد .اینترلوکین  5 ،4و  GM-CSFدر مد ههای موشهی

 DR5،DR2( HLA-DRو احتمههاالً  DR4یهها  )DR7در

 ABPAنسبت ب نمون های کنتر باالتر است و به نظهر

ارتباط با حساسیت ب  ABPAو  HLA-DQ2با مقاومهت

میرسد ک اینترلوکین  11یک سرکوبگر طبیعی برای

ب ه  ABPAدر ارتبههاط هسههتند .بنههابراین ،ممکههن اسههت

تولیههد سههیتوکاین پههیش التهههابی باشههد( .)47در مطالعهه

ترکیب هی از ایههن عوامههل ژنتیکههی ،پههی آمههد  ABPAدر

 Schuylerنشهها داده شههد کهه اینترلههوکینههها ،سههنتز

بیمارا سیستیک فیبروزیس و آسم را تعیین کند(.)35،34

ایمونوگلوبولین  Eو ایمونوگلوبولین  ،Gمنجر به تک یهر

 Marchandو همکارا پی بردند ک فراوانی بهشهای

ماسههت سههلههها و فعهها شههد و بقههای ائوزینوفیههلههها

ژ تنظیم کننده تراغشائی سیستیک فیبروز (CFTR) 1در

میشوند( .)41اینترلوکین  4در تولید ایمونوگلوبولین  Eو

بیمههارا  ABPAدر مقایسهه بهها مبتالیهها ب ه آسههم بههاال

فعا شد ائوزینوفیل از طریک افهزایش پاسهخ آنتهیژ

3

میباشد و این نشا مهیدههد که بههش ژ  CFTRدر

 VLA-4و بیههها پهههروتنین CCR-3 4نقهههش دارد(.)51،49

توسههع  ABPAنقههش دارد( .)36بهه عههالوه  Saxenaو

غلظت گیرنده اینترلوکین  2درخو و همچنین بیها

همکارا رابط ای بین پلیمورفیسهم در ناحیه کهالژ از

در لنفوسیتههای  Bبیمهارا  ABPAنسهبت به بیمهارا

CD23

 ABPAندارنهد ،بهیشتهر اسههت(.)51

پههروتنین  A2سههورفاکتانت ریههوی و اسههتعداد ابههتال بهه

مبهتال به آسهم که

 ABPAو شدت بیماری شناسایی کردهانهد( .)37فهاکتور

اینترلوکین  4تا حدودی در افهزایش بیها  CD-23نقهش

دیرری ک در پهاتوفیزیولوژی ایهن بیمهاری نقهش دارد،
1. Cystic fibrosis transmembrane conductor regulator

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

2. Protease Activated Receptor 2
3. Very Late Antigen-4
4. C-C chemokine receptor type 3
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است ،اما فقط تعداد کمهی از آ هها بیمهاریزای انسهانی

شرایطی است ک در آ قهارچ آسهپرژیلوس در مجهرای

بيماری آلرژیک برونكوپولمونری آسپرژیلوزیس با تاکيد بر جنبه های تشخيصي و درماني

دارد( .)49پاسخ لنفوسیت  Tدر بیمهارا  ABPAبها فعها
شد

لنفوسیت  Bو حتهور ایمونوگلوبهولین  E ،Aو G

در خو و سلو های نایژه همراه است.

مرحل

تعری

1

بدو عالمت

1

حاد

خصوصیات
آسم کنتر شده طبک *GINA

تحقیک برای برآورد کرد معیارهای تشخیصی ABPA
عد تشخیص قبلی ABPA
بیمار عالئم آسم کنتر نشده داشت باشد.

-1ال

-1ب

بدو بهم فشردگی مخاطی

2

پاسخ

3

تشدید بیماری

4

بهبودی

مشاهده هم معیارها و عد وبود بهم فشردگی مخاطی ثبت شده در

بهبود عالئم بالینی

بدتر شد وضعیت بالینی و رادیولوژیکی بیمار همراه با افزایش در
ایمونوگلوبولین  Eتا  ≤ 51درصد
پیشرفت بالینی -رادیولوژیکی حفظ شده ب همراه باقی ماند سطوح
ایمونوگلوبولین  Eدر حد پای یا پایین تر از آ یا افزایش آ تا
کم تر از  51درصد ب مدت بیش از  6ماه با یا بدو معالج با
گلوکوکورتیکوئید های سیستمیک
اگر بیمار درمدت زما  6ماه توق

درما  ،دو بار یا بیش تر عود

بیماری داشت باشد یا در زما کم کرد استروئید ها یا آزو های

6

 ABPAپیشرفت

ب سیستم ایمنی نهوع یهک و سه ردهبنهدی شهده مطهابک
نمای محدود از بیماریزایی  ABPAرا نشا میدهد.
در مطالعه  Kumarو همکههارا بههر روی  11بیمههار،
بیمارا مبتال ب  ABPAرا ب س دست  ABPA :بها تسهت
سهرولوژی م بهت ABPA ،1بها برونشهکتازی مرکههزی 2و
 ABPAبهها برونشههکتازی مرکههزی و دیرههر خصوصههیات

خوراکی تنز عالئم بالینی ،رادیولوژیکی یا ایمونولوژیکی داشت باشد.

رادیولوژیکی 3تقسیم کردند( .)55براین اساس ناهنجاریههای

آسم نیاز داشت باشد در حالی ک روند  ABPAاز طریک سطوح

عملکههردی ریهه در گههروه او مالیههم ،در گههروه دو

اگر بیمار ب گلوکوکورتیکوئیدهای خوراکی یا تزریقی برای کنتر
ایمونوگلوبولین  Eو رادیوگرافی قفس سین کنتر شود.
وبود اختال تنفسی تیپ 2و یا نارسائی قلبی ریوی همراه با یافت های

متوسط و در گروه سو شدید بود ،که شهمارش مطلهک

بعد از محدود کرد عوامل برگشت پشیر اختال تنفسی حاد

ائوزینوفیل در هم گروه ها افزایش داشت امها در گهروه

فیبروتیک رادیولوژیکی سازگار با  ABPAدر  HRCTقفس سین

* GINA, Global Initiative for Asthma.

تظههاهرات کلینیکهههی  ABPAمهههیتوانهههد از دورا
کودکی شروع شود ،اما در افراد بالغ شای تهر اسهت(.)52
آتوپیک و حساسیت ب آلرژ های رایج غشایی و تنفسی
ب صورت زمین ای وبود دارد ABPA .در بیمارا مبتال
ب آسم ،معموالً با تبدیل فر مالیم آسم ب آسهم وابسهت
ب کورتیکواستروئید ،با عالئم غیرعادی مانند بیقهراری،
تب ( 31/5درب سانتیگهراد) ،خلهط چرکهی ،سهرف یها
افههزایش سههرف  ،درد قفس ه سههین و خلههط خههونی اتفهها
میافتد .همچنین در بیمارا سیستیک فیبروزیس ،تشدید
بیماری ممکن است با کهاهش وز و افهزایش مشهخص
سرف همراه شود( .)16در بدو شماره  1تظاهرات مههم

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

سههو بههیشتههرین بههود ( 1/233در هههر میلههیلیتههر) .سههطح

ایمونوگلوبولین  Eاختصاصی آسهپرژیلوس فومیرهاتوس
در هر س گروه الرهوی یکسهانی بها بهاالترین مقهدار در
گهههروه سهههو ( )47/91Ul/mlداشهههت( .)55ههههمچنهههین
 Agarwalو همکههارا بهها مطالعهه بههر روی  234بیمههار
 ،ABPAبیمارا را ب سه دسهت  ABPA :سهرولوژیکی،
 ABPAبهها برونشههکتازی و  ABPAبهها تتههعی

شههدید

مخاط تقسیم نمودند( .)56همچنین  Agarwalو همکارا
طبق بندی رادیولوژیکی بدید  ABPAبر پای یافته ههای
حاصل از سیتیاسکن قفس سین را پیشهنهاد کردنهد که
در بدو شماره  2نشا داده شده است(.)54
)1. ABPA with positive serology (ABPA-S
)2. ABPA with central bronchiectasis (ABPA-CB
3. ABPA with central bronchiectasis and other radiologic features
)(ABPA-CB-ORF

دوره بيست و ششم ،شماره  ، 831تير 8334

] [ Downloaded from jmums.mazums.ac.ir on 2023-01-07

در اغلههب بیمههارا کونژکتیویههت ،رینیههت ،درماتیهههت

832

 Pepysاظهار کرد ک  ABPAنتیج پاسهخههای مربهوط
 Gellو  Coombsاست( .)53هرچند ک این ردهبندی یک

کاهش ایمونوگلوبولین  Eتا  ≤ 25درصد نسبت ب خط مبنا در  1هفت

-5ب

اسپورهای آسپرژیلوس ب هایفی را تسهیل میکند ،نفو

مشاهده هم معیارها و وبود بهم فشردگی مخاطی ثبت شده در

بهبودی قابل توب رادیولوژیکی

آسم وابست ب گلوکوکورتیکوئید

سلو های اپیتلیا و اینک تا چ حد این فعالیت تبدیل

نایژهای /نایژکی هنوز ب درسهتی مشهخص نشهده اسهت.

رادیوگرافی قفس سین  ،سی تی اسکن قفس سین یا برونکوسکوپی

-5ال

فاکتورهای ژنتیکی ،کیفیت مخاط و چرهونری فعالیهت

بررسی کرد معیارهای تشخیصی ABPA

رادیوگرافی قفس سین  ،سی تی اسکن قفس سین یا برونکوسکوپی

 ABPAوابست ب درما

فاکتورهای زمین ای در توسع  ABPAنقش دارند .نقش

نایژهای آسپرژیلوس ،پاسهخ ایمنهی و التههاب و تخریهب

عد تشخیص قبلی ABPA
همراه با بهم فشردگی مخاطی

است .ب دلیل پیچیدگی مکانیسمهای درگیهر در توسهع
 ،ABPAهنههوز ب ه طههور دقیههک مشههخص نیسههت ک ه چ ه

جدول شماره  :1تظاهرات کلینیکی  ABPAدر بیمارا مبتال ب آسم ()54
تعری

کلینیکی  ABPAدر بیمارا مبتال ب آسم نشا داده شده

مروری

سید محمدحسین افسریان همکاران

جدول شماره  :2بدیدترین طبق بندی رادیولوژیکی پیشنهادی

سرولوژی م بت بدو برونشکتازی( .)57هرچند ک برای

 ABPAبر پای یافت های حاصل از )54( CT

یک بیمار مبتال ب آسم ک برونشکتازی ندارد ،معیارهای

خصوصیات

طبق بندی

تما خصوصیات تشخیصی  ٬ABPAاما بدو اختال

1

 ABPAسرولوژیکی

ناشی از  ABPAدر  HRCTقفس سین
2

تما خصوصیات تشخیصی  ABPAشامل برونشکتازی در

 ABPAهمراه با برونشکتازی

 HRCTقفس سین
 ABPAهمراه با تتعی

3

تما خصوصیات تشخیصی  ABPAشامل تتعی

شدید مخاط

شدید

مخاط
4

 ABPAهمراه با فیبروز مزمن پلوری -ریوی

سههطح زیههاد ایمونوگلوبههولین  Eتوتهها سههرمی همههراه بهها
واکنش بلدی سری به آسهپرژیلوس ،بهاال رفهتن سهطح
ایمونوگلوبههولین ( Eیهها ایمونوگلوبههولین  )Gاختصاصههی
آسپرژیلوس ،و حتور آنتیبادیهای رسهوبی آسهپرژیلوس

 ABPAهمراه با حداقل دو تا س خصوصیات رادیولوژیکی

در سر برای تشهخیص  ABPAکهافی اسهت .در مهوارد

ای فیبروزی ،آسپرژیلوما و ضخیم شد پلور بدو بهم

دیرهههر ،مخصوصهههاً در غیهههاب کورتیکوسهههتروئیدهای

دیرر مانند :فیبروز ریوی ،زخم پارانشیما  ،ضایعات حفره
فشردگی مخاطی یا تتعی

شدید مخاط

)1. Serological ABPA (ABPA-S
)2. ABPA with bronchiectasis (ABPA-B
)3. ABPA with high-attenuation mucus (ABPA-HAM
)4. ABPA with chronic pleuropulmonary fibrosis (ABPA-CPF

تشخیص بیماری ABPA

هما طور ک اشاره شد ABPA ،عمدتاً در بیمهارا
آسهمی و سیسههتیک فیبههروزیس اتفهها مههیافتهد .در ایههن
بیمارا  ،اساس تشخیص همهراه بهود معیارههای بهالینی،
زیسههتی و رادیولههوژیکی اسههت .در کههل  1معیههار بههرای
تشخیص  ABPAتعیین شده است ،اما فقط برخهی از آ هها
ضروری هستند .معیارهایی چو انفیلتراسهیو ریهوی یها
ائوزینههوفیلی در خههو احتمههاالً فقههط در زمهها تشههدید
بیماری یا فاز حاد بیماری دیده میشوند .معیارهای مههم
در بیمارا آسمی در بدو شماره  3کر شده است.
جدول شماره  :3معیارهای تشخیص  ABPAدر بیمارا با آسم ()54 ،7
واکنش سری پوستی ب آسپرژیلوس فومیراتوس
غلظت ایمونوگلوبولین  Eتوتا در سر <1111 ng/ml
افزایش سطح ایمونوگلوبولین  Eاختصاصی آسپرژیلوس فومیراتوس در سر

سیسههتمیک ،افههزایش ائوزینوفیههلهههای خههو  ،افههزایش
مشههخص در آنتههیبههادیهههای رسههوبی آسههپرژیلوس یهها
انفیلتراسیو ریوی تشخیص را ممکن میسازند(.)51
تشخیص  ABPAدر بیمارا سیستیک فیبروزیس ب
چند دلیل مشکل است :تعدادی از معیارههایی که بهرای
تشخیص  ABPAب کار می روند ،بزء تظاهرات معمو
بیماری سیستیک فیبهروزیس هسهتند .بیمهارا سیسهتیک
فیبروزیس اغلب با تشدید انسداد نایژه ای ،نفو ریوی و
برونشکتازی همراه میباشهند( .)61،59به عهالوه بیمهارا
سیسههتیک فیبههروزیس فاقههد  ABPAممکههن اسههت بهه
آسپرژیلوس پاسخ ایمنی نشا دهند (تولید آنتیبهادی از
نههوع ایمونوگلوبههولینهههای  E, A, Gو افههزایش سههطح
ایمونوگلوبولین  Eتوتا سهر ) .افتهرا ایهن پاسهخههای
ایمنی با پاسخهای ایمنی در افرادی که

درگیهر ABPA

هستند ،مشکل است( .)61-63اخیراً بنیاد مربوط ب بیماری
سیستیک فیبروزیس ،معیارهایی بهرای تشهخیص  ABPAدر
این بیمارا پیشنهاد کرده است .این معیارها مخصوصاً بهرای

تراوش ها در رادیوگرافی سین (برای تشخیص ضروری نیست)

کامالً بهبودی حاصل نشده ،بعد از درما عفونت باکتریایی

ائوزینوفیلی خو محیطی (برای تشخیص ضروری نیست)
برونشکتازی مرکزی

برونشکتازی ک بیشتر نایژههای مرکزی را درگیهر
میکند ،یک معیار قوی برای تشخیص بیماری است ،اما
در زما تشخیص یا پهیگیهری بیمهاری همیشه حتهور
ندارد Greenberger .و همکارا دو معیهار بهرای افتهرا
بیمارا  ABPAبا و بهدو برونشهکتازی تعیهین کردنهد:
 ABPAبهها برونشههکتازی مرکههزی و  ABPAبهها تسههت

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

نایژه ،ارزشمند هستند .این معیارها در بدو شماره 4
جدول شماره  .4معیارهای تشخیص  ABPAدر بیمارا با سیستیک
فیبروزیس ()54 ,7
عالئم بالینی (سرف ،تنفس با خس خس ،افزایش تولید خلط ،ناتوانی در ورزش و تمرین وکاهش عملکرد ری )

افزایش حساسیت فوری ب آسپرژیلوس فومیراتوس (تست پوستی م بت یا پاسخ )IgE
غلظت ایمونوگلوبولین  Eتوتا سر بیش تر از 1111 kUI/L

آنتی بادی های رسوبی علی آسپرژیلوس فومیراتوس
تصویر رادیوگرافی رونترن غیرطبیعی قفس سین (انفیلتراسیو  ،پالگ های مخاطی یا تغییرات نامعلو
در مقایس با عکسبرداری پیشین قفس سین با اشع )X
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آنتی بادی های رسوبی علی آسپرژیلوس فومیراتوس در سر

تشخیص در مواردی ک شرایط بیمار کمی بهبود یافت یا

بيماری آلرژیک برونكوپولمونری آسپرژیلوزیس با تاکيد بر جنبه های تشخيصي و درماني

کر شده است .تست بررسی  ABPAدر بیمارا سیسهتیک

ترکیب آسپرژیلوس واکنش سری بلدی نشا میدهند.

فیبهروزیس از  6سهالری ،یهک بهار در سها یها در زمها

واکنش دوگان نادر و در حدود  16-33درصهد بیمهارا

پاسخ ب عالئم بالینی  ABPAتوصی میشود.

است( .)61،67همچنین بیمارا ممکن اسهت ائوزینهوفیلی

همچنین  ABPAدر دیرر بیماریهای مزمن انسهدادی

در خلط و یا خو داشت باشند ،این حالت مخصوصاً هنرا

ریهه و همههراه بهها سههینوزیتهههای آلرژیههک قههارچی،

تشخیص و یا زما تشدید بیماری هنرامی ک داروههای

برونکوسههنتریک گرانولومههاتوزیس ،سههندر افههزایش

کورتیکواستروئیدی استفاده نمیشوند ،اتفا میافتد .در

ایمونوگلوبههولین  Eو بیمههاریهههای گرانولومههاتوز مههزمن

این مواق تعداد ائوزینوفیلهای خو ممکن است ب طور

شرح داده شده است .در موارد ناهنجهاریههای نهوتروفیلی،

غیر معمو باال باشد .آسپرژیلوس در خلط  51درصد از

افترا بین  ABPAو بیماری مهابم مرتبط با آسهپرژیلوس

بیمههارا مههیتوانههد یافههت شههود .بعتههی از آنتههیژ هههای

بعتی مواق مشکل است .در بیمارا با سهندر افهزایش

آسپرژیلوس (کاتهاالز ،تریپسهین و کیموتریپسهین) بهرای

ایمونوگلوبولین  Eیا بیمهاریههای گرانولومهاتوز مهزمن،

این واکهنشهها ضهروری هسهتند( .)69تفهاوت در سهطح

تشخیص اشتباه آسپرژیلوزیس مهابم بها  ABPAمهیتوانهد

آنتیبهادیههای اختصاصهی تهاب درمها  ،سهن و مرحله

کشهنده باشههد؛ به دلیهل ایههن که کورتیکوسههتروئیدهای

 ABPAاسهت( .)71-72سهطح ایمونوگلوبهولین  Eتوتها

سیستمیک ممکن است آسیب بافتی و عفونتههای قهارچی

سههرمی در بیمههارا  ABPAبههاال اسههت و هنرهها بهبههود

مهابم را تسری کنند( .)7نمون های پاتولوژی برای تشخیص

بیماری در نتیج درما بها کورتیکواسهتروئیدها کهاهش

 ABPAضروری نیسهتند .در نمونه بهرداری از نهایژههها،

مییابد .این کاهش معموالً در طو دو ماه پس از شروع

درخت نایژهای متسه و انباشهت از پهالگههای مخهاطی

درما با کورتیکواسهتروئیدها حاصهل مهیشهود .گهاهی

حههاوی ماکروفاژههها ،ائوزینوفیههلههها و کریسههتا هههای

اوقات سطح ایمونوگلوبولین  Eتوتها سهرمی در مرحله

بهوده

آخر بیماری ب محدوده نرما باز میگردد( .)71در کنهار

شارکوت لید و در بعتی مواقه قطعهات ههای

است( .)65،64انفیلتراسیو سلو های التهابی (ائوزینوفیل،

گشاری شده از Asp f1

لنفوسیت و پالسما سل) در دیواره نایژه و ضهخیم شهد
غشاء پای و خراش و آسیب اپیتلیا

دیده شهده اسهت(.)66

بیش از  21آلرژ نوترکیب (نا
تهها f22

 ،)Aspتقریبههاً  41اپههیتههو  4از آسههپرژیلوس

فومیراتوس ک قادر ب اتصا ب مولکو

ایمونوگلوبولین E

لنفوسیتها در پارانشیم ب التههاب منجهر مهیشهود .ایهن

آلرژ های نوترکیب ممکن است برای تمایز افرادی که

التهاب ممکهن اسهت وضهعیت مشهاب بها افهراد مبهتال به

 ABPAدارند ،از آ هاییک آسم حساس به آسهپرژیلوس

بیماریهای بینابینی ری مانند برونشیولیت گرانولوماتوز،1

فومیراتوس دارند ،کمککننده باشد(.)74

برونشیولیت ترشحی 2یها برونشهیولیت انسهدادی 3داشهت

در مطالع  Kurupو همکارا  ،توانایی آلهرژ ههای

باشد یا با این بیماریها همراه باشد .آبس ههای کوچهک

نوترکیب آسپرژیلوس ( )Aspf1, f2, f3, f4 and f6سر

همراه با هایفی آسپرژیلوس و گرانولوسهیتهها در پارانشهیم

بیمارا  ABPAو بیمارا آسمی حساس ب آسپرژیلوس

شهدهانهد ،امها مهرز بهین بیمهاریههای مههابم و

فومیراتوس را برای اتصا ب ایمونوگلوبولین  Eارزیابی

توصی

آلرژیک بعتی مواق کامالً تعیین نشده است.
تقریبهاً همه بیمههارا  ABPAبه خههراش پوسههتی بهها

کردهاند( .)74تعداد آلرژ های نوترکیبی که قادرنهد به
آنتههیبههادی ایمونوگلوبههولین  Eمتصههل شههوند ،در سههر
بیمارا  ABPAنسبت ب سر بیمارا آسمی بیشتر بود.

1. Granulomatous bronchiolitis
2. Exudative bronchiolitis
3. Obliterans bronchiolitis
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انفیلتراسههیو سههلو هههای تههک هسههت ای ،ائوزینوفیههل و

هستند ،شناخت شده است( .)73طبک مطالعات ،بعتی از ایهن

مروری

سید محمدحسین افسریان همکاران

 Hemmannو همکارا نشها دادنهد که تسهت خهراش

کیستی یا واریسی هم کر شده است( .)11اندازه و حهدود

 rAsp f4و rAsp f6

برونشههکتازی معمههوالً شناسههایی مههیشههود .طههی چنههدین

پوسهتی بها آلهرژ ههای نوترکیهب

واکنش سری پوستی را فقط در بیمارا  ABPAو نه در

مطالع  ،ناهنجاریههای بیمهارا  ABPAبها آ ههاییکه

نمون های کنتر تحریک میکند و بنابراین افتهرا بهین

آسههم حسههاس بهه آسههپرژیلوس دارنههد ،مقایسهه شههده

بیمهههارا  ABPAو افهههراد حسهههاس بههه آسهههپرژیلوس

اسهههت( .)11-12،21یکهههی از ایهههن مطالعهههات نشههها داد

فومیراتوس را ممکن میسهازد( Banerjee .)75و همکهارا

ک ه سههیتههیاسههکن بهها رزولوشههن بههاال بههرای تشههخیص

نشهها دادنههد ک ه  71درصههد از بیمههارا  ،ABPAسههطح

برونشکتازی از رادیوگرافی حساستر است( .)11در ایهن

Asp f16

مطالعههه برونشهههکتازی در  14/17بیمهههارا 12( ABPA

(یک پروتنین  43کیلو دالتونی) سرمی دارنهد ،در حهالی

درصد) ،ضخامت پلور در  12( 14/17درصد) و آتلکتهازی

ک در بیمارا با تست پوستی آسهپرژیلوس فومیرهاتوس

(کالپس ریه هها) در  64( 9/17درصهد) شناسهایی شهده

م بت این افزایش دیده نمیشود(.)76

است( .)11اگر چ بیمارا با برونشکتازی و آسهم ،الزامهاً

بهاالیی از آنتهیبهادی ایمونوگلوبهولین  Eعلیه

بررسههههیهههههای رادیههههوگرافی از قفسهههه سههههین و

 ABPAندارنههد ،امهها هههر دو حالههت در بیمههارا

ABPA

سیتیاسکنهای با رزولوشن بهاال نشها دهنهده برخهی از

وبود دارد( .)11تستهای عملکرد ریوی (میزا بریها

اختالالت خاص مانند انفیلتراسیو ریوی ،وبود مای در

بازدمی ،حجم ریه و ظرفیهت انتشهار) بهرای تشهخیص و

نایژه ،کالپس یک لوب یا قطع ای مرتبط با پالگههای

پیگیری مفید هستند ،اما ب تنهایی بهرای کنتهر درمها

مخههاطی ،ناپایههدار و گههشرا در ایههن بیمههارا اسههت(.)77

کافی نیستند( .)13کاهش در حجم ری و ظرفیهت انتشهار

حالتهای پایدار شامل برونشکتازی است ک بیشتر در

ری ه در زمهها تشههدید بیمههاری و در مرحل ه انتهههایی در

لوبهای باالیی سرمنتا و ساب سهرمنتا  1و حفهرههها
دیده میشود .برونشکتازی مرکهزی در بیمهارا

بیمارا  ABPAمشاهده شده است( .)14-16ضعی

شد

ABPA

عملکرد ری بین بیمارا  ABPAمتفاوت است :در بعتهی

نسبت ب مبتالیا ب دیرر ناهنجاریهای نایژهای بیشتهر

افراد عملکرد ری پایدار باقی میماند ،درحالیک دیرهر

است .هر چند ک

برونشکتازی مرکهزی داللهت بهر ABPA

دارد ،اما برونشکتازی در بعتی موارد در اطراف مجهاری

پارامترهای تاب ب طور پیشرونده ای ضعی

میشوند ،ب

طریقی ک با انسداد و محدودیت همراه است(.)17

هوایی هم گزارش شده است( .)71در  95درصد بیمهارا
( )19/21لوب باالیی مشکل دارد ،در حالی که  45درصهد

درما

ABPA

هستند( .)79کالپس در قسمتی از یک لوب یا تما لوب

خوب است .با این حا  ،بیمارا با آسم مقاو یا تخریب

دیده شده است و اغلب بها تشهدید عالئهم بهالینی همهراه

لول های نایژهای ممکن است انسداد بریا هوای پایدار

بوده است .فیبروز ریوی ،پنوموتوراکس در حفهرههها در

و یا محدودیتهای شهدید داشهت باشهند .بهرای محهدود

مرحل آخر  ABPAاتفا میافتند( .)71-11سیتیاسهکن

کرد تخریب مجاری هوایی شناسایی و تشخیص پیشهرفت

با رزولوشن باال از قفس سهین بهرای کشه

انفیلتراسهیو

ریوی پایدار یها برونشهکتازی از پرتونرهاری بها اشهع

X

و شدت بیماری ضروری است ،اما استفاده طوالنی مدت
از کورتیکواستروئیدهای سیستمیک توصی نمی شود.

حساستر است .الروهای برونشکتازی در بیشتر مهوارد

اهههداف درمهها شههامل مههواردی از بمل ه محههدود

شههدهانههد ،امهها مههواردی به صههورت

کرد تشهدید بیمهاری ،از بهین بهرد کلونیزاسهیو و یها

اسههتوان ای توصههی

1. Segmental and subsegmental
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بیمههارا ( ،)9/21هههر دو لههوب بههاالیی و پههایینی درگیههر

معموالً پیشآگهی طهوالنی مهدت بیمهاری ABPA

بيماری آلرژیک برونكوپولمونری آسپرژیلوزیس با تاکيد بر جنبه های تشخيصي و درماني

تک یر آسپرژیلوس فومیراتوس در لهومنههایی همهراه بها

همههراه اسههت .مطالعههات مههوردی انههدکی در اسههتفاده از

برونشههکتازی و پههالگهههای مخههاط ،کنتههر و مههدیریت

کورتیکواسههتروئیدهای استنشههاقی در  ABPAگههزارش

کرد آسم وابست ب کورتیکواستروئید و فیبهروز اسهت.

شده است(.)91-96

بنههابراین مههدیریت ایههن بیمههاری نیههاز ب ه درمهها ترکیبههی

چندین داروی ضد قارچی از بمل آمفوتریسین ،B

کورتیکواسههتروئیدها بههرای درمهها پاسههخهههای التهههابی

کتوکونازو  ،کلوتریمازو  ،نیستاتین و ناتامایسین بهرای

و عوامل ضد قارچی بهرای سهرکوب یها محهدود کهرد

درما  ABPAپیشنهاد شده است .هرچند هنرا استفاده

تک یر آسپرژیلوس فومیراتوس و محدود کهرد التههاب

از ایههن داروههها ،نتههایج سههودمند قابههل تههوبهی مشههاهده

نایژهها دارد(.)11

نمیشود و در چندین مورد ،این داروها اثرات ناسهازگار

در حهها حاضههر ،کورتیکواسههتروئیدهای خههوراکی

شدیدی ایجاد میکنند( ،)91،97اما داروی خوراکی ضهد

توصی شده  1/5میلیگر بر کیلوگر در روز ،بهرای دو

الحاقی مفید برای  ABPAباشد .در یهک مطالعه بهالینی

هفت او است ،در  6تها  1هفته بعهدی دوز دریهافتی به

گششت نرر ،نتیج یک معالج یک سال با ایتراکونازو

طور پیشرونده کاهش پیدا میکند .درما از طریهک بررسهی

با یک معالج  2سال تنها با کورتیکواستروئیدها مقایسه

عالئم کنتر میشود (تب ،درد قفس سین  ،تنرهی نفهس

شد 14 .بیمار در این مطالع بررسی و ب مدت  3سها دائمهاً

شدید ،تولید خلهط و خلهط خهونی) ،امها درمها بایهد بها

پههیگیههری شههدند .مشخصههات زیههر مقایسه شههد :عالئههم

عکسههبرداری بهها اشههع  Xیهها اسههکن بهها رزولوشههن بههاال

بیماری ،دفعات تشهدید بیمهاری ،تسهتههای عملکهردی

) (HRCTکنتر شود ،چو انفیلتراسهیو در یهک سهو

ری  ،سطوح ایمونوگلوبولین  Eتوتا و اختصاصهی سهر

موارد ب تظهاهرات بهالینی منجهر نمهیشهود( .)19سهطوح

علی آسپرژیلوس فومیراتوس ،میزا کورتیکواسهتروئید

ایمونوگلوبولین  Eتوتا سر هر  6-1هفت در طو سا

در طو دو سا او برای بیمارانی ک تنهها ایهن دارو را

او پس از تشخیص ،برای تعیین میهزا اولیه بهرای ههر

دریافت کردند و مقهدار ایتراکونهازو و کورتیکواسهتروئید

بیمار توصی شده است .افزایش ایمونوگلوبولین  Eتوتا

در طو دوره  1سال ی مطالع  ،برای بیمارانی ک هر دو

سر در بیش از  111درصد موارد باالی میزا اولی نشا

دارو را دریافت کردند .دفعات تشدید بیمهاری در بیمهارانی

میدههد که خطهر تشهدید بیمهاری وبهود دارد .درمها

ک ایتراکونازو دریافت کرده بودند ،نسبت ب آ ههایی

طوالنی مدت با کورتیکواستروئیدهای سیستمیک توصهی

ک تنها کورتیکواستروئید دریافت کرده بودند ،پایین تر

نمیشود و بنهابراین بررسهی ایهن پارامترهها بهرای کنتهر

بود .نیهاز روزانه کورتیکواسهتروئید از  22به  6/5میلهی

درما ضروری است .اگر بیمار در طو  6مهاه ،افهزایش

گر در روز کاهش پیدا کهرد ،هرچنهد دوز الز اساسهاً

شدت بیماری نداشت باشد ،در حا بهبودی است.
 Leeو همکههارا بهها ارزیههابی  17بیمههار در مرحلهه

در بیمارا مختل

متفاوت بود( .)99ب عالوه نتایج یهک

آزمایش  16هفت ای ب صورت معالجه روزی دو بهار بها

فیبروتیک ،برای یک دوره متوسط  5سهال نشها دادنهد

 211میلیگر ایتراکونازو و یا دارونمها نشها داده که

ک انفیلتراسیو های عود کننده فقط در یک بیمهار پهس

ایتراکونههازو از پیشههرفت بیمههاری در بیمههارا

از تشخیص ابتدائی اتفا افتاده و هم بیمارا به درمها

وابست ب کورتیکواستروئید ،بدو هیچ اثر سمی بلهوگیری

طوالنی مدت پردنیزو برای کنتر آسم نیاز دارنهد(.)17

میکند( .)111معموالً یک پاسخ م بت ب درما بایستی با

کورتیکواستروئیدهای استنشاقی بها غلظهتههای بهاال در

کاهش حداقل  51درصد در دوز کورتیکواستروئید25 ،

درخت نای -نایژهای با کمترین اثرات بانبی سیستمیک

درصد در غلظت  IgEسر و یکی از مهوارد زیهر :بهبهود
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م ه ثرترین درمهها بههرای فههاز حههاد  ABPAهسههتند .دوز

قارچی ایتراکونازو  ،ب نظهر مهیرسهد که یهک درمها

مروری

سید محمدحسین افسریان همکاران

حداقل  25درصد در تستهای عملکرد ریوی و یا کهاهش

تتعی

و از بین رفتن انفیلتراسیو ریوی همراه باشد.

عملکههردی ریهه در گههروه او مالیههم ،در گههروه دو

نتایج آزمایشات مختل

نشا داده است ک درمها

شدید مخاط تقسیم میشوند ،ک ناهنجاریهای

متوسط و در گروه سو شدید است .ب طور دقیهک مشهخص

با ایتراکونازو  ،التههاب ائوزینوفیلیهک مجهاری ههوایی،

نیست که چه فاکتورههای زمینه ای در توسهع

فعالیت سیستم ایمنی و دفعات تشدید بیماری را کهاهش

نقش دارند و در حقیقت ،مکانیسمهای درگیر در توسع

میدهد و ایتراکونازو میتواند به عنهوا یهک درمها

 ABPAپیچیده هستند .آنتیژ های آسپرژیلوس شهدیداً

الحاقی برای معالج  ABPAباشد( .)111،11از یهک سهو،

هر دو سلو  Bو  Tرا تحریک میکنند و ب نظر میرسد

درما با عوامل ضد قهارچی التههاب نهایژهای را کهاهش

ک لنفوسیت یاریرر  2در  ABPAنقش عمدهای دارد و

میدهد و احتماالً از تخریب لول های نهایژهای و تشهدید

همچنین آسیب بافتی در بیمارا  ABPAدر نتیج هجو

بیماری بلهوگیری مهیکنهد و ههمچنهین شهرایط بهالینی

موضعی نوتروفیلها و ائوزینوفیلهها اتفها مهیافتهد .در

بیمههارا  ABPAوابسههت ب ه کورتیکواسههتروئید را بهبههود

بیمارا آسمی ،اساس تشهخیص همهراه بهود معیارههای

میبخشد .استفاده از ایتراکونازو با دوز  211میلهیگهر

بالینی ،زیستی و رادیولوژیکی است .در بیمارا سیسهتیک

در روز ب مهدت  16هفته در بیمهارا  ABPAنشها داد

فیبروزیس ABPA ،یک عارضه شهای اسهت و معمهوالً

ک تجویز طوالنی مدت یک داروی ضد قارچی ممکهن

تشخیص در این بیمارا مشکل است ،امها قابهل اعتمهادترین

است منجر ب مقاومت شود( .)111آزو ها در بلهوگیری

تستهای تشخیصی ،اندازهگیری سطوح ایمونوگلوبهولین

از تشدید  ABPAموثر هستند ،اما در مورد نقش آزو ها

 Eتوتا سر و ایمونوگلوبهولینههای  Eو  Gاختصاصهی

در مدیریت تشدید حاد بیماری  ،ABPAآزمهایش ههای

علی آسپرژیلوس فومیراتوس و بررسی وبود آنتیبادی

بیشتری نیاز است .دو روش درما آزولی برای بیمارا

رسههوبدهنههده علی ه آسههپرژیلوس فومیرههاتوس هسههتند.

مبتال ب  ABPAوبود دارد :دفعهات مکهرر ولهی کوتهاه

همچنین آنالیزهای رادیوگرافی ب خصوص سیتیاسکن با

ABPA

انفیلتراسهیو

مدت ( 4-6ماه) یا مداوای طوالنی مدت .یهک محهدودیت

رزولوشن بهاال از قفسه سهین بهرای کشه

عمده درما طوالنی مدت با آزو ها ،گسترش مقاومت

ریوی پایدار یا برونشکتازی و تستهای عملکرد ریهوی

ب آسپرژیلوس فومیراتوس میباشد(.)113،112،111

از بمل میزا بریا بازدمی ،حجم ری و ظرفیت انتشار
برای تشخیص و پیگیری مفید هستند .مدیریت ABPA

بحث

شامل درما ضهدالتهابی شهامل گلوکوکورتیکوئیهدهای

بیمههاری نههادر اسههت که در اثههر واکههنشهههای آلرژیههک

داروهای ضد قارچی ب منظور تقلیل عوامهل قهارچی در

التهابی نسبت ب کلونیزاسیو آسپرژیلوس ایجاد میشود.

مجاری هوایی است و اهداف درما شامل کنتر آسهم،

آسپرژیلوس فومیراتوس در عمهده مهوارد عامهل اصهلی

پیشهرفت

پیشریری و درما تشدید حاد بیماری و وقه

 ABPAاست .اغلب بیمهارا  ABPAمبهتال به آسهم یها

برونشکتازی مهیباشهد .درمها بسهت به

سیسههتیک فیبههروزیس هسههتند .مراحههل بههالینی  ABPAاز

متفههاوت اسههت .در حهها حاضههر کورتیکواسههتروئیدهای

مرحل بدو عالمت ،حاد و بهبهودی تها مرحله تشهدید،

خوراکی درما انتخهابی بهرای  ABPAهسهتند ،هرچنهد

آسم وابست ب کورتیکواسهتروئید و فیبهروزیس متفهاوت

مطالعه طراحههی شههده مطلههوبی در مههورد اسههتروئیدها در

ABPA

 ABPAدر دسترس نیست .بسیاری از بیمارا درگیر اثهرات

سهههرولوژیکی ABPA ،بههها برونشهههکتازی و  ABPAبههها

بانبی مرتبط با مداوای مزمن با استروئید هستند .استفاده

اسههت .بیمههارا  ABPAمعمههوالً بهه سهه دسههت
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 تشههخیص، سیسهتیک فیبهروز و عهد تشهخیص به موقه

 مههیتوانههدABPA از عوامههل ضههدقارچی اختصاصههی در

عموم هاً مههدت زیههادی پههس از شههروع بیمههاری صههورت

پاسخ ایمنی را از طریک کاهش عوامل قارچی و در نتیج

 بههههرای یههههک درمهههها مههههوثر مصههههرف.مههههیگیههههرد

 بنهابراین مهیتوانهد،کاهش تحریک آنتیژنیک کم کند

کورتیکواس هتروئید و عامههل ضههد قههارچی ایتراکونههازو

 بها.نیاز ب گلوکوکورتیکوئیدها را اندک یا مرتف سهازد
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