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Abstract
Background and purpose: The choice of antifungal agent in treatment of Candida urinary tract
infections (CUTI) is dependent on the site of infection, the underlying disease of the patient, and the
pharmacokinetics/pharmacodynamics (PK/PD) of the agent. This study aimed to perform a review of
antifungal therapy for CUTI.
Materials and methods: Data was obtained by a search for full-text articles in Medline,
PubMed, Embase, Scopus, Web of Science, Science Direct, Google Scholar, Magiran, Irandoc, and Iran
Medex published from 1994 until 2016. The search keywords included urinary tract infections, Candida
species, diagnosis, and treatment.
Results: Fluconazole is the drug of choice for prophylaxis and treatment of CUTI due to low
toxicity, high solubility, and wide tissue distribution. Although flucytosine is concentrated in urine and has
potent activity against Candida species, treatment is restricted because of its toxicity and expansion of
resistance when it is used alone. In addition, amphotericin B is an active drug against most Candida species
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(except resistant C. krusei strains). Other azoles and echinocandins are not effective for treating CUTI due to
the minimum excretion of the active compound into the urine. However, a localized renal infection followed
by blood spreading might be treated by echinocandins because of its effective tissue concentrations.
Conclusion: We presented diagnostic tests and treatment protocols of CUTI, but new
surveillance protocols and diagnostic strategies for control and prevention of CUTI in critically ill
patients are essential.
Keywords: Candida urinary tract infections, Candida species, diagnosis, treatment
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چكیده
سابقه و هدف :انتخاب داروی ضدقارچی مناسب در درمان عفونت کاندیدایی دستگاه ادراری براساس فااکتور ممننا ای
منزبان ،محل ابتالی دستگاه ادراری و فارماکنتنک/فارمادینامنک داروی مورد نظر متفاوت میباشاد دادا ام ایاط معا ا
بررسی پروتکلدای درمانی در عفونت کاندیدایی دستگاه ادراری میباشد
مواد و روشها :معا مروری حاضر با اساتفاده ام باناکداای اطالعااتی نظنار ،ISI Web of Medline ،Google scholar
 Iranmedex ،Irandoc ،SID ،Magiran ،Science Direct ،Scopous scienceو با واژهداای کلنادی ،Urinary tract infections
 treatment ،diagnosis ،Candida speciesام مقاالت مرتبط منتشر شده طی سالدای  4991تا  6142انجام گردید
یافتهها :فلوکونامول ب د نل حال نت باال و تومیع گسترده بافتی ب عناوان داروی انتخاابی در درماان عفونات کاندیادایی
دستگاه ادراری میباشد اگر چ فلورسنتومیط ف ا نت خوبی برای بنشتر نمون دای کاندیدا نشان می ددد و ب صورت ف اال ام
طریق ادرار دفع میگردد و ی سمنت باالی آن و سرعت ایجااد مقاومات در صاورت تجاویز دوم منفارد دارو ،منارا آن را
محدود کرده است آمفوتریسنط ب برای بنشتر گون دای کاندیدا ف ال است جز ت دادی ام ایزو دای کاندیدا کرومهای ک ب
ایط دارو مقاوم دستند دیگر آمولدا و اکننوکاندیطدا ،کمتریط ف ا نت دفاع دارو را در ادرار دارناد و عموماار در درماان ماو ر
ننستند و ی گادی عفونت وکا نزه کاندیدایی در کلن ب علت انتشار خونی با اکننوکاندیطدا درمان میگردد
استنتاج :در ایط معا تستدای تشخننی و روشدای درمان عفونت کاندیدایی دستگاه ادراری بنان گردیده اسات
پروتکلدای نظارتی و استراتژی دای درمانی برای کنتارل و جلاوگنری عفونات کاندیادایی دساتگاه ادراری در بنمااران باا
فاکتور مست دکننده ضروری ب نظر میرسد
واژه های کلیدی :عفونت کاندیدایی دستگاه ادراری ،گون دای کاندیدا ،تشخنص ،درمان

مشادده ارگاننسم مخمری در ادرار میتواناد ناشای
ام عفوناات در قساامت باااالیی ،پااایننی دسااتگاه ادراری،
کلوننزاسنون در مثان و یا آ ودگی نمونا ادراری باشاد

اکثر بنماران مبتال ب کاندیدوری بدون عالمت دساتند و
وجود مخمر باا آناا نز ادراری و کشات ،تناادفار ا باات
میگردد( )6،4تاریخچ و عالئم با ننی بنماران نقش

مولف مسئول :حمید بدلی -ساری :کنلومتر  41جاده خزرآباد ،مجتمع دانشگادی پنامبر اعظم ،دانشکده علوم پزشکی مامندران
 4دانشنار ،مرکزتحقنقات عفونی با گرایش عفونت دای بنمارستانی ،دانشگاه علوم پزشکی مامندران ،ساری ،ایران
 6دانشجوی دکتری قارچ شناسی پزشکی ،کمنت تحقنقات دانشجویی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مامندران ،ساری ،ایران
 3دانشجوی کارشناسی ارشد منکروبنو وژی ،دانشگاه آماد اسالمی واحد ساری ،ساری ،ایران
 1دانشجوی کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی ،کمنت تحقنقات دانشجویی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مامندران ،ساری ،ایران
 5دانشنار ،مرکز تحقنقات قارچ دای تهاجمی ،گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مامندران ،ساری ،ایران
تاریخ تنویب 4395/44/9 :
تاریخ ارجاع جهت اصالحات 4395/9/61 :
 تاریخ دریافت 4395/9/41 :
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عمدهای در افتراق کلوننزاسنون ام عفونت ادراری ناشی

 -4بدون عالئام باا ننی  -6باا عالئام باا ننی شاامل

ام گون دای کاندیدا دارد( )3پایگناری درماان عفونات

ا تهاااب مثان ا ( ،)Cystitisپنلااونفریتنس (،)Pyelonephritis

کاندیدایی دستگاه ادراری در بنماران با ریساک بااال بارای

پروسااااتاتنت( ،)Prostatitisاپندیاااادیمنت ارکنتاااانس

ابتال ب کاندیدمی ضروری ب نظر میرسد با ایط وجاود

( (Epidymo-orchitisو فانگوس بال در دستگاه ادراری

معا ات مختلا

نشاان داده اسات کا کاندیادوری در

اغلب موارد نمیتواند منتهای با

کاندیاد مایشاود()5،1

تستدای تشخننی آممایشگادی و معا اات تناویربرداری
برای ا بات کاندیدوری ( )proven candiduriaضروری
است ب د نل ایط ک کاندیدوری در بنماران باا ریساک
باال میتواند یاک ماارکر ام کاندیاد مایباشاد ،بناابرایط
شااناخت پاااتوفنزیو وژی تظااادرات کلنننکاای بنماااری
(سنستنس ،پنلو نفریتنس ،پروستاتنت و فاانگوس باال) و
دمچننط ب کارگنری جدیدتریط پروتکلدا و روشداای
تشخننی و درمانی ایط بنماری بسانار ضاروری با نظار
میرسد در معا مروری حاضر قبل ام بررسی روشداای
تشخننی و درمانی عفونت کاندیادایی دساتگاه ادراری
ب ا طااور مختناار اپناادمنو وژی ایااط عفوناات و پاااتوژنز
کاندیدا در دستگاه ادراری بنان خوادد شد
در معا

مروری حاضار باا اساتفاده ام باناکداای

اطالعاااتی خااار ام کشااور نظناار ،Google scholar
،ISI Web of Medline Scopous science
 Science Direct Ebscoو بانکداای اطالعااتی داخال
کشااور نظناار ،Irandoc Iranmedex ،SID ،Magiran
 MEDLIBو با واژهدای کلنادی ،Urinary tract infections
 treatment ،diagnosis ،Candida speciesمقااااالت
استخرا و معا

مروری بر آن انجام گرفت

اشکال کلنننکی عفونت کاندیدایی دستگاه ادرای
پزشااکان باارای درمااان کاندیاادوری دمااواره بااا
چا شدایی رو ب رو دستند میرا ایط بنماری ام وضا نت
بدون عالمت تا بسنار وخنم میتواند بروم نماید طبق بنادی

اپندمنو وژی عفونت کاندیدایی دستگاه ادراری
معا ات مختل

نشان داده است ک حاداقل  41تاا

 45درصااد ام عفوناات دسااتگاه ادراری کسااب شااده ام
بنمارستان و تقریبار  65درصد ام  ICUمرتبط با گون دای
کاندیدا میباشد( )2بستری شدن بنمااران بانش ام  1روم
در  ICUب عنوان یک فاکتور مهام در اباتال با عفونات
کاندیاادایی دسااتگاه ادراری گاازارش شااده اساات()1
کاندیاادوری و کاندیاادمی در نااومادان بسااتری در ICU

شنوع باالیی دارد دریافاتکننادگان پنوناد کلنا گاروه
دیگر ام بنماران دستند ک کاندیادوری در آن داا شاایع
اساات اگاار چا کاندیاادا آ بنکاانس در اغلااب مااوارد ام
عفونت کاندیدایی دستگاه ادراری گزارش میشود و ی
اخنرار بنش ام  51درصد گون دای جادا شاده ام عفونات
کاندیااادایی دساااتگاه ادراری مااارتبط باااا گونااا داااای
غنرآ بنکنس میباشند تعابق بهتر ایط گون دا در دستگاه
ادراری ،بااروم مقاومااتدااای دارویاای و ب ا کااارگنری
روشدای نویط تشخننی ام دالیل مهم شنوع گون دای
غنرآ بنکنس ذکر شده اسات( )1،1کاندیادا گالبراتاا با
د نل شارایط خااد در دساتگاه ادراری ،اساموالریت و
 PHمناسب ب عنوان یک پاتوژن موفق در ایجاد عفونت
ادراری معرح اسات کاندیادا گالبراتاا با عناوان یاک
گون غا ب در عفونت دم ممان با کاندیدا آ بنکنس و یا
گادی با گون

دای دیگار کاندیادا دیاده شاده اسات()1

گون دای غنرآ بنکنس ن تنها توانایی تعابق بهتر خود را
در کلن و مجااری ادراری دارناد بلکا حانا آنداا ام
دستگاه ادراری مشکلتر ام کاندیدا آ بنکنس میباشد()3

ایط بنماری میتواند در مدیریت درمان مو ر باشد اشکال

پاتوژنز کاندیدا آ بنکنس در عفونت کاندیدایی دستگاه ادراری

کلنننکی کاندیدوری در بنماران ب صورت میر میباشد:

شااناخت پاتوژننساانت کاندیاادا آ بنکاانس با عنااوان
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مرتبط منتشر شده طی سالداای مانالدی  4991تاا 6142

()Fungus balls

درمان عفونت کاندیدایي دستگاه ادراری

ادراری ،نقااش عماادهای در درمااان ایااط عفوناات دارد

نمون مناسب ادراری ،گرفتط نمون در شرایط اساتریل و

کاندیدا آ بنکنس ام فاکتوردای ویروالنس خاود در جهات

وسط ادرار ب عنوان یک نمون قابل اعتماد است( )46در

کلوننزاسنون در بافت و انتشار عفونت استفاده میکناد ام

افراد با کاتتر ابت مثان  ،نمون گناری بهتار اسات ب اد ام

جمل فاکتوردای ویروالنس کاندیدا آ بنکنس میتوان با

ت ویض کاتتر انجام گنرد در صورت منفی باودن نمونا

تنوع ژنتنکی ،اددسنطدا ،دای مورفنسم ،تنگموتروپنسم،

ب دست آمده ب د ام ت ویض کاتتر ،ادام روند تشخنص

گا وانوتروپنساام ( ،)Galvanotropismتغنناار فنوتایاا ،

ضرورتی نادارد( )6پنوریاا ،وجاود پاروتینط و خاون در

آنزیم دای دندروالمی و تشکنل بناوفنلم اشااره کارد()9

آنا نز نمون ادرار بنماران ،در صورت رشد مخمار ،عادم

فرآیند پاتوژننک کاندیدا آ بنکانس در دساتگاه ادراری

وجود کاتتر و منفی شادن عفونات باکتریاال مای تواناد

شامل  1مرحل میباشد مرحل اول با چسبندن ارگاننسام

عالمت عفونت کاندیدایی باشاند وجاود مخمار در الم

توسط اددسنطدای اختناصی و غنراختناصی صاورت

منکروسکوپی یاک نشاان ام عفونات قاارچی مایتواناد

میگنرد اددسنطدا در ایجاد عفونت نقش ب سازایی در

باشد بهتر اسات نمونا ادرار ساانتریفنوژ شاده باا رنا

دستگاه ادراری دارند ب د نال وجاود جریاان ادراری و

آمنزی گرم بررسی گردد( )46-41کاندیدوریا بهتر است

شست شدن مخمر ام مجااری ادراری ،اددسانطداا نقاش

با دو بار کشت ادرار تایند گردد در بنشتر مواقع کشت

عمدهای در تسهنل عملکرد آنزیمدای فسفو نپامی بامی

اول آ وده می گردد خنوصار در نمون دای بنمارانی کا

میکنند( )41مرحل دوم ،تهاجم ب بافات مایباشاد ایاط

خااانم دسااتند تأینااد حضااور کاندیاادوریا بااا آممایشااات

مرحلا بااا تو نااددای آغااام ماایگااردد و آناازیمدااا در ام

فنزیکال و دنستو وژیکال ،معا ات آممایشاگادی بارای

ب بافت نقش ب سازایی

جستجوی عالئام یاا فاکتورداای مسات دکننده ضاروری

در فرآیند تهاجم ب بافت ضاروری

میباشد تکننکدای جداسامی مخمر و باکتری ب صورت

است و ی در نمون دای کلنننکی م موالر سلولدای مخمری

روتنط در آممایشگاهدا صورت میگنرد گاادی اوقاات

دیده میشوند ب نظر مایرساد منازان

کاندیدا گالبراتا در آممایش منکروسکوپی قابل رویات

عامل مهمی در کلوننزاسنون بافتی

است و ی در محنط کشت م مول رشد نمایکناد میارا

ادام ماییاباد و

ننام ب انکوباسنون طوالنی (بنش ام  11ساعت) و محانط

ارگاننسم با رگدای خونی مواجه پندا میکند رگداای

اختناصی قارچی دارد در ایط ماوارد نمونا در محانط

خونی ممکط است در ا ر فشار ناشای ام رشاد داایفی یاا

اسلنت سابورو دکستروم آگار ب مدت چند دفت نگهاداری

ترشح آنزیمدای نتنک نز گردند مرحل چهارم انتشاار

میشود سنجش ت داد ارگاننسم باکتریاایی با صاورت

خونی ارگاننسم با ارگاانداای دیگار و انتشاار بنمااری

روتنط برای عفونت دستگاه ادراری انجام میگنرد و ای

مایباشاد تواناایی تهااجم باافتی ارگاننسام با وضا نت

برای تشخنص عفونت ادراری کاندیدایی ب طور کامال

سنستم ایمنی منزبان و مناسب بودن شرایط محنعی برای

ت ری

نشده است در بنماران بدون کااتتر ابات ،تایناد

رشد قارچ بستگی دارد()3

عفونت کلنوی با سنجش ت داد کلنی حدود  411در واحد

دمگسنختگی و نفوذ بهتر دای
دارند اگرچ دای
ننز دمراه با دای

تبدیل مخمر ب دای

باشد در مرحل سوم نفوذ توسط دای

تشکنل ددنادهی کلنای ( )CFUمارتبط مایباشاد()41،43

تشخنص عفونت کاندیدایی دستگاه ادراری

برای بنمارانی ک کاتتر ابت دارند ت داد کلنی بانط ≤ 415و

در صااورت وجااود مخماار در ادرار باارای تاینااد و

 6 ×411 CFUs/mlمیباشد با ایط وجاود در بنمااران باا

افتراق آ ودگی ام کلوننزاسنون و عفونت ،تکرار مجادد

کاتتر ،دنچ ارتباطی بانط عفونات کلناوی ابات شاده باا
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مهمتریط گون کاندیدا در عفونات کاندیادایی دساتگاه

نمون گنری ضروری میباشد( )44برای آماده سامی یک

مـــروری
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بنوپسی و ت داد کلنی وجود ندارد چرا کا در معا اات
مختل

فاکتور برای کاندیدوری محسوب میگردناد()61،9،6،4

بنماران با کاتتر ابات و ت اداد کلنای کامتار ام

در افراد بادون عالمات کاندیادوری اغلاب با صاورت

 ، 6 ×411 CFUs/mlعفونت کلنوی و بنمااران باا ت اداد

کلوننزاساانون وجااود دارد و حاانا فاکتوردااایی مثاال

کلناای کاامتاار ام  415CFUs/mlکلوننزاساانون را نشااان

برداشتط کاتتر ابت و کنترل قناد سارمی در یاک بنماار

دادهانااد( )42،45دمکاااری متخنااص عفااونی دسااتگاه

دیابتنک مسط میتواند باعث حنا عفونت شاود()64،4

ادراری -تناساالی بااا رادیو وژیساات در جهاات انتخاااب

احتمال بروم کاندیادیامیس منتشاره بهتار اسات در دما

مناسبتریط روش تنویربرداری برای بنمااران مباتال با

بنماااران بسااتری مبااتال ب ا

کاندیدوری ضروری ب نظر می رسد ا تارا ساونوگرافی

بررساای گااردد( )66،44،6گونا دااای کاندیاادا با عنااوان

در بنماران  ICUکا مشاکالت عملکاردی کلنا دارناد

چهارمنط ایزو رایج جدا شده ام خاون در بنمااران بساتری

ماایتوانااد در بررساای او ن ا مااورد اسااتفاده قاارار گناارد

در بنمارستان مایباشاند( )63درماان ضاد قاارچی بارای

ا تراسونوگرافی میتواناد در نشاان دادن اناواع ضاای ات

بنماران بستری ک شاواددی ام وجاود فاانگوس باال یاا

عفونت دستگاه ادراری کاندیدایی مثال پنلاونفریتنس یاا

آبس کلنوی در کلن و دستگاه ادراری یا کاندیادیامیس

حضاااور دنااادرونفرومیس ماااو ر باشاااد روش تااارانس

منتشااره دارنااد بایااد صااورت گناارد( )44تااا ممااان ا بااات

رکتالا تراسوند در عفونتدای کاندیادایی باا درگناری

کاندیدیامیس مهاجم در افراد مست د ،درمان ضد قارچی

ارگاندای تناسلی مردان  ،روش مفنادی بارای تشاخنص

ب صورت تجربی ادام می یابد درماان طاوالنی نناز در

آبساا پروسااتاتنک منتهاای باا کاندیاادوری ماایباشااد

ایاط بنمااران نامناسااب اسات کنتارل یااا حانا شاارایط

 CTاسااکط یااک روش ترجنحاای نساابت باا  X-rayو

مست دکننده در ایط گاروه ام بنمااران مایتواناد در رفاع

ا تراسااونوگرافی اساات ک ا در شناسااایی پنلااونفریتنس و

کاندیدوریا مو ر باشد()6

آبس ا پااری نفریااک ماایتوانااد مااو ر باشااد  CTاسااکط

در معا

کاندیاادوریا ،خنوص اار ICU

 Sobelو دمکاران ا ر فلوکوناامول روی

حساسنت باالیی در تشخنص مایع پری نفریک ،گاام در

کاندیدوریای بدون عالمت یا با عالئام خفنا

بافت و حضور فانگوس بال دارد معا اات انجاام شاده

شد درمان با فلوکونامول نسبت ب گروه پالسابو در حانا

در مورد ) Magnetic resonance (MRIمحادود اسات

کاندیدا ام ادرار بنماران با کاتتر یا بدون کااتتر در مماان

تنااویر CT

کوتاه مو رتر بود در حا ی ک  6دفتا ب اد ام قعاع دارو یاا

و ی ایط روش در تشخنص فانگوس بال با
اسکط ارجحنت دارد()41،41،6

بررسای

پالسبو کاندیدوریا در  11درصد ام بنماران با کاتتر و 31
درصد ام بنماران بدون کاتتر مثان عود کرد( )61جادول

درمان عفونت کاندیدایی دستگاه ادراری در بنمااران بادون

بدون عالمت در دستگاه ادراری را نشان میددد

عالمت با ننی
در بنماااران باادون عالئاام بااا ننی انتظااار ماایرود
کاندیدوری طی چناد دفتا تاا چناد مااه بادون مداخلا
درمانی رفع شود( )49مدیریت کاندیادوری بارای افاراد
دارای فاکتور مست دکننده پنچندهتر میباشاد ساط بااال،
دیابت ،جنسنت من ،کاتتر ابات دساتگاه ادراری ،منارا
آنتیبنوتنک و داشتط جراحای قبلای با عناوان ریساک

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

جدول شماره  :1کاندیدوری بدون عالمت()65
 -4حنا عوامل و فاکتوردای مست دکننده مثل آنتی بنوتنک تراپی و کاتتر ابت مثان
 -6درمان با دارودای ضدقارچی پنشنهاد نمی شود مگر ایط ک بنمار با ریسک باال برای فرم منتشره
کاندیدیامیس باشد بنماران با ریسک باالی ابتال ب کاندیدیامیس منتشره شامل بنماران نوتروپننک،
نومادان نارس با ومن کم دنگام تو د ( ،)<4511gبنماران با جراحی دستگاه ادراری
 -3درمان بنماران نوتروپننک و نومادان کم ومن ام جهت پنشگنری ام کاندیدمی
 -1بنمارانی ک جراحی دستگاه ادراری داشتند ،فلوکونامول  111منلی گرم ()2mg/kg
رومان یا آمفوتریسنط دکسی کوالت خوراکی  1/3-1/2 mg/kgبرای چند روم قبل و ب د
جراحی
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درمان عفونت کاندیدایی دستگاه ادراری

شماره  4خالص ای ام نحوهی درمان عفونت کاندیادایی

درمان عفونت کاندیدایي دستگاه ادراری

درمان عفونت کاندیدایی دستگاه ادراری در بنمااران باا

ادراری و یا سایر فاکتوردای مست دکننده بهبود نمییابند

عالمت با ننی

ب صورت تجویز ددانی و یا آمفوتریسنط ب ب صاورت

در بنماران باا عفونات دساتگاه ادراری کاندیادایی

موض ی با چکاندن در مثان ضروری مایباشاد منارا

عالمتدار ،عالئم با ننی بنشتر ام قسامت تحتاانی دساتگاه

آمفوتریسنط ب با توج ب وض نت بنمار ام نظر عفونات

ادراری شروع میگردد و پاتوژننسانت مشااب باا عفونات

دسااتگاه ادراری یااا شاادت عالئاام غناار م مااول صااورت

ادراری باکتریال دارد بنماران با عفونت پنشرونده عالئم

میگنرد کاندیاداآ بنکنس با آمفوتریسانط ب در رناج

سنستنس و پنلونفریتنس دارند مسنر دیگر عفونت نتنج

غلظتی 1/5-4 µg/mlحساس است و  MICبرای بنشتار
دااای کاندیاادا باانط  1/1تااا  65 µg/mlاساات()31

گسترش خونی ب کلن در بنمارانی ک مبتال ب کاندیادمی

گون ا

دستند میباشد ایط بنماران م موالر عالئمای در دساتگاه

مقاوماات بااا آمفوتریساانط ب نااادر اساات و باانشتاار در

ادراری ندارند و برای کاندیدمی درمان میشوند()44

گون دای غنر آ بنکانس دیاده شاده اسات دوم و طاول
درمااان آمفوتریساانط ب مشااخص نشااده اساات فاارم

ا تهاب مثان ()Cystitis
سنسااتنس کاندیاادایی یکاای ام تظااادرات بااا ننی

نپومومال آمفوتریسنط ب برای کادش سامنت در کلنا
طراحی شده است  3فرم نپندی موجود ام آمفوتریسانط

کاندیدا میباشد رفع فاکتور مست دکننده تاا انادامه میاادی

سعوح مورد قباول در کلنا و یاا در ادرار نمایرساند و

در درمااان ا تهاااب مثان ا بااا عاماال کاندیاادا (سنسااتنس)

شکست درمانی علیرغم تاأ نر آمفوتریسانط نپوموماال

میتواند مو ر باشد فلوکوناامول یاک دوم  611تاا 111

در فرم منتشره کاندیدیامیس دیده شده اسات( )34،31در

منلیگرم ب صورت تجویز ددانی ،رومانا بارای  6دفتا

شستشااوی مثاناا بااا آمفوتریساانط ب 51 ،منلاایگااارم

یک پروفایل ماو ر و ایماط بارای درماان او نا بانشتار

آمفوتریسنط ب در  4نتر آب اساتریل بارای رساندن با

بنماران باا عالئام سانتنس کاندیادایی مایباشاد تجاویز

غلظت  51 µg/mlپنشنهاد مایگاردد یاک دوم 41 µg/ml

آمولدااای دیگاار در صااورت وجااود ایزو ا مقاااوم ب ا

ا ربخشی کمتری دارد( )34و عود مجدد ب د ام شستشوی

فلوکونااامول ب ا علاات دفااع ترکنبااات ف ااال آن ام ادرار

موض ی مثان باال میباشد استفاده ام آمفوتریسنط ب در

نمیتواند برای درمان سنستنس مفناد باشاد( )61،62بهتار

شستشوی مثان در بنماران ندرتار مورد نناام مای باشاد در

اساات فلوکونااامول بااا دوم مناسااب مناارا گااردد

حا ی ک در بنماران با عفونات سنساتنس کاندیادایی باا

فلوکونامول در آب ب خوبی حل میشود و داروی ف ال

عامل کاندیدا کرومه ای یا کاندیدا گالبراتاا ،شستشاوی

ام طریق ادرار خار میگردد پس غلظت ماورد انتظاار در

مثان ا گااادی اوقااات ماایتوانااد مفنااد باشااد( )44تقریب اار

ادرار گادی ام  MICمخمردای حسااس  ≥1 µg/mlوابسات

65درصد ام ایزو دای کاندیدا آ بننکس ب فلوسنتومیط

دوم )< ،)42 -36µl/mlو حتاای مقاااوم ≥ 21 µg/ml

مقاوم دستند اماا بانشتار ایزو ا داای کاندیادا گالبراتاا

تجاااوم مینمایاااد( )69،61چاااون غلظااات دارو در ادرار

حساس دستند عمومار دارو برای تنها  1تا  41روم تجویز

میتواند ب  411 µg/mlبرسد ،دم ممان  41برابر بنشتار

میگردد میرا مقاومت دارویی ب سرعت در ایط دارو در

ام پالسما و ی ب د نل محلاول شادن در ادرار با ساعح

صورت منرا غنر ترکنبی ب وجود میآید یاک دوم

معلوب میرساد آمفوتریسانط ب و فلوسانتومیط بارای

دوم

باا

 65 mg/kgبرای در  2سااعت باا ت ادیل یاا توقا

بنمارانی ک ب فلوکونامول آ ارژی دارناد یاا علایرغام

برای بنماران با نقص عملکردی کلن توصن

درمااان بااا دوم ماااکزیمم یااا با د ناال نقااص در دسااتگاه

ب علت سمنت فلوسنتومیط ،درمان دارویی آن محدود و

444
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میگردد()61
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عالمااتدار عفوناات دسااتگاه ادراری توسااط گونا دااای

ب ،نفروتوکسنتی کم تری دارند اما ب نظر مایرساد با

مـــروری

محمدصادق رضایی و همکاران

سمنت آن با بررسای  -5فلورویوراسانل در سارم کنتارل

فلوکونااامول حساااس دسااتند در حااا ی ک ا اماارومه در

میگردد( )36بررسی سعوح آنزیمی کبد ب د نال باروم

برخی ام مناطق جغرافنایی شنوع عفونت دستگاه ادراری

دپاتوتوکسنسنتی در بنشتر ام  14درصد موارد در بنماارانی

باعامل کاندیدا گالبراتا مشاب با کاندیادا تروپنکاا نس و

ک فلوسانتومیط منارا کاردهاناد( )36ضاروری اسات

پاراپساانلومیس گاازارش ماایشااود( )6کاندیاادا گالبراتااا

دارو درمانی بهتر است دم ممان با رفع مشاکل انسادادی

حساسنت بسنار متغنر (بارنج غلظتای )1/65-652 µg/ml

یا دیگر اختالالت مکاننکی دستگاه ادراری انجام گنرد

ب فلوکونامول دارد( )44،6قابل ذکر است مقاومت یاک

در بنمارانی ک قبالر ب سنستنس شدید کاندیادایی مباتال

ارگاننسم براساس غلظت سرمی موجود بررسای مایگاردد

شاادند ،سنستوسااکوپی ،شستشااوی مثان ا و درمااان ضااد

غلظت  >411 µg/mlدر ادرار برای فلوکونامول میتواند

قارچی م موالر باا آمفوتریسانط ب و یاا اکننوکانادیطداا

باارای درمااان باانشتاار گونا دااای مساابب کاندیاادا پنلااو

پنشنهاد میشود جدول شاماره  6خالصا ای ام نحاوهی

نفریتنس ام جمل کاندیادا گالبراتاا و دیگار گونا داای

درمان سنستنس کاندیادایی در دساتگاه ادراری را نشاان

شاایع غنار آ بنکانس ماو ر باشاد( )61دیگار آمولداا ام

میددد

جمل وریکونامول ک میر گرودی ام فلوکونامول است،
برخالا فلوکونامول ف ا نت ضد قارچی بااالیی برعلنا

جدول شماره  :2سنستنس کاندیدایی ()65

گوناا دااای کاندیاادا خنوصااار گوناا دااای مقاااوم باا

 -4برای ارگاننسم حساس ب فلوکونامول ،فلوکونامول خوراکی 611 ،منلی گرم () 3mg/kg

فلوکونامول نشان میددد بنابرایط وریکونامول میتواند

 -6درگنری باعامل کاندیدا گالبراتا مقاوم ب فلوکونامول ،آمفوتریسنط ب دکسی کوالت،

ب عنوان یاک جاایگزیط مناساب در درماان گونا داای

رومان برای دو دفت
 0.3- 0.6 mg/kgرومان برای  4-1روم یا فلوسنتومیط خوراکی 25mg/kg ،چهار بار در

مقاوم ب فلوکونامول مورد استفاده قارار گنارد در مادل

 -3درگنری با عامل کاندیدا کرومه ای ،آمفوتریسنط ب دکسی کوالت0.3- 0.6 mg/kg ،

حنوانی باا عفونات کاندیادایی باا درگناری دموژناوس

 -1برداشتط کاتتر ابت مثان در صورت امکان

پارانشنم ری باعامل کاندیدا کرومهای دیاده شاده اسات

روم برای  1-41روم
رومان برای  4-1روم
 -5شستشوی مثان با آمفوتریسنط ب دکسی کوالت برای درمان سنستنس با گون دای
مقاوم ب فلوکونامول مثل کاندیدا گالبراتا و کرومه ای

ک ا ر وریکونامول در حانا عامال عفونات مایتواناد
قااویتاار ام فلوکونااامول یااا آمفوتریساانط ب باشااد()33

پنلونفریتنس()Pyelonephritis

متأسفان سعح ادراری وریکونامول پاینط است و کامتار

نفااریتنس) یکاای دیگاار ام تظااادرات بااا ننی عالماات دار

اساااتفاده آن در عفونااات دساااتگاه ادراری کاندیااادایی

عفوناات دسااتگاه ادراری توسااط گوناا دااای کاندیاادا

محدود میگردد( )69اطالعات کمی در مورد درماان باا

میباشد پنلونفریتنس کاندیدایی عمومار نتنج کاندیادمنا

ایتراکونامول در بنماران با عفونات ادراری وجاود دارد

است اما عفونت میتواند ب د نل انسداد دستگاه ادراری،

ب نظر میرسد دفاع پااینط ایتراکوناامول در ادرار باعاث

عفونت دمممان باکتریایی یا سرکوب ایمنای شادید ر

میشود ایط دارو در بنماران با عفونت کاندیدایی چندان

دداااد( )61فلوکوناااامول داروی انتخاااابی در درماااان

ماو ر نباشاد پوسااکونامول یاک ف ا نات باا قوه برعلنا

پنلونفریتنس کاندیدایی است یاک دوم  111منلایگارم

کاندیاادا آ بنکاانس دارد و دارای ف ا ناات ضااد قااارچی

رومان ا ب ا ماادت  6دفت ا جهاات درمااان پنلااو نفااریتنس

متغنری نسبت با ساایر گونا داای غنار آ بنکانس (مثال

کاندیاادایی پنشاانهاد ماایگااردد کاندیاادا آ بنکاانس،

کاارومهای و گالبراتااا) ماایباشااد( )62با نظاار ماایرسااد

تروپنکااا نس و پاراپساانلومیس باا عنااوان شااایعتااریط

ف ا نت ضد قارچی پوساکونامول مانند ایتراکوناامول در

گون دای مسبب عفونت کاندیادایی دساتگاه ادراری با

پارانشنم کلن و دیگر بافاتداای عمناق دساتگاه ادراری

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

دوره بيست و ششم ،شماره  ، 541بهمن 5931

444

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

عفوناات پارانشاانم کلناا بااا عاماال کاندیاادا (پنلااو

ام  5درصااد ام داروی ف ااال حاانا ماایشااود بنااابرایط

درمان عفونت کاندیدایي دستگاه ادراری

مناسب باشد و ی در مورد عفونت در مجاری جمعکننده

پروستاتنت ()Prostatitis

برای کادش سمنت در کلن طراحی شده است کاادش

باااا ننی عالماااتدار عفونااات دساااتگاه ادراری توساااط

نفروتوکسنسنتی آمفوتریسنط نپومومال در کادش نفاوذ

گون ا دااای کاندیاادا ماایباشااد ب ا د ناال شاانوع پاااینط

آن ب بافت کلنا ماو ر اسات فارماکوکننتناک مناساب

پروستاتنت کاندیدایی و گزارشات موردی ام آن ،روش

فلوساانتومیط و ا اار اباات شااده آن در فاارمدااای متنااوع

درمانی مشخص برای ایط نوع عفونت وجود نادارد()35

عفوناات دسااتگاه ادراری باعااث شااده ایااط دارو باارای

پروستاتنت قارچی بهتر است عالوه بر درمان ضد قارچی

بنمااارانی کا توانااایی تحماال فاارم خااوراکی دارویاای را

با خرو آبس و جراحی پروستات دمراه باشد بانشتار

دارند و یا بنمارانی ک نمی توانناد فلوکوناامول منارا

گزارشات موردی بر نقش جراحی ب دمراه یک درماان

کنند ،مورد توج قرار گنرد( )36در مواردی کا درماان

ضد قارچی برای پروستاتنت کاندیدایی اشاره دارند()35

طوالنی مدت باا فلوسانتومیط احتناا باشاد ،پایگناری

افزایش تدریجی  CFUکاندیدا در ادرار جمع شده قبال

درمانی بنماران و دمرادی ترکنباات ضاد قاارچی دیگار

و ب د ام ماساژ پروستات میتواند نشان ددنده پروساتات

مثل آمفوتریسنط ب توصن میگاردد عفونات پارانشانم

کاندیدایی باشد آمفوتریسنط غا باار ماورد اساتفاده قارار

کلناا باا عنااوان بخشاای ام کاندیاادیامیس منتشااره در

میگنرد( )32اما فلوکونامول ننز با موفقنت درمان دماراه

بااا اکننوکاناادیطدااا مثاال

بوده است( )31،31دوم رومانا بانشتار ام  611mgیاک

کاسپوفانژیط ،آنند وفانژیط و منکافانژیط مو ر بوده است

دوم تضاامننی باارای درمااان پروستاسااتنت کاندیاادایی

در گزارشاتی با درگنری باالی کلن در انساان با دنباال

میباشد( )65شکسات درماانی ایتراکوناامول در حانا

کاندیااادیامیس منتشاااره ،تاااأ نر اکننوکانااادیطداااا در

کریپتوکوکال پروستاتنک در بنماران مباتال با  AIDSو

پنلو نفریتنس قابل قبول بود در حا ی ک اکننوکاندیطدا

حضور آسپرژیلومیس پروستاتنت در دریافت کننادگان

ب طور گستردهای متابو نزه مایشاوند و ف ا نات دارو در

پنونااد کلن ا عاادم کااارایی ایااط دارو را در پروسااتاتنت

ادرار بسنار کم میباشد بنابرایط حنا کاندیدا ب وسنل

قارچی بنان میکند ف ا نت پاینطتر ایتراکونامول احتماالر

اکننوکاندیطدا احتماالر در وسکوالر کاورتکس و اینترساتنتوم

ب علت شرایط نپندی و حال نت کم آن در آب اسات

( )interstitiumکلن بنشتر ام مجاری جمعکنناده ادرار

ترشحات پروستات شامل آب میاد و مقدار کمای نپناد

محادود اسات()31

اساات( )39دادهدااایی در مااورد نفااوذ پوساااکونامول،

جدول شماره  3خالص ای ام نحوهی درماان پنلاونفریتنتنس

وریکونامول و یا اکننوکاندیطدا در حنا عفوناتداای

کاندیدایی در دستگاه ادراری را نشان میددد

قارچی ام ترشحات یا بافت پروساتات وجاود نادارد با

ماادلدااای تجرباای مختلاا

است دادهدای تجربی در ایط ممننا

طااور خالصا درمااان موفااق پروسااتاتنت کاندیاادایی با
جدول شماره  :3پنلونفریتنتنس کاندیدایی()65
 -4برای ارگاننسم حساس ب فلوکونامول ،فلوکونامول خوراکی  611-111منلی گرم ()6mg/kg
رومان برای دو دفت

صورت جراحی دم ممان باا منارا آمفوتریسانط ب و
فلوکونامول صورت می پنیرد()11

 -6کاندیدا گالبراتا مقاوم ب فلوکونامول ،آمفوتریسنط ب دکسی کوالت0.3-0.6 mg/kg ،
رومان برای  4-1روم با یا بدون فلوسنتومیط خوراکی 1 ،25 mg/kg ،بار در روم برای  1-41روم
 -3کاندیدا گالبراتا مقاوم ب فلوکونامول مونوتراپی با فلوسنتومیط  65منلی گرم در کنلو گرم 1 ،بار
در روم برای دو دفت
 -1کاندیدا کرومه ای ،آمفوتریسنط ب دکسی کوالت 0.3-0.6 mg/kg ،رومان برای  4-1روم
 -5حنا انسداد دستگاه ادراری در بنمارانی ک و دای نفروستومی یا استنت دارند (حنا یا
جایگزینی در صورت امکان)
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ادرار شک وجود دارد فرم نپوموماال آمفوتریسانط ب

پروستاتنت کاندیدایی ننز یکای دیگار ام تظاادرات
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محمدصادق رضایی و همکاران

براساس درمان تجربای ماوارد گازارش شاده مای باشاد

کلنننکی کاندیدیامیس منتشره ضروری است بهتر است

بنش تر بنماران برای درمان ننام ب جراحی و تخلن آبسا

درمااان ضااد قااارچی سنسااتمنک بااا فلوکونااامول بااا دوم

و یا اُرکیکتومی ) (orchiectomyبا دماراه درماان ضاد

نگهدارنده  111mgب دنبال آن رومان  111mgدمراه با

قااارچی ،فلوکونااامول یااا آمفوتریساانط ب بااا ی اا باادون

تنظنم و ت دیل نقص کلنوی صورت گنرد اکننوکاندیط

فلورسنتومیط دارند()14

ترجنحار ب بنمارانی کا اخنارار مواجها باا آمول داشاتند
تجااویز ماایگااردد (اکننوکاناادیط  11منلاای گاارم دوم

فانگوس بال ()Fungus balls
فانگوس بال در مجاری جمعکننده ادرار مایتواناد

نگهدارنااده سااپس  51mgرومان ا  ،آنناادوالفانژیط611 ،
منلی گارم نگهدارناده و  411mgرومانا یاا منکافاانژیط

یااک تظااادر ام کاندیاادیامیس منتشااره باشااد درمااان

 411mgرومان )( )65ذکر ایط معلب ضروری اسات کا

سنستمنک با آمفوتریسنط ب دمراه با یا بادون فلوسانتومیط

اکننوکاندیط ا ار ا باات شاده در درماان کاندیادیامیس

و فلوکونامول در اکثر بنماران تجویز میگاردد اگرچا

منتشره دارد اما نمیتواند ب طور کامل عفونات موضا ی

دمنش یک روش تهاجمی برای حانا و خارو تاوده

دسااتگاه ادراری تحتاااانی را حااانا کناااد درماااان باااا

قارچی مورد نناام اسات در باا غنط جراحای و برداشات

اکننوکاندیط در موارد نادری در کاندیدمنا با منباع او نا

اندوسکوپنک انسداد ناشی ام مسنلنوم برای درمان موفق

دستگاه جمعکننده ادراری (مانند انسداد) میتواند باعث

دارویی حناتی است( )13،16در نومادان برخی گزارشات

عود گاردد ام عوامال مهام دیگار کا بایاد در عفونات

مبنی بر حنا فانگوس بال با تجویز داروی ضد قاارچی

دستگاه ادراری ماورد توجا قارار گنارد نارساایی کلنا

ب تنهایی وجود دارد اما معا ات دیگر بر ازوم حانا

اسات نارساایی کلنا روی داروی انتخاابی ،دوم داروی

اندوساااکوپنک فاااانگوس باااال در کودکاااان اشااااره

ضااد قااارچی و پنامااد درمااان تااا نر ماایگاانارد()65

دارنااد( )11-12جاادول شااماره  1خالص ا ای ام نح اوهی

فارماکوکنتنک فلوکونامول میتواند ب طاور گساتردهای

درمان فانگوس بال در دستگاه ادراری را نشان میددد

در بنط بنماران با نارسایی کلن ب نسابت غلظات ادراری

جدول شماره  :4فانگوس بال در دستگاه ادراری ()65
 4جراحی در با غنط

آن متفاوت باشد در ایط بنماران با کاندیدوریای عالمت
دار حداقل  111mgام فلوکونامول رومان صرا نظار ام

 6برای ارگاننسم حساس ب فلوکونامول ،فلوکونامول خوراکی611-111منلیگرم()6mg/kg

عملکرد کلن میتواند در رسندن غلظت ادراری مناسب

 3کاندیدا گالبراتا مقاوم ب فلوکونامول ،آمفوتریسنط ب دکسی کوالت0.3-0.6mg/kg ،

جهاات درمااان مناسااب باشااد یااک دوم  111منلاایگاارم

رومان برای دو دفت

 1کاندیدا کرومه ای ،آمفوتریسنط ب دکسی کوالت 0.3-0.6 mg/kg ،رومان برای  4-1روم

حا اات پایاادار ) (Steady stateو یااک دوم تزریقاای

 1روم
 5شستشوی و دای نفروستومی ،در صورت وجود با آمفوتریسنط ب دکسی کوالت،
 65-51منلی گرم در  611-511منلی نتر آب استریل

منانگنط غلظت  42/1 µg/mlایجاد میکند در بنماارانی
ک قادر ب استفاده ام فلوکونامول ننستند دوم 65 µg/kg

در شرایعی ک بنمااران وضا نت بسانار ناپایادار ام

فلوسنتومیط در  2ساعت باا ادجوانات در نارساایی کلنا

نظر کلنننکای داشات باشاند ،بررسای علات و یاا شاوادد

پنشنهاد میگردد()11-54

of patients attending hospital. Eur J Clin
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