 مجلة دانشگاه علوم پزشكي كرمان ،دورة بيستوسوم ،شمارة  ،6ص 9385 ،288-248

مقالةمروري

مروري بر داروهاي ضد قارچی و تجويز بهصورت منوتراپی وترکیبی در درمان بیماريهاي
قارچی مهاجم
آراستهفر*،1پريسابديعي 2

امير

خالصه
میباشندکهمیزان
هایقارچیمهاجمیکیازمشکالتدرحالگسترشدربیمارستانهاومراکزدرمانی 


عفونت
درافرادباسیستمایمنیضعیفایجادمیشود.هدفازایننوشتار

مرگومیرباالییدارند.اینعفونتهامعموالً
هایقارچیمهاجممیباشد .


ترینبیماری

درشایع
مروریاجمالیبرداروهایضدقارچیوتجویزآنها
اکینوکاندینهاوداروهایمؤثربرسنتز DNAوRNA

ها،آزولها،


داروهایضدقارچیشاملچهارگروهپلیین
میباشند.آمفوتریسینبیکیازمهمترینداروهایضدقارچیاستکهفعالیتزیاادیبارعلیاهگوناههاای
آسپرژیلوس،کاندیداوموکورداردولیبهعلتعوارضجانبیزیادیکاهدارد،بارایپروفیالکسایاساتفاده
نمیشود.فرموالسیونلیپیدیاینترکیبدارایاثراتسمیکمتاریمایباشاد.داروهاایناانوادهآزولهاا،
ایوگونههایکاندیدادارند.درافرادمستعدابتالباه


هایرشته
هایگستردهایعلیهطیفوسیعیازقا 
رچ


فعالیت
عفونتآسپرژیلوسیبرایپروفیالکسیودرماناولیندارویپیشنهادیوروکونازولاست.پوساکونازولیک
میباشندکاه
درمانموکورمایکوزیزمیباشد-5.فلوسایتوزینداروهایمؤثربرسنتز  DNA

آزولنوراکیبرای
بهصورتروتینبرایدرمانبیماریمننژیتکریپتوکوکیمورداستفادهقرارمیگیرناد.جدیادترینناانواده
عواملضدقارچیاکینوکاندینها(کسپوفانژین،آنیدوالفانژینومیکافانژین)میباشندکهدردرمانکاندیداهامؤثر
هابهشمارآیند .
توانندجایگزینمناسبیبرایآزول 


بودهومی
درمانعفونتهایقارچیمهاجمانواعمختلفداروهایضدقارچیوجوددارد.بهترینروشدرماانیتاا

برای
امروزاستفادهازداروبهصورتمنوتراپیبودهاستولیبرایجلوگیریازعوارضدارویییکداروبادوزباال
ویاجلوگیریازمقاومت،استفادهازترکیبچنددارویضدقارچیدرحالبررسیاست .
ها،اکینوکاندینها،آمفوتریسین،فلوکونازول 


ها،آزول

پلیین
واژههاي کليدي:
 -9كارشناس ارشد بيوتكنولوژي ،مركز تحقيقات استاد البرزي ،بيمارستان نمازي شيراز  -8دانشيار قارچشناسي ،دانشگاه علوم پزشكي شيراز
* نويسندهمسؤول،آدرسپستالكترونيكa.arastefar@yahoo.com:
دريافتمقاله9384/8/2 :

دريافتمقالهاصالحشده9384/99/7 :

پذيرشمقاله9384/98/3 :
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مقدمه

سیستمایمنیدربرنیبیماارانباادرماانآنهااارتباا 

عفونتهایقارچیمهااجم (Invasive fungal infections:


غیرقابلاجتنابمیباشاد.هدفازایان

مستقیمیداشتهو

)IFIیکیازمشکالتدرحالگسترشدربیمارساتانهااو

نوشتارمروریاجمالیبرداروهایضدقارچیوتجویزآنها

مراکزدرمانیمیباشندکهمیزانمرگومیرباالییدارند.

هایقارچیمهاجممیباشد .


ترینبیماری

درشایع

اسپورهایقارچیباغلظتزیاددرهواوجوددارندولیاین



عفونتهامعموالًدرافارادبااسیساتمایمنایطبیعایر 

طبقهبندي داروهاي ضد قارچی همراه با مکانيسم اثر آنها

نمیدهند،ودرافرادیکهنقصسیستمایمنیدارنادمانناد


تعدادداروهایضدقارچیبرایدرماانعفوناتهاای

گیرندگانپیوندسلولهایبنیادیهماتوپویتیکیوبیمارانی


قارچیمهاجمدرسالهایانیرافزایشیافتهاست،باوجود


کهدارایتومورهایبادنیمهساتند،بیماارانپیونادیو

ایندرحالحاضرتعدادکمیدارویضدقارچیموردتأیید

بیمارانمبتالبهانواعآلرژیکهازداروهایسرکوبکننده

دربازاروجوددارد(.)4،2داروهایجدیدبایدازلحاظایجاد

سیستمایمنی(مانندکورتیکواستروئیدها)استفادهمیکنناد،

واکنشباسایرداروها،میزانسمیتونقشآنهادردرمان

ظاهرمیشوند.بیمارانیکهدارایجراحتدربافاتهاای


موردبررسیقرارگیرندکهنودیاکفرآینادزماانبار

جلدیمخاطیبههمراهشمارشپایینیازگرانولویساتهاا


میباشد.ازطرفیدیگرالزماستکهپزشکانبااداشاتن


وهمچنینبیمارانیکهدربخشهایمراقباتهاای

هستند

دانشالزمدرزمینهفارموکاینتیاکوفارموداینامیاکباه

عفونتهایقارچی

ویژهبستریهستند،بهمیزانبیشتریبه

بهبوداثرداروهایجدیدکمکنمایند.نگرانیدیگریکه

).اگراینشرایطبهمدتطوالنی

مبتالمیشوند(1-3

مهاجم

درموردداروهایجدیدوجودداردگرانبودنآنهااست.

دریکفردوجودداشتهباشد،دراینحالاتنراراباتال

لیستداروهایمورداستفادههمراهبامکانیسماثرآنهاادر

افزایشبیشترینواهدیافت.متأسافانهسارکوبکاردن

جدول1نشاندادهشدهاست .

جدول  .1ترکیبات ضد قارچي همراه با مشتقات و مکانیسم اثر آنها
خانواده دارویی
پلیینها
آزولها
داروهاي مؤثر بر سنتز  DNAو RNA

اکينو کاندینها

مشتقات
آمفوتریسين ب ،ليپوزومال آمفوتریسين ب ،دي اكسيكوالت
آمفوتریسين ب و نيستاتين
فلوكونازول ،كتوكونازول ،وروكونازول ،ایتراكونازول،
راوكونازول و پوساكونازول

مکانيسم اثر
اتصال به ارگوسترول و تداخل در انسجام غشاي
پالسمایي
مهار آنزیم سيتوكروم توليدكننده ارگوسترولي

 5فلوروسيتوزین

مهار سنتز  DNA ،RNAو پروتئين

گریزوفولوین

اتصال به توبولين و عدم تشكيل ميكروتوبول

كسپوفانژین ،ميكافانژین ،آنيدوال فانژین
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تاریخچه داروهاي ضد قارچی و مکانيسم اثر آنها

استفادهنمیشود.یکیازمهمترینمشکالتدرارتباا باا

خانواده پلیینها

استفادهازعواملضدقارچیایجادسویههایمقاومباهایان


آمفوتریسینبیکیازمهمترینداروهایضادقارچی

ترکیباتمیباشاد.درماوردترکیبااتپلایینایمانناد


میباشد.ایندارونسابت
اززمانمعرفیآندرسال 1551

دکهمیتوانند

آمفوتریسینبسویههایمقاومیوجوددارن


بهداروهایدیگرازنانوادهپلیینهاازسامیتکمتاری

نوعترکیبغشایپالسماییاسترولینودراتغییردادهو

برنوردارمیباشدوداروهایدیگارایانناانوادهمانناد


بنابراینازایجادکمپلکسبینارگواسترولوترکیبپلی

نیستاتینبهدلیلاثراتسمیدر درماانتعادادناصایاز


آنزیمهای
ینیجلوگیریبهعملآورند(.)6ازطرفیدیگر ،

بیماااریهااایقااارچیوبااهصااورتموضااعیاسااتفاده

کنندهآمفوتریسینیدربرنیازسویههایبالینیمقاوم


ننثی

میشوند.نیستاتینسببکاهشعفونتهایسرحیبهویاژه


شناساییشدهاند( .)7


گونههایکاندیدامیشاود.ایانداروازطریاددساتگاه
گوارشجذبنشدهوبرایدرماانعفوناتسیساتمیک

خانواده آزولها

ارزشیندارد.داروهایموجوددرایانناانوادهازطریاد

درسال1575اولیندارویسیساتمیکآزولبااناام

اتصالبهارگوسترولموجوددرغشایسلولیقارچموجب

کتوکونازولواردبازارشد.داروهایناانوادهآزولایباا

تدانلدرنفوذپاذیریغشااودرنهایاتمارگقاارچ

استفادهازمهارفرآینددمتیلاهشادنالنوساترولازتولیاد

عنوانوسیعالریاف

میشوند.تابهامروزآمفوتریسینببه


میآورند.بعدازکتوکونازول
بهعمل 
ارگوسترولجلوگیری 

چهای
ترینداروشناساییشدهاستکهعلیهبسیاریازقار 

بهترتیبفلوکونازول،ایتراکونازولووریکونازولنیزوارد

رشتهایومخمریتأثیرگاذارمایباشاد.درساال1551


بازارشادند.دیگاراعیاایجدیادایانناانوادهشاامل

صورتهایآمفوتریسین

فرموالسیونلیپیدیاینترکیببه

میباشندکههر
پساکونازول،راووکونازولوباوونآزولها 

بکمپلکس،لیپوزومالآمفوتریسینبوآمفوتریسینب

هانوددارایطیفهایمخصوصایدرزمیناه


یکازآن

کلوییدالبهبازارمعرفشادندکاهدارایاثاراتسامی

عملکردیوفعالیتیهستند.انواعجدیادتاریازآزولهاا

کمتریبودند(.)5فعالیتاینزیرمجموعهداروییازلحاظ

ایعلیهطیفوسیعیازقارچهای


گسترده
دارایفعالیتهای


وسعتطیفمشابهبادارویآمفوتریسینبموجودباوده

ایوگونههایکاندیدامیباشند(.)9،5پساوکونازول


رشته

ولیمیزانسمیتکلیویآنهاکاهشیافتهاست(.)5شایان

یکتریآزولباطیفوسیعاستکهدارایناصیتضد

هایقارچیغنیازاسترولوسلولهای


ذکراستکهسلول

قارچیبرعلیهقارچهایناانوادهآساپرژیلوسوموکاور


پستاندارانغنیازکلسترولمیباشد،بنابراین،اینداروهاا


مایکوزیزمیباشدواستفادهازآندربیماراننوتروپنیاک


اثراتسوءفراوانیرویسلولهایمیزباندارند .


باعثکاهشمیزانعفونتبهانواعبیماریهاایقاارچی


آمفوتریسینبداروییاستکهفعالیتزیادیبرعلیه

مهاجموکاهشمیزانمرگومیردربیماراندرمعارض

گونههایآسپرژیلوس،کاندیداوموکورمایکوزیزداردولی


نررمیشود(.)11هنگاممصرفایانداروبایادمیازان


بهعلتعوارضجانبیزیادیکهداردبرایپروفیالکسای

تدانلداروبادارویوینکریستینوسیکلوفوسافامیدهااو
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داروهاییکهبهوسیلهسیتوکرومp450درکبادمتاابولیزه

موردترکیباتآزولیبامکانیسمهایمتفاوتیوجاوددارد.


میشوند،درنظرگرفتهشود.همچنینذکرایننکتهقابال


مهمترینمکانیسممقاومتنسابتباهداروهاایناانواده

اهمیتاستکهجذباینداروهمراهغذاهایپارچارب

آزولها،درمخمرهامانندکاندیاداگالبراتااتغییاردرژن

بهتراست.بنابراینبیمارانیکهنمیتواننادجاذبچربای

CgERG11کهآنزیمهدفداروهاینانوادهآزولهاراکد

داشتهباشندسرحایندارودرنونشانبهمقدارموردنیااز

میکنادوژنهاای CgCDR2و CgCDR1کاهاثارروی


نمیرسد .


پمپهایانتشارموادسلولیدارندمایباشاد.همچنایندر


وروکونازولبرعلیهگوناههاایآساپرژیلوسداروی

بامهارسنتزآنزیمهاایتولیاد

هایرشتهایمقاومت


قارچ

مؤثریاستولیرویگونههاایموکاورماؤثرنیسات.


کنندهارگوسترولواثاررویCYP51ایجاادمایگاردد

وروکونازولدردرمانعفونتهایآساپرژیلوزیزمهااجم

( .)14،13

تاارجیحدادهماایشااود.ایتراکونازولباارعلیااهنااانواده
داروهاي مؤثر بر سنتز  DNAو RNA

آسپرژیلوسهاعملکردهولیدرجلاوگیریازعفونات

قارچیمهاجمبهصاورتمحلاولناوراکیباادوز411

نانوادهدیگرعواملضدقارچیدارایمکانیسمدانال

میلیگرم،دوباردرروزمؤثراست.جذبایتراکونازولباا

سلولیبودهکهمیتواننددرفرآینادهمانندساازیDNAو


میزاناسیدیتهدستگاهگوارشوتغذیهدرارتبا است.فرم

سانتپروتئینمدانلهایجادنمایندوباایجااداناتاللدر

کپسولنوراکیکمترمؤثراست(.)11تادانلدارویای

روندتقسیمسلولیازتکثیرسلولهایقاارچیجلاوگیری


شدیدیبامصرفبعییداروهاایشایمیدرماانیمانناد

بهعمالآورناد-5.فلوساایتوزین()5-FCیاکترکیاب

سیکلوفوسفامیدهاووینکاآلکالوئیدداردوهنگاممصارف

پیریمیدینیبودهکهتوسطدوآنازیمسایتوزینپرمئاازو

اینداروهامصرفآنبایدقراعشاود.بایادازمصارف

سیتوزیندآمینازقارچیتبدیلبهترکیب-5فلورویوراسایل


ایتراکونازولدرافرادیکهسابقهبیماریقلبایماادرزادی

شدهوازعملآنزیمیتیمیدیلسینتازجلوگیریباهعمال

دارناادوآنتراساایکلینویااادوزباااالیسیکلوفوساافامید

آوردهودرنهایتباعثکدشدننادرستمولکولmRNA

میگیرنددوریجست.مصرفداروهایپساوکونازولو

میشود(.)12اینترکیباتناهتنهااتوساطسالولهاای

وروکونازولوایتراکونازولبرایپیشگیریدرافرادیکه

باکتریاییدستگاهگوارشیجذبشدهوباعثایجاداسهال

شیمیدرمانیمیشوندتوصیهنمیشود()11زیرامتابولیزه

واستفراغمیشوند،بلکهبهدلیلاحتمالایجادانواعجهاش


شدندرکبدصورتمیگیرد.بعییازمتخصصینبارای

یافتهآنزیمهایسایتوزینکانورتاازوساایتوزینپرمئااز

دوریجستنازعوارضداروییدرافراددرمعرضنرار

بهتنهاییجلوگیریوهمراهبادیگار
بایستیازتجویزآنها 

یکهفتهقبلازشیمیدرمانیاینداروهاراقرعمیکنناد


همراهبارژیمهای

ترکیباتاستفادهنمود(.)12اینداروها

تاازنونپاکشوندوبعدازشیمیدرمانیدوبارهتجاویز

داروییضدقارچیمعرفیشدهباهصاورتروتاینبارای

میکنند.دراینمدتازآمفوتریساینبویااداروهاای

درمانبیماریمننژیتکریپتوکوکیمورداساتفادهقارار

هااستفادهمیشود.مقاومتداروییدر

نانوادهاکینوکاندین

میگیرند(.)15متاسافانهباهدلیالسامیتبااالوایجااد
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سویههایمقاوم،اینداروبهصورتمونوتراپیبرایدرمان


روینانوادهآسپرژیلوسناصایتممانعاتازرشادیاا

میگیارد(.)15،16
عفونتهایقارچیمورداستفادهقرارن 

فانژیستاتیکدارند(.)19درموردافرادیکهدچارعفونت

دیگرمشتدموجوددرایننانوادهمربو بهگریزوفولوین

اولیهبهآسپرژیلوسیاکولونیزاسیونباالیکاندیدا(مثالًدر

باشدکهاینترکیبازاتصالتوبولینهاهنگامتقسایم


می

استفادهازکسپوفانجینمیتواند

دستگاهگوارش)میباشند،

هاجلوگیریبهعملمایآورد.


سلولیوایجادمیکروتوبول

).اکینوکاندینهااعوامالماؤثریدر

مؤثرواقعشود(15

ایندارودرکراتوسیتهاتجمعیافتهوبناابراینفقاطدر


درمانکاندیداهابودهومیتوانندجایگزینمناسابیبارای


مواردعفونتهایدرماتوفیتیغیرمهاجماستفادهمایشاود.


بهشمارآیند( .)15،41
آزولها 


مشاهدهشادهاساتکاهگریزوفولاوینمایتواناداثار

ذکرایننکتهضروریاستکهکساپوفانژینوساایر

مهارکنندگیرویسلولهایسارطانینیازداشاتهباشاد،


داروهاینانوادهاکینوکاندینهابرعلیهکریپتوکوکاوس

بههمیندلیلبهعنوانیاکآدجواناتهماراهباادیگار


هایرشتهای


نئوفورمانس،تریکوسپورون،فوزاریوموقارچ

ترکیباتضدسرطانیدردرمانسرطانسینهکااربرددارد

غیرازآسپرژیلوسوبعییازگونههاایکاندیادامانناد

(.)17

کاندیااداپاراپسیلوپساایس،کاندیااداروگوساااوکاندیاادا
گیلرموندایمؤثرنیستند(.)41درحقیقتباتوجهبهمیزان

خانواده اکينوکاندین

سمیتباالیمشتقاتآمفوتریسینیوحداقلمساویبودن

جدیدتریننانوادهعواملضدقارچیاکینوکانادینهاا

تأثیراتکسپوفانجینبااینمشتقاتبهتاراساتکاهدر

میباشند.کسپوفانژینبهعنواناولیندارویضادقارچیاز


درمانعفونتهایقارچیمهاجموتببامنشأنامشاخص


ایننانوادهواردبازارشد.چندسالبعددودارویدیگرباا

کنندهسلولهایبنیاادیکساپوفانجین،


دربیماراندریافت

نامهایمیکافانژینوآنیادوالفاانژینواردباازارشادند.


بهعنوانیکعاملضدقارچیدرنظرگرفتهشود(.)44،43

توانندآنزیمتولیدکنندهبتادیگلوکانرا

اکینوکاندین 
هامی


مقاومتنسبتبهاینداروازطریدتغییاردرشاکلساه

مهارنمودهودرنهایتباایجاداناتاللدرسانتزدیاواره

هایسازندهگلوکانمیباشد


بعدیپروتئینموجوددرآنزیم

سلولیعاملقارچیرادرمقابلپدیدهاسمزناتوانساازند.

البهاینداروراکاهشمیدهد( .)42

کهمیلترکیبیاتص

بنابراینعفونتهاییراموردهدفقرارمایدهنادکاهدر
سانتاردیوارهنودمقداربیشتریازایانترکیابرادارا

پروفيالکسی و درمان با توجه به عوامل اتيولوژیک بيمااريهااي

میباشندوبههمیندلیلنسبتبهناانوادهپلاییانهااو

قارچی

آزولهادارایطیفمصرفیکوچکتریهستند.درنهایت

نتایجمرالعهبررویبیمارانبستریشدهدربخشهاای


هاترکیباتیازقارچهاراموردهدفقرار


چوناکینوکاندین

میدهدکاهاز1465مارگ
نشان 
مراقبتویژه75کشور 

دهندکهدرسلولهایپستاندارانوجودندارند،بناابراین


می

%ازپاتوژنهایدرگیرمربو بهقارچهاباوده

ر داده15

دارایناصیتسمینیلیپایینینیزهساتند.ایانداروهاا

هایکاندیداوبهدنباالآن

است،کهشایعترینعاملگونه

روینانوادهکاندیداهااثراتفونژیسیدالیااکشاندگیو

آسپرژیلوسگزارششدهاست(.)1،45پروفیالکسیاولیه
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دربیماراندرمعرضنرربارایجلاوگیریازعفونات

تنفساسپوروبیماریهایسیستمیکمتغیرباشند.اسپورهای


قارچی(کاندیداییوآسپرژیلوسی)درمرالعااتزیاادی

اینقارچدرنقا مختلفیپراکندهوتجزیهماوادراانجاام

توصیهشدهاست.کاندیدیازیزمهااجمشااملکاندیادمیا،

دهند.درمیانگونههایمختلفآسپرژیلوس،گونههای


می

کاندیدیازیزگسترشیافتهباهعماداعیاایدرگیارو

آ.فومیگاتوس،آ.فالووسوآ.ترئوسبهعناوانعوامال

کاندیدیازیزپخششاوندهمازمنمایباشاند.کاندیادمیا

پاتوژنیکاصلیشناساییشدهاند(.)31،31پروفیالکسیبر


ترینعفونتقارچیبیمارستانیمیباشد(.)45دریک

مهم

ضدآسپرژیلوسبهویژهدربیمارانیکهلوکمیایمیلوئیدی

مرالعهملیدرآمریکاگونههایکاندیداچهاارمینعامال

حادویاسندرممیلودیسپالژیادارندوتحتشیمیدرمانی

هایمراقبتهایویژهاعاالمشاد


عفونتنونیدربخش

هستندتوصیهمیشود(.)31درافرادمستعدابتالبهعفونت

(.)45میزانمرگومیردرابتالبهاینعارضهنیز%35-61

آسپرژیلوسیبرایپروفیالکسایودرمااناولاینداروی

گزارششدهاست(.)46درزمانیکهپروفیالکسیبرضد

پیشنهادیوروکونازولاست(.)9باتوجهبهاثربخشایو

کاندیدانیازباشدتوصیهمیشودازفلوکوناازولباهعلات

سمیتپایینترکیبلیپوزومالآمفوتریسینBوباهدلیال

موجودبودنفرمهاینوراکیووریدی،تحملبهتربرای


اثربخشبودنآندردرمانآسپرژیلوزیساستفادهازایان

بیمارانومقرونبهصرفهبودناساتفادهشاود.ایاندارو

دارونیزتوصیهشدهاست( .)5

تدانلکمتریباداروهایدیگرکهتوسطبیمارانمصرف

موکورماکوزیزقارچفرصتطلبدیگریاستکهدر

میشوددارد.ولیاستفادهازایتراکوناازول،وروکوناازول،

افراددیابتیکوافرادیکهدیالیزمیشوند،

انسانبهویژهدر


پوساکونازول،میکافانژینوکسپوفانژیننیزتوصیهمیشود


یجادبیماریدرچشم،سینوسهایبینیومغزوعفونات

ا

(.)47،49زمانیکهعفونتباگونههایمقااوممخصوصاا

ریویمینماید.اینارگانیزمدرطبیعتبهمقدارزیادوجود

کاندیداکروزئیوکاندیداگالبراتاوجودداردوزمانیکه

ورویسبزیجاتدرحالفسادوپوسیدهرشدمیکند.

دارد

رشتهایمثلآسپرژیلوسوجود
احتمالعفونتباقارچهای 


بیماریبهوسیلهاینارگانیزمنادراستمگردرحاالتیکه

داردمصرففلوکونازولتوصیهنمیشود.کلیهداروهاایی

بدنفردبسیارضعیفشدهباشد(.)34مصرفدفراکسامین

هایرشتهایاستفادهمایشاوندرویاناواع

کهبرایقارچ

وآهنبهمقدارزیادشانسابتالبهاینبیماریراافازایش

کاندیداهممؤثرهستندولیفلوکوناازولناصایتضاد

میدهد.بیمارانیکهپیونادمغازاساتخوانگرفتاهانادو

قارچیرشتهایندارد(.)45درچنینحااالتیتارجیحداده


وروکونازولبرایدرمانویاپیشگیریاستفادهمیکنناد،

میشودازپوساکونازولویاوروکونازولبرایپروفیالکسی

کبدگرفتهاندونوزادانیکهقبلاز

کسانیکهپیوندکلیهو

هایرشتهایاستفادهشود( .)45


برعلیهقارچ

دنیاآمدهانددرمعرضابتالبهعفونتتوساطایان

بلوغبه

گونهآسپرژیلوسجزوقارچهایرشاتهایباودهکاه



قاارچمایباشااند(.)33،32بیماااریباااآمفوتریسااینب

توانددرافرادداراینقصایمنیعفونتهایمرگباریرا


می

لیپوزومالبهنوبیدرمانمیشود.درمانتوامآمفوتریساین

توانندازعفونتهایموضعی


وجودآورد.اینعوارضمی
به

بواکینوکاناادیندرموکورمااایکوزیزموفقیااتآمیااز

هاتاایجادواکنشهایآلرژیکناشایاز


ریویوسینوس

گزارششدهاست()35هرچندکهمرالعاتزیاادیالزم
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مجلة دانشگاه علوم پزشکي کرمان

استتادرمانتواموهمزمانچنددارویضدقارچیتائید

انجامشدهاستوبیشترکمککنندهمیباشد.عاالوهبار

شود.پوساکونازولیکآزولنوراکیاستکهدردرمان

اینهاگزارشهاییدرموردبیمارانیکهباهعلاتشارایط


موکورمایکوزیزاستفادهشدهاست.مزایایاستفادهازایان

انددیدهمیشود( .)21،21


ناصفردیدرمانتوامشده

داروفقطدرمصرفنوراکیآناست(.)36تازمانیکه

آمفوتریسینببهعلتوسایعالریافودردساترس

فرمتزریقیداروتهیهنشدهاستاینداروبهعناواناولاین


باشدولیبهعلتسمیت


بودندارویمناسبیدرکلینیکمی

دارویمؤثربرعفونتموکورمایکوزیزپیشنهادنمیشاود.

نسبتاًباالدرمرالعاتزیادیارزیابیشدهاسات.مرالعاات

دراینحالتتازمانیکهبیمارعالئمبهبودیرانشاندهد

اولیهبرایاولینبارنشااندادکاهترکیبااتآزولایدر

بهتراستازآمفوتریسیناستفادهشاودبعادتااهفتاههاا

ترکیبباآمفوتریسینمیتوانندتأثیراتمنفیدرحالت in


پوساکونازولبادوز411میلیگرمچهارباردرروز(یا211

vivoوin vitroنشاندهند.محققاننتیجهگرفتنداساتفادهاز

میلیگرمدوباردرروز)دادهشود.غلظتسرمیکمتریا

ترکیباتآزولیهمزمانوحتی29ساعتقبلازاساتفاده

میلیلیترسرمپیشانهادمایشاود
مساوی1/7میکروگرمدر 

ترکیباتپلیینیمیتواندتأثیراتمنفیبرجایبگذارد.

از

حتیباوجودتشخیصسریعودرمانهمزمانبهوسیله

(.)37

ادعایفوقبرایناساساستواربودکهترکیباتآزولیبا

جراحیومدیکالتراپیمتاسفانهامکانبهبودیکمومیزان

مهارنمودنتولیدارگوساترولدرحقیقاتماادههادف

مرگومیرزیاداست .

آنهاا
ترکیباتپولینیرابهحداقلرساندهوبنابراینتأثیر 

بررسی مصرف ترکيب همزمان داروهاي ضد قارچی در بهباودي

مشاهدهنخواهدشد(.)24درپژوهشیدرسال4112از31

بيماران مبتال به عفونتهاي قارچی سيستميک

بیمارپیوندشدهمبتالبهآسپرژیلوزیزکهمقاومبهدرمانبا

باظهورمقاومتدارویی( )39،35ووجاودعاوارض

آمفوتریسااینببودنااد،در16بیمااارتحااتدرمااانبااا

جانبیدرمصرفبیشازحدیکدارو،بررسیهایزیادی


میزانزندهمانیبهمیزان3ماه

وریکونازولوکسپوفانجین،

درموردتجویزهمزمانداروهاایضادقاارچیصاورت

افزایشومیزانمرگومیرکمتاردیادهشاده(.)21در

گرفت.درابتدابهتراستتعریافجاامعیازبهباودیدر

پژوهشیمصارفهمزماانآمفوتریساینبهماراهباا

عفونتقارچیداشتهباشیم.بهبودیبدینصورتتعریاف


فلوسایتوزینبادوزهایمتفاوترویکاندیداآلبیکانسو

میشودکهتمامعالیمبیماریبهصورتکاملازبینرفته


کریپتوکوکوسنئوفورمانسبررسیشدوهیچگونهاثرآنتا

%افرادزنمهایناشایازماایکوزیزکاه

ودربیشاز51

گونیستیمشاهدهنگردید(.)23همچنیناثرآمفوتریساین

توسطرادیولوژیشناساییشدهتارمیمشادهباشاد(.)43

بدرترکیببافلوکونازول،وریکونازولوکساپوفانجین

مرالعاتمختلفیدرزمینهارتبا بینآزولهاوترکیباات

رویسویههایکلینیکایکاندیاداآلبیکانسوکاندیادا


پلیینیدرحالتترکیبدرمانیبهانجامرسیدهاست.این


پاراپسیلوزیزبااستفادهازدوروشE testومیکرودایلوشان

مرالعاتبهدودستهتقسیممیشوند.دساتهاولدرمحایط

موردبررسیقرارگرفت.محققاندرابتدایایانتحقیاد

آزمایشگاهبرروینمونههایکلینیکیجداشدهازبیماران

فرضنمودندکهترکیبکسپوفانجینیباایجادساورا در

بودهاستودستهدومکهبررویحیواناتآزمایشاگاهی

دیوارهسلولیمیتواندراهرابرایترکیبآمفوتریسینیباز
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نمایدوحتیترکیبآمفوتریساینیراهرابارایترکیاب

اثرافزایشیاینداروهامشاهدهشد(.)25،51درهمانسال

آزولیبازنمودهتاآنرابهمحلتأثیرگذارنودبرسااندو

درمرالعهدیگریاستفادههمزماناینداروهاابایتاأثیر

بنابرایننبایستیاثرآنتاگونیستیدرمصرفهمزمانداروها

گزارششد( .)51
دربینمرالعاتیکهبررویبیماراننااصگازارش

مشاهدهشود،بااینوجودتأثیرآنتاگونیستیمشااهدهشاد

شااده،اسااتفادهازترکیاابدودارویفلوکونااازولو

( .)22
باورودداروهایجدیدتراثراتاینداروهانیزبررسی

فلوسایتوزیندردوبیمارباانارسااییکلیاویکاهدارای

ونازولوکسپوفانژینبهتنهاایی

شدهاست.اثرتجویزوریک

کاندیدیازیسحساسومقاومبهفلوکونازولبودند،دیاده

وبااهصااورتترکیباایروینوکچااهعفااونیشاادهبااا

میشود.درمرالعهمذکورگزارششدهکهایانترکیاب

آسپرژیلوسبررسیونشاندادهشدهاستکاهترکیاب

میتواندانتخابمناسابیبارایکاندیادیازیسمقااومباه


درمانیایندودارومیتواندبهمیازان1111برابرشامارش

فلوکونازولباشاد(.)21درساال4116تعاداد21بیماار

صورتمعنیداریمرگومیر

کلنیقارچهاراکاهشوبه


پذیرندهپیوندبااساتفادهازوریکوناازولوکساپوفانجین

راکاهشدهد(.)25همچنیناثارایاندوداروبارروی

بررسیشدندوگزارششدهکهاینرژیاممایتواناددر

ایزولااهکلینیکاایآسااپرژیلوسبااهروشاسااتاندارد

زیرمجموعهایازبیمارانناصدارایآسپرژیلوسمهااجم


میکرودایلوشنتحاتمرالعاهقارار گرفتاهکاهمیازان

بهصورتمساعدیعملنماید(.)54ترکیبوریکوناازول

سینرژتیکبرابر،%97/5مشاهدهشادوهایگگوناهاثار

باکسپوفانژیناثرسینرژیسمرویآسپرژیلوزیزریویتولید

آنتاگونیستیمشاهدهنشاد(.)26محققاینهمچنایناثار

شادهباهوسایلهآساپرژیلوسفاالووسوآساپرژیلوس

آنیادوالفانجینهمااراهباااایتراکونااازول،وریکونااازولو

نیجرداشتهورویآسپرژیلوسفومیگاتوساثرکمیداشته

آمفوتریسینبرویسویههایایزولهکلینیکیفوزاریومو


است(.)53همراهیوریکونازولباآنیادوالفانژینباعاث

آسپرژیلوزیسراآزمایشنماودهوگازارشکاردهاناد.

طولعمربیشتربیمارانمبتالبهآسپرژیلوسمهاجمنسبت

مشخصشدکهترکیببینآنیدوالفانژینوآمفوتریساین

بهدرمانرویکونازولبهتنهاییمیشاود(.)52ترکیاب

برابرهغیرمعنیداروترکیببینآنیادوالفانژینباادو


وریکونازولوکسپوفانژیندردرماانبیماارانمباتالباه
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Abstract
Invasive fungal infections with high mortality rate are a growing health concern in hospitals and medical
centers. The infection usually occurs in people with compromised immune systems. The purpose of this
paper is a review of the most commonly prescribed antifungal drugs for invasive fungal diseases.
Antifungals consist of the four main groups; polyenes, azoles, echinocandins and DNA and RNA synthesis
inhibitors. Amphotericin B is one of the most significant antifungal agents effective against Aspergillus,
Candida and Mucor species, but due to several side effects, it is not used for prophylaxis. Its lipid
formulation has lower toxicity. Azoles have an extensive activity against a broad spectrum of filamentous
fungi and Candida species. Voriconazole is the drug of choice in the prophylaxis and treatment of the
patients susceptible to Aspergillus infections. Posaconazole is an oral azole used to treat mucormycosis.5fluorocytosine is an antifungal drug with intracellular mechanisms that is used routinely for the treatment of
cryptococcal meningitis. Echinocandins are the latest family of antifungal agents and include caspofungin,
anidulafungin and micafungin. They are effective against Candida and can serve as an alternative for azoles.
There is a variety of antifungal treatments and monotherapy has been the best; however, to prevent side
effects of a medicine with high-dose and resistance, combination treatments are under investigation.
Keywords: Polyenes, Azoles, Echinocandins, Amphotericin B, Fluconazole
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