آسپژیلوسیس:
روش  2018 EQUALبرای درجه بندی ر
یک سیستم درجه بندی  ECMMبر اساس راهنماهای موجود برای
آسپژیلوزیس
گپی کیفیت ( )QUALityنحوه ی مدیریت ر
اندازه ر
مهاجم حاد ریوی
Cornely OA1,2, Köhler P1,2, Mellinghoff SC1,2,
Noormohammadi A2
1 Department I for Internal Medicine, Excellence Center
for Medical Mycology (ECMM), University of Cologne,
Germany 2 CECAD Cluster of Excellence, University of
Cologne, Germany
DOI: 10.4126/FRL01-006423142

پیش زمینه
آسپژیلوسیس ،فاکتورهای مورد نیاز برای جمع آوری و اندازه گ رپی
روش درجه بندی  EQUALبرای ر
آسپژیلوس مهاجم حاد ریوی را در اختیار قرار میدهد.
نحوه ی مدیریت ر
روش درجه بندی  EQUALدربرگ رپنده ی قویپین توصیه ها بر اساس راهنماهای موجود است.
کارت های درجه بندی یک مرجع سی ع برای اندازه گ رپی م رپان تبعیت از راهنماها و محافظت در برابر
قارچ یم باشند.
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آسپژیلوسیس بر اساس EQUAL 2018
درجه بندی ر
3

نوتروپن >  10dیا  ← alloHSCTپیشگ رپی به روش  mould activeیا
غربالگری به روش  ۲ GMایل ۳بار در هفته

3

 ۷۲تا  ۹۶ساعت تب مداوم ← یس ت اسکن
ارتشاح (انفیلپاسیون) ریه ← الواژ برونکوآلوئوالر ()BAL

1

میکروسکوت مستقیم با رنگ های فلورسانس :کالکوفلور سفید ،یوویتکس
ر
 2Bیا بالنکوفور

1

 -کشت

1

سپژیلوس ،موکورالها)
 -رت یس آر ( )PCRقارچ (پانفونگال ،آ ر

تشخیص

1

 -گاالکتومانان

سپژیلوس در محیط کشت رشد میکند
آ ر

1

 -شناسات تا سطح گونه

1

 تست حساسیتدر صورت مقاومت بیماری به درمان ← بافت شنایس

1

Silver stain -

1

( PAS -پریودیک اسید شیف)

1

 هیفا قابل رويت ← تشخیص مولکویلدرمان اولیه:

-1

 Voriconazole -بدون ( TDMهدف در بازه )1-5.5 mg/L

3
2
1

 -یس ت اسکن در روز  ۲۱ام یا  ۲۸ام

پیگیری درمان

2

 یس ت اسکن در روز هفتم -یس ت اسکن در روز چهاردهم

درمان

5

پیشگپی قارچ کپیک -
  Isavuconazoleیا  Voriconazoleیا پس ازر
کسپوفوگی
آمفوتریسی ت لیپوزومال یا
ر
ر

