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پیش زمینه
روش درجه بندی  EQUALبرای موکورمایکوسیس ،فاکتورهای مورد نیاز برای جمع آوری و اندازه گ ریی
نحوه ی مدیریت موکورمایکوسیس را در اختیار قرار میدهد.
روش درجه بندی  EQUALدربرگ رینده ی قوییین توصیه ها بر اساس راهنماهای موجود است.
کارت های درجه بندی یک مرجع سی ع برای اندازه گ ریی م ریان تبعیت از راهنماها و محافظت در برابر
بیماری های قارچ یم باشند.
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درجه بندی موکورمایکوسیس بر اساس EQUAL 2018
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نوتروپن >  10dیا  ← alloHSCTپیشگ ریی به روش mould active

3

 ۷۲تا  ۹۶ساعت تب مداوم ← س ت اسکن
هاله معکوس ()reversed halo

2

 مرحله بندی با  : CT / MRس  ،گردن  ،شکم -الواژ برونکوآلوئوالر ()BAL

1

 -کشت

1

 -ت س آر ( )PCRقارچ (پانفونگال ،آسیژیلوس ،موکورالها)

تشخیص

1

 -میکروسکوپ مستقیم  ،ترجیحا با استفاده از مواد براق کننده نوری

نتایج آزمایش میکروبیولوژیک منف ← نمونه برداری (بیوپیس)

1

 -آزمایشات مولکویل بر روی بافت های تازه یا منجمد شده

2

 -نمونه جداسازی رشد یم کند ← شناسات تا سطح گونه و تست حساسیت

2

ِدبریدمان توسط جراچ

1

با حاشیه های برش میکروسکوت عاری از قارچ

3

 L-AmB ≥5 mg/kg/dیا

2

ایزوكونازول با نظارت بر دارو درمات ( )TDMیا پوساکونازول با TDM

2

کنیل عوامل خطر :نوتروپن  ،افزایش قند خون  ،کتواسیدوز ،
کورتیکواسیوئیدها

2

 -س ت اسکن در روز هفتم

2

 -س ت اسکن در روز چهاردهم

2
1

 -س ت اسکن هفتک تا زمان بهبود

خط یک درمان

2

 -هیستوپاتولوژی

پیگیری درمان
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 -کشت

