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 26/7/1396تاریخ پذیزش:  1396هاه  آباى ومس ی /هفته447 ی/شوارهنپنجو  سال سی

 
 اصفهان در سوختگی بیماران های زخم در قارچی های بررسی عفونت

 
 4، سیما یادگاری3جواهر چعباوی زاده، 2پور ، مصطفی چادگانی1بیان کمشکی

 
 

چکیده

ّای ضذ تاکتزیایی،  تیَتیک ی ٍسیع اس آًتی ّای سَختگی را دارًذ. اهزٍسُ تِ دلیل استفادُ  ّا تَاًایی کلًَیشاسیَى در سخن ٍیزٍسّا ٍ  ّا، قارچ تاکتزی مقدمه:

ی در ّای سَختگی رٍ تِ افشایش است. عَاهلی ّوچَى تزٍس اختالل سیستن ایوٌی در تیواراى دچار سَختگی، تخزیة عزٍق خًَ کلًَیشاسیَى عَاهل قارچی در سخن
دّذ. عفًَت سخن،  ّای سَختگی سَق هی هحل ٍ حضَر عَاهل قارچی در هحیط اطزاف ٍ فلَر طثیعی تذى،کلًَیشاسیَى عَاهل قارچی را تِ سوت ایجاد عفًَت در سخن

 .ارچی در تیواراى سَختگی تَدّای ق ی حاضز، تزرسی عفًَت رٍد. ّذف اس اًجام هطالعِ یکی اس علل اصلی هزگ ٍ هیز در تیواراى دچار سَختگی تِ شوار هی

گیزی تِ عول  تیوار تستزی در تیوارستاى سَختگی اهام هَسی کاظن )ع( اصفْاى، تا استفادُ اس دٍ سَج استزیل ًوًَِ 111ّای سخن  اس تزشحات ٍ پَستِ ها: روش

( حاٍی SDA) Sabouraud dextrose agarٍ ّیذرٍکسیذ پتاسین تْیِ شذ. کشت در هحیط  Giemsaآهیشی  ّای رًگ آهذ. جْت اًجام آسهایش هستقین، الم
 Polymerase chain reactionگزاد، جذاساسی ٍ جْت شٌاسایی تا آسهایش  ی ساًتی درجِ 30ساعت در دهای  24-48ّای رشذ یافتِ پس اس  کلزاهفٌیکل اًجام گزفت. کلٌی

(PCR) ،DNA  تِ دست آهذُ تزای تعییي تَالی ارسال شذآى تکثیز گزدیذ ٍ هحصَل. 

 درصاذ( هٌفای گاشارر گزدیاذ. قاارچ جذاسااسی شاذُ اس ًاَع ًَرٍسافَرا سایتَفیال            1/99ًوًَاِ )  110درصاذ( هثثات ٍ    9/0تیواار، یاک ًوًَاِ )    111اس  هاا:  یافته

(Neurospora sitophilaتَد ). 

ّای سَختگی در ایي هزکش، ًتایج تِ دست آهذُ قاتل قثَل  تْذاشتی در جْت پیشگیزی ٍ کٌتزل عفًَت سخنالوللی  تِ دلیل رعایت استاًذاردّای تیي گیزی: نتیجه

 .شَد رٍر هَرد استفادُ در سایز هزاکش ًیش استفادُ گزدد تاشذ ٍ پیشٌْاد هی هی

 ، عفًَت قارچیعفًَت سخنسَختگی،  واژگان کلیدی:

 
. اصفهان در سوختگی بیماران های سخم در قارچی های بزرسی عفونت .چعثاٍی سادُ جَاّز، یادگاری سیواپَر هصطفی،  کوشکی تیاى، چادگاًی ارجاع:
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 مقدمه

تَاًتد رز ارتس    ّای بدى اغتت هتِ هتی    غَختگی، ًَعی آغیب بِ بافت

تواظ با گسهای هػتمین ٍ یا غیس هػتمین با هٌابع ضسازتی ایدار ؾتَر   

هٌابع ضسازتی ؾاهل ؾعلِ، هایعات ٍ اخػام راغ، هَار ؾیویایی، اؾتعِ  

(  غَختگی عالٍُ بس عَازل زٍضتی  1باؾد ) الکتسیػیتِ هی  ٍ خسیاى

بتِ ّوتساُ     ٍ زٍاًی، عَازل خػوی ٍ پاتَفیصیَلَضیک ًیص رز اًػتاى 

تَاى بِ اش بتیي   (  اش عَازل پاتَفیصیَلَضیک ایي آغیب هی2-3رازر )

ّتا، ایػتکوی    زفتي غد رفاع پَغتی ٍ تَلید اگصٍرای غٌی اش پتسٍتییي 

ٍ رازٍّتا ٍ تعتعی    رز هطل شخن، اختالل رز رزیافت عَاهل ایوٌی 

(  عتَاهلی ّوستَى   4-6عولکسر غیػتن ایوٌی رز فتسر اؾتازُ هتسر )   

ّا، اش بیي زفتي ایوٌی رفاعی  ایدار یک هطیط هغری ٍ غٌی اش پسٍتییي

ّتای ؾتدید بتا     پَغت، هْاز غیػتن ایوٌی رز ایي بیوازاى، غتَختگی 

ّتای غتَختگی،    ٍغعت شیار ٍ بػتسی ؾدى طَالًی هدت رز بختؽ 

ا زا بتِ غتوت هلًَیصاغتیَى هیکسٍبتی ٍ ّوسٌتیي، بتسٍش       ّت  ایي شخن

 ( 7-12رّد ) ّای هکسز غَق هی عفًَت

ّای اخیس،  ّای غَختگی طی غال تسیي عاهل عفًَت شخن هعوَل

(  اهتتسٍشُ بتتسای پیؿتتگیسی اش بتتسٍش  13-14اًتتد ) ّتتا بتتَرُ بتتاهتسی

ّتای   بیَتیتک  ّای باهتسیایی رز بیوازاى رزاز غَختگی، اش آًتی عفًَت

 مقاله پژوهشی
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ی گػتتسرُ اش ایتي    ؾتَر  اغتتفارُ   باهتسیایی بِ فساٍاًی اغتفارُ هی ضد

ّتای هَختَر رز فلتَز     ّتا ٍ بتاهتسی   ّا، تعارل هیاى لتازذ  بیَتیک آًتی

شًتد ٍ ؾتسایط زا بتسای زؾتد عَاهتل       طبیعی بدى بیواز زا بس ّتن هتی  

 ( 15هٌد ) ّا فساّن هی شا ؾدى آى لاززی ٍ بیوازی

تتَاى بتِ    ّتای غتَختگی هتی    اش عَاهل لتاززی ؾتایع رز شختن   

(  14-16ّتا اؾتازُ ًوتَر )    ّای هاًدیدا، آغپسضیلَظ ٍ هَهَزال گًَِ

ؾتًَد   ّای غَختگی فمط هلًَیصُ هی ّای هاًدیدا اغلب رز شخن گًَِ

ّتای هْتاخن رز بیوتازاى غتَختگی      ٍ بِ ًدزت هٌدس بِ بسٍش عفًَت

ّا لبتل اش   ی فساٍاى اش ضد لازذ (  اهسٍشُ بِ رلیل اغتفار17ُؾًَد ) هی

ّا، عالٍُ بس هٌتسل ٍ پیؿگیسی ایدار عفًَت رز بیوتازاى،   بسٍش عفًَت

ِ  ّای هماٍهی اش لازذ ؾاًع ایدارگًَِ ّتای هاًدیتداّای    ّا هاًٌد گًَت

(  ایتي  18ّا بیؿتس ؾدُ اغتت )  غیس آلبیکٌع، آغپسضیلَظ ٍ هَهَزال

ِ      گًَِ ّتای ؾتایع پیؿتیي، تَاًتایی ایدتار       ّتا بتس ختالا غتایس گًَت

 ( 19ّای هْاخن رز بیوازاى غَختگی زا رازًد ) ًَتعف

ّتای   بسای خلتَگیسی اش ایدتار عفًَتت تَغتط هیکسٍازگاًیػتن     

بیَتیکی باید بس اغاظ بسزغی ّس بیواز بػتتسی   ّای آًتی هماٍم، رزهاى

    ِ ّتای   گیتسی  رز هسهص تعییي گسرر  بِ ایي قَزت هتِ بتا اًدتام ًوًَت

هؿخكتتی ایدتتار ٍ تدتتَیص ّتتای  ای اش شختتن بیوتتاز، الگتتَزیتن رٍزُ

 ( 12زیصی ؾَر ) ّا بسًاهِ ّا ًیص بس اغاظ ّویي الگَزیتن بیَتیک آًتی

 

 ها روش

تطلیلتی بتس    -ی ضاضس اش ًَع همطعی بَر ٍ بِ زٍؼ تَقتیفی  هطالعِ

ّای غَختگی بیوازاى بػتسی رز هسهص غَاًص ٍ غتَختگی   زٍی شخن

ٍزریي غتال  تتا فتس   1394اهام هَغی هاظن )ع( اقفْاى اش بْوي غال 

 اًدام ؾد  1396

ًاهِ هسبَط بِ بیواز ؾاهل غتي، خٌػتیت، ٍغتعت ٍ     ابتدا پسغؽ

ی غَختگی، ًتَع عاهتل غتَختگی ٍ هتدت شهتاى بػتتسی رز        رزخِ

ّای پصؾتکی ٍ   بیوازغتاى، بس اغاظ اطالعات پسغتازاى بخؽ، پسًٍدُ

ی هتبتی اش بیوتاز ٍ    ًاهِ ّوساّاى بیواز تکویل گسرید  با هػب زضایت

ِ یتتا  گیتتسی قتتَزت گسفتتت  رز قتتَزت ابتتساش    ّوتتساُ ٍی، ًوًَتت

  ِ گیتسی، بیوتاز اش    ًاخَؾایٌدی ٍ ًازضایتی بیواز اش زًٍد اًدتام ًوًَت

ّا پع اش گرؾت ضد الل  گیسی اش شخن گسرید  ًوًَِ هطالعِ خازج هی

 یک ّفتِ اش بػتسی ؾدى بیواز رز بیوازغتاى اًدام ؾد 

هسطتَ  ٍ خؿتک   ّای غَختگی بِ رٍ قتَزت   ّای شخن ًوًَِ

ّای هسطَ  تَغط رٍ غَاپ اغتتسیل آغؿتتِ بتِ غتسم      بَر هِ ًوًَِ

  ِ ّتای آشهتایؽ    فیصیَلَضی اش تسؾطات شخن بیواز تْیِ ؾتد ٍ رز لَلت

  ِ ِ     لساز گسفتت  ًوًَت ّتای شختن بیوتازاى     ّتای خؿتک ًیتص اش پَغتت

ِ      آٍزی گسرید ٍ رز پاهت خوع ّتا   ّتای اغتتسیل لتساز رارُ ؾتد  ًوًَت

ّتتای الشم، رز اغتتسع ٍلتتت بتتِ آشهایؿتتگاُ    خْتتت اًدتتام آشهتتایؽ 

 ی پصؾکی اقفْاى اًتمال یافت  ؾٌاغی راًؿکدُ لازذ

ّتای   بسای اًدام آشهایؽ هػتمین، بتا اغتتفارُ اش یکتی اش غتَاپ    

ضاٍی تسؾطات شخن، اغتویسی بتس زٍی الم تْیتِ گسریتد ٍ پتع اش      

 Giemsaّتا بتا    خؿک ؾدى با هوک اتتاًَل رابتت ؾتد  رز اًتْتا الم    

هیکسٍغتکَپ اش ًرتس    111آهیصی گسرید ٍ غپع با بصزگٌوتایی   زًگ

ٍخَر ّای ، پػَرٍّای  ٍ اغپَزّای لتاززی هتَزر بسزغتی لتساز     

ّتای   ی عَاهتل هخوتسی ٍ یتا هیػتلیَم     گسفت  رز قتَزت هؿتاّدُ  

ِ  ی هَزر ًرس بِ عٌَاى هثبت ربت هی لاززی، ًوًَِ ّتای   ؾد  اش پَغتت

رزقتد،   11َل ّیدزٍهػید پتاغین تْیِ ؾدُ ًیص ّوساُ با همدازی هطل

هیکسٍغتکَپ هتَزر بسزغتی     41یک الم تْیِ گسرید ٍ با بصزگٌوتایی  

 لساز گسفت 

 ِ ّتای   ّتا، رز پلیتت   غَاپ رٍم آغؿتِ بِ تسؾطات شخن ٍ یا پَغتت

( ّوتتساُ بتتا  SDA) Sabouraud dextrose agarضتتاٍی هطتتیط  

ُ رز ّای هؿتت رارُ ؾتد   هلساهفٌیکل رز رٍ غسی هؿت رارُ ؾد  هطیط

 24گسار لساز گسفتت ٍ پتع اش    ی غاًتی رزخِ 25-31اًکَباتَز با رهای 

غاعت بسزغی ؾتد ٍ ّسگًَتِ زؾتد ٍ تغییتس ایدتار ؾتدُ، ربتت         48تا 

ّفتِ ًگْدازی، رز قتَزت عتدم    4تا  3ّای هؿت بعد اش  گسرید  هطیط

ی زؾتد عَاهتل    زؾد بِ عٌَاى هٌفتی تلمتی ؾتد  رز قتَزت هؿتاّدُ     

ّا هَزر بسزغتی   ٍغکَپی ٍ هیکسٍغکَپی هلٌیلاززی، هؿخكات هاهس

ّای هَلکَلی، رز آ  همطتس   ّا بِ هٌرَز اًدام تػت لساز گسفت ٍ ًوًَِ

گتسار   ی غتاًتی  رزخِ -21رزقد گلیػسٍل رز رهای  21اغتسیل ّوساُ با 

( ٍ اغالید هتالسس  Tease Mountی الم تیصهاًت ) ًگْدازی گسرید  تْیِ

 اش هلٌی زؾد یافتِ اًدام گسفت  )هؿت زٍی الم( ًیص با اغتفارُ

ی ًگْدازی ؾتدُ رز آ    رز ایي زٍؼ، اش ًوًَِ مًلکًلی: ريش

   ٍ  -آى طبتك پسٍتکتل زٍؼ فٌتل    DNA همطس یک هؿتت تتاشُ تْیتِ 

 ( 21-21هلسٍفسم اغتخساج گسرید )

 هیکسٍلیتتتس گالغتتبید ّوتتساُ بتتا    311 کلريفللر : -ريش فىلل 

هلسٍفتسم رزٍى   -هیکسٍلیتس هطلَل فٌل 311هیکسٍلیتس بافس لیص ٍ  311

هیکسٍلیتتتس اش  21غتتی اًتمتتال رارُ ؾتتد   غتتی 5/1یتتک هیکسٍتیتتَ  

راًیتِ   31ّای تتاشُ بتِ تسهیتب ضاقتل اضتافِ گسریتد  پتع اش         هلٌی

، فاش زٍیی تَلیتد ؾتدُ   g 5111رلیمِ غاًتسیفَض رز رٍز  5ٍزتکع ٍ 

َ  خدید اًتمال یافت  غپع بسابس بتا ضدتن   خدا گسرید ٍ بِ هیکسٍتی

رلیمِ غتاًتسیفَض   5هایع زٍیی، هلسٍفسم افصٍرُ ؾد  پع اش ٍزتکع ٍ 

، هایع زٍیتی هدتدر بتِ هیکسٍتیتَ  خدیتدی      g 5111هددر رز رٍز 

بسابس ضدن هتایع زٍیتی، ایصٍپسٍپتاًَل یتا      5/2اًتمال رارُ ؾد  رٍبازُ 

ضدن  1/1غپع بِ هیصاى  الکل هطلك بِ ّواى هیکسٍتیَ  افصٍرُ ؾد 

بتِ هطلتَل ضاقتل    ( pH;  2/5هتَالز )  3هایع زٍیی، اغتات غتدین  

 رلیمتتِ رز فسیتتصز بتتا رهتتای   31اضتتافِ گسریتتد ٍ ًوًَتتِ بتتِ هتتدت  

 رلیمتتِ بتتا رٍز  11گتتسار لتتساز گسفتتت ٍ رٍبتتازُ  ی غتتاًتی رزختتِ -21
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g 11111   ٍ غتتاًتسیفَض ؾتتد  رز اًتْتتا هتتایع زٍیتتی رٍز زیختتتِ ؾتتد 

رزقد خایگصیي آى گسرید  رز ایي هسضلِ،  71هیکسٍلیتس اش الکل  511

غاًتسیفَض ٍ هایع زٍیتی بتِ    g 11111رلیمِ با رٍز  11ی هَخَر  هارُ

( بِ آى TE) Tris-EDTAهیکسٍلیتس بافس  111رلت خازج ؾد  غپع 

اضافِ گسرید  هطلَل بِ رغت آهدُ ٍزتکتع ؾتد ٍ تتا شهتاى اًدتام      

 ( رز فسیتصز بتا رهتای    PCR) Polymerase chain reactionفسایٌتد  

 گسار ًگْدازی ؾد  ی غاًتی رزخِ -21

: بس اغاظ هطالعات اًدام ؾدُ، ضى هػؤٍل هد هتسرى  ی پرایمرَا تُیٍ

RNA ( زیبَشٍهیRibosomal ribonucleic acid   یتاrRNA ِ ی  (، لطعت

باؾتد  پتع اش آًتالیص لطعتات هختلت        ّا هتی  هٌاغبی بسای ؾٌاغایی لازذ

rRNA   هؿخف گسریتد هتِ لطعتات ، ITS1 ،ITS2  ٍ5.8s   رازای تٌتَع

 ِ تابسایي، اش پسایوسّتای     ّتای لتاززی هتی    هافی بسای افتساق گًَت باؾتٌد  ٌب

ٍ  ITS1( `TCCGTAGGTGAACCTGCGG3`5) یًَیَزغتتتتتال

(5`TCCTCCGCTTATTGATATGC3` )ITS4   هتتتِ لطعتتتات

ای هَزر ًرتس  (  پسایوس22ّ-23هٌٌد، اغتفارُ گسرید ) فَق زا تکثیس هی

)ؾسهت غیٌاضى، ایساى( پع اش هخلَط ؾدى با آ  همطس اغتتسیل، بتِ   

ِ  -21زلت هَزر ًرتس زغتید ٍ تتا شهتاى هكتسا رز رهتای        ی  رزخت

 ًگْدازی گسرید گسار  غاًتی

اش هَار بتا   PCRبسای اًدام فسایٌد  :PCRی  ريش تکثیر تٍ يسیلٍ

 ّتتتایی هتتتِ رز اراهتتتِ آهتتتدُ اغتتتت، بتتتسای یتتتک ٍاهتتتٌؽ  غلرتتتت

  x11بتتافس = هیکسٍلیتتتس 5/12هیکسٍلیتتتسی اغتتتفارُ ؾتتد: پتتسهیکع   25

 Deoxynucleotide (،هتَالز  هیلتی  5/2)هلسید هٌیصین  هَالز(، هیلی 5/2)

(dNTP) (11 هَالز هیلی،) آًصین Taq DNA Polymerase (51   ٍاضتد

ّتس   ITS4 بسگؿتت  یوسٍ پسا ITS1زفت  یوسپسالیتس(>،  الولل بس هیلی بیي

لتازذ   DNAاش  یکسٍلیتسه 3، پیکَهَل 11یک هیکسٍلیتس اش غلرت  هدام

  یًَیصُآ  ر یکسٍلیتسه 5/7ٍ  هَزر ًرس

ِ  95ّتای   ضتسازت  سیک  ي ضلرای  مملایی ياکلىص:    ی  رزخت

راًیتِ خْتت رًاتَزاغتیَى،     31رلیمتِ ٍ غتپع    5گسار بِ هدت  غاًتی 

رهتای  راًیِ خْت آًیلیٌگ ٍ  45گسار بِ هدت  ی غاًتی رزخِ 56رهای 

غتیکل هتتَالی طَیتل ؾتدى،      31رلیمِ بتسای   1ی بِ هدت  رزخِ 72

ی پایاًی ًیص رهای  خْت تکثیس ضى هَزر ًرس اعوال گسرید ٍ رز هسضلِ

ی ًْایی هطكَل  رلیمِ بسای تَغعِ 7گسار بِ هدت  ی غاًتی رزخِ 72

PCR  بِ هاز گسفتِ ؾد 

ِ  :PCRمحصًالت الکتريفًرز  رزقتد رز   5/1، ضل  پع اش تْیت

 Tris-borate-EDTAراخل غتیٌی الکتسٍفتَزش لتساز گسفتت ٍ بتافس      

(TBEُبِ اًداش ) هتس باالی ضل  ای راخل تاًک زیختِ ؾد هِ یک غاًتی

ّتای ضل آگتازش    راختل زاّتک   PCRزا بپَؾاًد  غتپع هطكتَالت   

رلیمتِ الکتسٍفتَزش    45-61ٍلت بتِ هتدت    91زیختِ ؾد ٍ با لدزت 

 اغتتفارُ ؾتد    Safe-Stain آهیصی ضل اش زًگ ام گسفت  بسای زًگاًد

لساز رارُ ؾد ٍ پع اش تٌرین ًَز،  UV doc ضل رز خایگاُ هخكَـ

 تكَیس باًدّا زٍی ًوایؿگس هؿخف گسرید 

بسابتس ضدتن هطكتَل     5/2 سازی جُت تعیلیه تلًالی:   خالص

PCR         َالکل هطلتك بتِ آى افتصٍرُ ؾتد ٍ بتِ ختَبی رز هیکسٍتیت ،

رلیمِ رز فسیتصز بتا رهتای     31هخلَط گسرید  تسهیب ضاقل بِ هدت 

رلیمتِ ٍ بتا    11گسار ًگْدازی ؾد  غپع بِ هدت  ی غاًتی رزخِ -21

بتِ   DNAغاًتسیفَض ؾد  الکل هَخَر بس زٍی زغَ   g 11111رٍز 

هٌرَز خؿک ؾدى الکتل بتالی    ّا بِ آزاهی خازج گسرید  هیکسٍتیَ 

 رلیمتِ رز رهتای اتتاق اًکَبتِ ٍ غتپع بتِ همتداز         11هاًدُ، بِ هدت 

ّتای   هیکسٍلیتس آ  همطتس بتِ هطكتَل اضتافِ ؾتد  هیکسٍتیتَ        21

غتاشی آهتارُ گسریتد ٍ بتسای      ، پع اش ختالف PCRهطتَی هطكَل 

  ، هسُ خٌَبی( ازغال ؾدBioneerتعییي تَالی )ؾسهت 

 

 ها افتهی

بیواز بػتسی رز هسهص غَاًص ٍ غتَختگی   111ی ضاضس، اش  هطالعِرز 

 62گیسی اًدام ؾد  اش ایي تعتدار،   اهام هَغی هاظن )ع( اقفْاى ًوًَِ

غال بتَر    1-89ّا  ی غٌی ًوًَِ ًفس شى بَرًد  هطدٍرُ 49ًفس هسر ٍ 

ّتای   بیؿتسیي ٍ هوتسیي فساٍاًی غَختگی بتِ تستیتب هسبتَط بتِ زرُ    

 ( 1غال بَر )ؾکل  81-91ٍ  21-31غٌی 

 

 
 . فراياوی تیماران سًختگی تر حسة سه1ضک  

 

 111رزقد( هثبتت ٍ   9/1)  بیواز هَزر بسزغی، یک ًوًَِ 111اش 

ی هثبت هسبَط بِ  رزقد( هٌفی تؿخیف رارُ ؾد  ًوًَِ 1/99ًوًَِ )

ِ   52خاًوی  ِ  3ٍ  2ی  غالِ با غتَختگی رزخت ی ؾتکن ٍ بتا    اش ًاضیت

ّتای هسطتَ     گیسی اش ٍی تَغط غَاپ ًوًَِ رزقد بَر  61ٍغعت 

ّتای ٍیتطُ اًدتام گسفتت  رز      ٍ پع اش بػتسی ؾدى رز بخؽ هسالبت

ای ربت ًؿدُ بتَر  رز آشهتایؽ    گًَِ بیوازی شهیٌِ ی بیواز ّیر پسًٍدُ

رزقتتد، اؾتتکال هیػتتلیَم هاًٌتتد   11هػتتتمین بتتا ّیدزٍهػتتید پتاغتتین 

ی تیصهاًت اش هلٌتی   ، لػوت ال ( ٍ پع اش تْی2ِهؿاّدُ ؾد )ؾکل 

ّتای بیعتی    (، هیػلیَم بِ ّوساُ هٌیتدی Aniline Blueبا آًیلیي بلَ )

 ، لػوت  (  2هؿاّدُ گسرید )ؾکل 
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 ×41 تسرگىمایی تا( جکالچر ) ید( ي اسالب) تلً آویلیه(، الف) مرصد 11 پتاسیم َیدريکسیدضدٌ تا  یٍتُ َای . ال 2 ضک 

 

ّای  اش ایي عاهل لاززی، هؿت زٍی الم ًیص تْیِ گسرید ٍ هٌیدی

 ( پدیتتداز ؾتتد Phialideبیعتی بتتِ طتَز شًدیتتسٍاز بتتس زٍی فیالیتد )   

غاشی  ٍ خالف PCR، لػوت ج(  با تَخِ بِ اًدام آشهایؽ 1)ؾکل 

هطكَل آى، ًوًَِ خْت تعییي تَالی ازغال ٍ لازذ خدا ؾتد  لتازذ   

 ( بَر Neurospora sitophilaؾٌاغایی ؾدُ، ًَزٍغپَزا غیتَفیال )

ّای عویتك رزختات    ی بیوازاى هَزر بسزغی رازای غَختگی ّوِ

رزقتد   31-51ّای  بَرًد  بیؿتس بیوازاى غَختگی با ٍغعت 3ٍ یا  2

 ّای ٍغیع بَرًد  ار اًدهی اش بیوازاى رازای غَختگیراؾتٌد ٍ تعد

ی غَختگی بِ تستیب فساٍاًتی ؾتاهل اًفدتاز     عَاهل ایدار هٌٌدُ

ختَؼ )ّتس     رزقتد(، بٌتصیي ٍ آ    3/24رزقد(، ًفت ) 85/46گاش )

رزقتد(، الکتل ٍ هتتَار    6/3رزقتد(، خسیتاى الکتسیػتتیتِ )   1/9هتدام  

از غس  ٍ هَار هرا  )ّتس  رزقد(، هَار للیایی، تیٌس، بخ 8/1اغیدی )

 ( 3رزقد( بَر )ؾکل  9/1هدام 

 

 
 ی عام  سًختگی تا ک  يسعت سًختگی تدن  . مقایس3ٍضک  

(Total body surface area  یاTBSA) 

 

هبتتال بَرًتد هتِ رز هتدت شهتاى       ابتت یبتِ ر  وازاىیرزقد ب 4 ضدٍر

  راؾت لسازّا با هكسا رازٍ تطت هٌتسل  آى ابتیر وازغتاى،یرز ب یبػتس

   ِ ی یکتی اش بیوتازاى    زؾد عَاهل لاززی رز هطتیط هؿتت ًوًَت

 ِ ی هؿتت اش ّتَا    هؿاّدُ ؾد  اش اتاق بیواز ًیص بِ طَز تكارفی ًوًَت

 ِ ّتا   تْیِ گسرید هِ رز آى ًیص عَاهل لاززی هؿابِ ٍخَر راؾت  ًوًَت

ضاٍی هلساهفٌیکل هؿت رارُ ؾد ٍ رز اًکَبتاتَز   SDAرز رٍ هطیط 

گسار بتِ غتسعت تکثیتس گسریتد ٍ      ی غاًتی رزخِ 35ٍ  25با رٍ رهای 

ای غفید زًگی هتِ بتِ هتسٍز غتطص      ّای پٌبِ غاعت، هلٌی 24پع اش 

ٍ  PCRّا ًازًدی ؾد، زؾد هسر  با اًدام هؿت، هؿتت زٍی الم،   آى

 ( 4تؿخیف رارُ ؾد )ؾکل ًَزٍغپَزا غیتَفیال تعییي تَالی، لازذ 

 

  
ساعتٍ )ب( قارچ وًريسپًرا  44کلىی )الف( ي ساعتٍ  24. کلىی 4 ضک 

ممای ي ( Sc) ساتريمکستريز آگار حايی کلرامفىیک سیتًفیال مر محی  

 گرام ی ساوتی مرجٍ 25

 

 بحث

بیوتاز   111ی ضاضس، عَاهل لاززی خدا ؾدُ اش شختن   رز هطالعِ

غَختگی هَزر بسزغی لساز گسفت  هیصاى فساٍاًی عَاهل لاززی رزاز 

لازذ خدا ؾتدُ اش ًتَع    رزقد هطاغبِ ؾد  9/1ّا،  خدا ؾدُ اش شخن

 ًَزٍغپَزا غیتَفیال بَر 

 لتتازذ ًَزٍغتتپَزا غتتیتَفیال رز بیؿتتتس ًمتتاط رًیتتا ضعتتَز رازر  

ّای ًازًدی ٍ پَرزی آى بِ فساٍاًتی بتس زٍی هتَار     (  هٌیدی25-24)

عی ٍ طبیعی پساهٌدُ اغت  بسخی اعتمتار رازًتد هتِ ایتي لتازذ      هكٌَ

ِ 26تَاًایی زؾد ٍ تکثیتس رز اًػتاى ٍ ضیتَاى زا ًتدازر )     ّتای   (  گًَت
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لاززی ًَزٍغپَزا غیتَفیال اغلتب بتِ رلیتل زؾتد غتسیع، بتِ عٌتَاى        

(  رز قتَزتی  27ؾَر ) ّای آشهایؿگاّی ؾٌاختِ هی آلَرگی رز هطیط

ِ     ّا ت ی شًدگی لازذ هِ زسخِ ّتای   طتت تتیریس غتاختاز ضًتیکتی گًَت

ّتای هسبتَط بتِ هیصبتاى، رز طتَل       لاززی، تغییسات اللیوی ٍ ؾاخف

ی شًتدگی،   تَاى گفت هِ با تغییس رز زسخِ (، هی25شهاى هتغیس اغت )

ّای هتفاٍتی رز زؾد ٍ تکثیس خَر طی ؾتسایط هتفتاٍت    لازذ تَاًایی

گیاّاى ٍ رزختتاى  هٌد  ایي لازذ اگسزِ غاپسٍفیت ٍ پاتَضى  هػب هی

ّتای گیتاّی، رز    ّتا ٍ پتاتَضى   ؾَر، اها هاًٌد غایس غاپسٍفیت تلمی هی

شا باؾتد  هطممتاى هختلفتی هتَازری اش      تَاًد بیوازی ؾسایط خاـ هی

اًتد   ّای خَر هٌتؿس هتسرُ  ایدار بیوازی تَغط ایي لازذ زا رز گصازؼ

فیال ی ًَزٍغپَزا غیتَ ّا ؾاهل خداغاشی گًَِ (  ایي گصازؼ31-27)

 (، بیوتتاز هبتتتال بتتِ آًتتدٍفتالویت  27) HIVاش یتتک بیوتتاز هبتتتال بتتِ  

( 31( ٍ یک بیواز با آلَئَلیت )29(، بیواز هبتال بِ پسیتًَیت )28-27)

ی لتاززی هترهَز ٍ ایدتار     باؾد  بِ ّویي رلیل، هلًَیصاغیَى گًَِ هی

 ّا، رٍز اش ذّي ًیػت  بیوازی رز اًػاى

غیتَفیال تَاًایی زؾد ٍ تکثیس پتع اش  ّای خٌع ًَزٍغپَزا  گًَِ

ّتای   ّای ٍغیع زا رازًد ٍ بِ هیصاى شیتاری اش پَؾتؽ   بسٍش غَختگی

(  ایتي لتازذ   24-25ؾًَد ) ّا خدا هی غَشی هاًدُ اش آتؽ گیاّی بالی

ِ  111ًػبت بِ رهاّای باال ) گتسار( همتاٍم ٍ لتارز بتِ      ی غتاًتی  رزخت

تَاًتد تتَخیْی بتس     هی( ٍ راؾتي ایي ٍیطگی 25ی ضیات اغت ) اراهِ

 خداغاشی ایي لازذ اش ضایعات بیوازاى رزاز غَختگی باؾد 

Ballard  ِ ای بتتس زٍی  ی غتتِ غتتالِ ٍ ّوکتازاى بتتا اًدتتام هطالعتت

هسهص رز هؿَز آهسیکا، اش  15بیوازاى رزاز غَختگی هساخعِ هٌٌدُ بِ 

ِ     هَاضع هختل  شخن گیتسی اًدتام    ّتا، ختَى، ارزاز، خلتط ٍ    ًوًَت

ّتای   ًفتس بتِ طتَز هیتاًگیي رازای هؿتت      435بیواز،  6918 رارًد  اش

ِ    لاززی هثبت بَرًد  آى ّتای لتاززی ختدا ؾتدُ اش      ّتا فساٍاًتی گًَت

( هِ ضدالل رزقتد  31رزقد گصازؼ هسرًد ) 7/1-24بیوازاى زا بیي 

رزقتد( هطابمتت رازر     9/1ّتای بسزغتی ضاضتس )    اعالم ؾدُ با یافتِ

ازاى هَزر بسزغی خْت پیؿتگیسی  ّا بسای تعداری اش بیو ّوسٌیي، آى

هَضتتعی ٍ   ّتتای لتتاززی، رازٍّتتای ضتتد لتتازذ  ٍ رزهتتاى عفًَتتت

ٍ ّوکازاى هتِ بتس    Luo(  ًتایح تطمیك 31غیػتویک تدَیص ًوَرًد )

ّای شختن، ختَى، ارزاز، هتدفَع ٍ     زٍی هخوسّای خدا ؾدُ اش ًوًَِ

بیواز رزاز غَختگی بػتسی رز یک هسهص رز هؿَز زیي  3919خلط 

رزقد( اش ًرس ٍختَر عَاهتل    92/1بیواز ) 36ؾد، ًؿاى رار هِ  اًدام

( ٍ با ٍخَر تعدار بیؿتس ًوًَِ، رزقد فساٍاًی 32لاززی هثبت بَرًد )

 ّا با رزقد اغتخساج ؾدُ اش پطٍّؽ ضاضس ّوخَاًی راؾت  آى

ٍ ّوکازاى، رز زٍش غَم آغیب، بسای بیوتازاى   Luoی  رز هطالعِ

یتساهًَاشٍل، فلَهًَتاشٍل، هتَهًَتاشٍل،   رازٍّای ضد لازذ اش خولِ ا

فلَزٍغتتیتَشیي تدتتَیص گسریتتد تتتا اش بتتسٍش    -B  ٍ5آهفَتسیػتتیي 

(  رز پطٍّؽ ضاضتس  32ّای لاززی اضتوالی خلَگیسی ؾَر ) عفًَت

ّای لاززی هْاخن رز بیوتازاى   ًیص بِ هٌرَز پیؿگیسی اش بسٍش عفًَت

بتِ هسهتص، اش    ّتا، رز بتدٍ ٍزٍر   ٍ خلَگیسی اش افصایؽ هسگ ٍ هیس آى

رازٍّای ضد لتازذ هاًٌتد فلَهًَتاشٍل، هتَهًَتاشٍل ٍ ایتساهًَتاشٍل      

اغتفارُ ؾد  تدَیص رازٍّای ایتساهًَاشٍل، فلَهًَتاشٍل، هتَهًَتاشٍل،   

ٍ ّوکتتازاى  Luoفلَزٍغتتیتَشیي رز هطالعتتات -B  ٍ5آهفَتسیػتتیي 

(32 ٍ )Ballard ( هْن31ٍ ّوکازاى ،)    تسیي علت پاییي بتَرى هیتصاى

تَاًد هوک ؾایاًی بتِ   ّای هثبت لاززی بَر  اگسزِ ایي اهس هی هؿت

ّای لاززی رز بیوازاى رزاز غَختگی هٌد، اها بتِ   هٌتسل بسٍش عفًَت

ّای لاززی  تَاًد باعث بسٍش تغییس رز اپیدهیَلَضی گًَِ هسٍز شهاى هی

ّای هماٍم بِ رازٍّا ؾَر  خْت  داز ؾدى گًَِؾایع رز بیوازاى ٍ پدی

ّتای ضتد لتاززی بتس      خلَگیسی اش بسٍش ایي پیاهدّا، باید ًَع رزهاى

   ِ ّتای   گیتسی  اغاظ بسزغی ّس بیواز بػتسی رز هسهتص اش طسیتك ًوًَت

شای ؾایع رز  ّایی اش عَاهل بیوازی ی الگَزیتن ای اش شخن ٍ تْیِ رٍزُ

اغتاظ ًتتایح بتِ رغتت آهتدُ اش       (  بس12، 18بیوازاى، قَزت گیسر )

ّای پیؿگیسی ٍ رزهتاًی هَختَر،    ی ضاضس، بِ هازگیسی زٍؼ هطالعِ

ّای ضد لتاززی، هتاًع اش    بیَتیک ی بِ هَلع اش آًتی هازاهد بَر ٍ اغتفارُ

 شایی عَاهل لاززی رز شخن بیوازاى رزاز غَختگی ؾد  زؾد ٍ بیوازی

رزاز غَختگی  بیواز 411زفیعی ٍ ّوکازاى پطٍّؿی زا بس زٍی 

رزقتد( اش   8/7بیوتاز )  36رز ؾْس اَّاش اًدام رارًد  اش هل بیوتازاى،  

  ِ (  33ّتا هثبتت گتصازؼ ؾتدًد )     ًرس ٍخَر عَاهل لتاززی رز ًوًَت

ّای غتَاپ   ٍ ّوکازاى هِ بس زٍی ًوًَِ Guptaی  ی رٍ غالِ هطالعِ

ّتا، بافتت ٍ ختَى بیوتازاى اًدتام       رّاى ٍ تسؾطات شخن غتَختگی 

بیواز غتَختگی   221ى فساٍاًی عَاهل لاززی خدا ؾدُ اش گسفت، هیصا

ٍ ّوکتازاى ًیتص طتی اًدتتام     Rafik(  34رزقتد عٌتَاى هتسر )    63زا 

ّای شختن، خلتط،    ی خَر رز هَزاهَ، با بسزغی ًوًَِ تطمیك غِ غالِ

ِ     1812ارزاز ٍ خَى  ّتای   بیواز رزاز غتَختگی اش ًرتس ٍختَر گًَت

(  35رزقتد اعتالم هسرًتد )    11لاززی، هیصاى ؾیَع عَاهل لاززی زا 

Cen ِّای شختن، ختَى، هتاتتس،     ای زا بس زٍی ًوًَِ ٍ ّوکازاى هطالع

بیواز بػتسی رز بیوازغتاى اًدتام رارًتد ٍ    1942خلط، ارزاز ٍ هدفَع 

ّا زا بِ هٌرَز ٍخَر عَاهل لاززی ٍ باهتسیایی بسزغتی هسرًتد     ًوًَِ

 ( 36رزقد گصازؼ گسرید ) 4/13فساٍاًی عَاهل لاززی، 

( با ًتایح بسزغی ضاضس تفتاٍت  33-36ًتایح تطمیمات ذهس ؾدُ )

ِ    راؾت  اش علل ایي تفاٍت هی ّتای هتَزر    تَاى بِ تعتدار بیؿتتس ًوًَت

ّتای   بسزغی تَغط هطمماى هطالعات اؾازُ ًوتَر  رز بیؿتتس پتطٍّؽ   

ّتای شهتاًی، اهکتاى بسزغتی هیتصاى       هرهَز بِ رلیل عتدم هطتدٍریت  

بیوازاى رزاز غَختگی اش ًرتس ٍختَر عَاهتل    ّا رز  بیؿتسی اش ًوًَِ

لاززی فساّن بَر  اش غَی ریگس، رز بسزغی ضاضس فمط ًتایح ضاقل 

ّای شخن غَختگی هَزر بسزغی لساز گسفت ٍ گصازؼ ؾتد    اش ًوًَِ
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رز قَزتی هِ رز اغلب هطالعات ذهس ؾدُ بتا ًتتایح هتفتاٍت، اًتَاع     

ّتای شختن هتَزر     ًوًَِّا اش خولِ خَى، خلط ٍ ارزاز، رز هٌاز  ًوًَِ

بسزغی لساز گسفت ٍ ًتایح بِ طَز هلی بیاى گسریتد ٍ هیتصاى فساٍاًتی    

عَاهل لاززی خدا ؾدُ بِ تفکیک بسای ّس ًوًَِ اعالم ًؿتدُ اغتت    

ّای شخن، بتِ   زٌاًسِ گصازؼ فساٍاًی عَاهل لاززی هَخَر رز ًوًَِ

بِ ؾتد، اضتوتال ٍختَر ًتتایح هؿتا      طَز خدا اش غایس ًتایح اعالم هتی 

 ی ضاضس ٍخَر راؾت    بیؿتسی رز تطمیمات اًدام ؾدُ با هطالعِ

ّتای لتاززی رز    ی بتسٍش عفًَتت   یکی اش عَاهتل هػتتعد هٌٌتدُ   

باؾتد   ّا هتی  ای رز آى ّای شهیٌِ بیوازاى رزاز غَختگی، ٍخَر بیوازی

ِ   ی ضاضس افسار هبتال بِ بیوازی (  رز هطالع18ِ) ای، رزقتد   ّتای شهیٌت

ّای آًاى با تدَیص رازٍّتای   تؿکیل رارًد ٍ بیوازیهوی اش بیوازاى زا 

ؾاى تطت هٌتسل بَر  رز قَزتی هِ  ی پصؾکی الشم با تَخِ بِ پسًٍدُ

ای بتِ ٍختَر یتا عتدم ٍختَر       رز بیؿتس هطالعتات ذهتس ؾتدُ، اؾتازُ    

ای رز بیوازاى رزاز غَختگی ًؿدُ اغتت  بٌتابسایي،    ّای شهیٌِ بیوازی

تَاًتد اش   ز هطالعات ٍخَر رازر ٍ هیاضتوال ٍخَر ؾسایط تیریسگراز ر

 علل ریگس هػب ًتایح هتفاٍت با پطٍّؽ ضاضس باؾد 

اش ریگس رالیل ًتایح هتفاٍت، هَلعیت خغسافیتایی ؾتْس اقتفْاى    

ِ       هی ی غتسر ٍ   باؾد هِ خَؾتبختاًِ بتِ لطتار لتساز گتسفتي رز ًاضیت

خؿک، ؾسایط زا بسای هلًَیصاغتیَى ٍ زؾتد عَاهتل لتاززی رؾتَاز      

زغد هدوَع ایي ؾسایط رز هٌاز ّن، تَاًػتِ اغت    بِ ًرس هیغاشر هی

بػتسی عازی اش عفًَت لاززی زا بسای بیوتازاى رزتاز غتَختگی رز    

  ایي هسهص فساّن ًواید

 

 تشکر و قدردانی

 ِ  395318ی  ی ضاضتتس بسگسفتتتِ اش طتسش تطمیمتتاتی بتتا ؾتتوازُ  هطالعت

ِ  هكَ  راًؿگاُ علَم پصؾکی اقفْاى هی ی  باؾد  بدیي ٍغیلِ اش هلیت

هازهٌاى هسهص غَاًص ٍ غتَختگی اهتام هَغتی هتاظن )ع( اقتفْاى ٍ      

ی پصؾکی اقفْاى هِ رز اًدام ایي  ؾٌاغی راًؿکدُ گسٍُ لازذ ٍ اًگل

  آید پطٍّؽ ّوکازی ًوَرًد، تؿکس ٍ لدزراًی بِ عول هی
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Abstract 

Background: Bacteria, fungi, and viruses have the ability to colonize in burned lesions. Due to the wide use of 

antibacterial drugs, this colonization is increasing. These drugs induce impairment of immune system in burn 

patients, destruction of blood vessels, and presence of fungal agents in environment and body normal flora, so, 

colonization of fungi tends to induction of infection. The most common fungi in burn patients are Candida spp., 

Aspergillus spp., and other molds such as Mucorals. Nowadays, antifungals drugs cause resistance increasing in 

non-albicans spp., uncommon molds, and yeasts. This study aimed to determine fungal infections in burn patients.  

Methods: From 111 hospitalized burn patients at Isfahan burn center, Iran, during February 2016 to April 2017, 

sampling was performed via pus swabs and skin scraping. Each sample divided into two parts; one for direct 

exam by 10% potassium hydroxide (KOH) and Giemsa staining. The second part cultured on Sabouraud 

dextrose agar with chloramphenicol (SC); then, incubated at 30°C for 24-48 hours, and after amplification, the 

polymerase chain reaction (PCR) product was purified and sent for DNA sequencing. 

Findings: Out of 111 patients, only one specimen was positive in direct exam, culture criteria, and DNA 

sequencing, in which, Neurospora sitophila isolated and identified. In the present study, the frequency of fungal 

species was 0.9%. 

Conclusion: Due to the consideration of antifungals at the early phase after burn injury, the low positive rate of 

fungal cultures is reasonable. This prophylaxis protocol is recommended to be considered in other burn centers. 

Keywords: Burns, Wound infection, Fungal infections 

 
Citation: Kameshki B, Chadeganipour M, Chabavizadeh J, Yadegari S. The Survey of Fungal Wounds 

Infections in Burn Patients in Isfahan, Iran. J Isfahan Med Sch 2017; 35(447): 1225-32. 

 

Original Article 


