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مقدمه
اندوکاردیت ناشی از عفونت قارچی ابتالی دریچههای قلب یا پوشش داخلی (اندوکارد) آن است.
اندوکاردیت قارچی موقعی رخ میدهد که یک عفونت قارچی از سایر قسمتهای بدن وارد جریان
خون شده و الیهی داخلی قلب یا دریچهها را مورد تهاجم قرار داده باشد .این وضعیت بهطور عمده
در آن گروه از بیماران بستری واقع میشود که تحت درمان با کورتیکوستروئیدها قرار میگیرند یا
سوءمصرف داروهای درون وریدی دارند.
ً
این رخداد در هر سنی ممکن است دیده شود ،اما عموما سنین بیش از  50را تحت تأثیر قرار میدهد.
ارگانیسمهای مسئول و معمول شامل گونههای کاندیدا ،آسپرجیلوس و هیستوپالسما کپسوالتوم
هستند.
عالئم و نشانههای اندوکاردیت قارچی بسیار متنوع است و از تب با درجهی پائین ،احساس خستگی
و ماندگی ) ،(fatigueدرد مفصل تا اشکال شدید که شامل حملهی شدید و ناگهانی (ضعف ناگهانی
اندامها یا صورت مربوط به قطع منبع تغذیهی خون مغزی یا  ،)strokeآریتمی قلبی و صدمه به
کلیه و طحال میشود.
درمان اندوکاردیت قارچی بر اساس نوع قارچ عامل عفونت متغیر است .پایه و اساس درمان از طریق
بهکارگیری داروی ضدقارچی است و ممکن است در برخی موارد جراحی ضرورت یابد.
اندوکاردیت قارچی درماننشده میتواند به پیشآگهی بینهایت ضعیف منجر شود و تقریباً همیشه
مهلک است .با تشخیص و درمان بهموقع و مناسب پیامد بیماری بهتر میشود ،هرچند که پیشآگهی
همچنان به فاکتورهای متعددی که شامل نوع قارچ عامل عفونت ،وضعیت سالمتی و ایمنی فرد و
حضور هرگونه بیماری قلبی زمینهای است ،بستگی دارد.
نکته :افراد با عملکرد نرمال سیستم ایمنی ،وضعیت قلبی سالم و سبک زندگی سالم و
بهداشتی ،دچار اندوکاردیت قارچی نمیشوند.
فاکتورهای خطر یا عوامل مستعدکننده برای اندوکاردیت قارچی
بروز اندوکاردیت قارچی در جمعیت چندان شایع نیست اما افراد با اوضاع خاص قلبی خطر بزرگتری
برای اکتساب آن دارند .یک قلب طبیعی نوعاً نسبت به عفونت مقاوم است اما یک ناحیهی آسیبدیده
در قلب یا یک سطح خشن و ناصاف موقعیتی را فراهم میکند که میکروارگانیسمها به آن چسبیده
و تکثیر پیدا کنند.
فاکتورهای خطر عبارتند از:
•سوءمصرف وریدی داروها که یک فاکتور خطر عمده است.

•افـــراد بســـتری در بخـــش مراقبتهـــای ویـــژه کـــه تحـــت درمـــان کورتیکوســـتروئیدی
هســـتند.
•روشهای طبی که شامل موارد زیر هستند:
جراحی دهان ،کشیدن دندانجراحی شکمیجراحی دستگاه ادراری تناسلی ،جراحی پروستاتروشهای تشخیصی مانند اندوسکپی مجاری فوقانی گوارشی ،کولونوسکوپی ،باریم انمااکوکاردیوگرافی ترانس ازوفاگالاستعمال کاتترهای داخل عروقیبهداشت ضعیف دهان و مسواک زدن سخت و خشن•فاکتورهای مربوط به دریچههای قلبی
جاگذاری یک دریچهی مصنوعی (پروستتیک)ترمیم یا تعمیر دریچهی قلبی با مادهی پروستتیکدژنراسیون دریچههای قلبی مرتبط با سنآسیب دریچه ) ،(valvupathyیا بیماری دریچه قلب برخاسته از قلب پیوندشده•فاکتورهای مرتبط با قلب
سابقهی قبلی اندوکاردیتبیماریهای مادرزادی قلب•بیماران  HIVو ایدز به دلیل سرکوب شدن سیستم ایمنی
•دیابت با کنترل ضعیف
•درمان با کورتیکوستروئیدهای پایدار و طوالنی مدت
بای ــد توج ــه داش ــت ک ــه وج ــود ی ــک فاکت ــور خط ــر ب ــه ای ــن معن ــی نیس ــت ک ــه ف ــرد دچ ــار
اندوکاردی ــت قارچ ــی ش ــود .ی ــک فاکت ــور خط ــر ش ــانس ف ــرد را ب ــرای ای ــن بیم ــاری نس ــبت
بـــه ســـایر افـــراد افزایـــش میدهـــد .برخـــی از ایـــن فاکتورهـــای خطـــر نســـبت بـــه بقیـــه
اهمیـــت بیشـــتری دارنـــد.
عوامل اتیولوژیک اندوکاردیت قارچی کدامند؟
در افـــرادی کـــه ســـوءمصرف داروهـــای داخـــل وریـــدی دارنـــد و افـــراد مبتـــا بـــه اختـــاالت
سیس ــتم ایمن ــی نظی ــر بیم ــاران مبت ــا ب ــه ای ــدز ،کاندی ــدا آلبیکن ــس دی ــده میش ــود .عوام ــل
دیگـــر شـــامل گونههـــای آســـپرجیلوس و هیستوپالســـما کپســـوالتوم میباشـــند.
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ضایعات  Janewayو  Osler’s nodesشبیه به هم هستند اما  Osler’s nodesبا تندرنس همراه
است و منشأ ایمیونولوژیک دارد.
از منظر آسیبشناسی ،این لزیونها بهعنوان میکروآبسههای درم با نکروز قابلمالحظه و ارتشاح
التهابی که اپیدرم را درگیر نمیکنند ،توصیف شدهاند .این ضایعات بهوسیله آمبولی سپتیک که در
آن باکتریهای رسوبکرده و تهنشینشده حضور دارند منجر به تشکیل میکروآبسهها میشوند
لزیونهای  Janewayبدون درد ،اکیموتیک ،مسطح و پهن و دیستال هستند.

Janeway lesion
تصویر  :Aوژتاسیونهای شکننده ،پلیپوز و بزرگ که یکی از دریچهها را کام ً
ال بلوک کرده
است
تصویر  :Bتوسعهی ضایعات از میترال به سمت آئورت (میتروآئورتیک)
تصاویر  Cو  :Dمطالعات هیستولوژیکی با استفاده از رنگآمیزی هماتوکسیلن و گروکوت
خوشههای مخمری ،هایفی و سودوهایفی نوع کاندیدا را که در یک شبکهی فیبرین به دام
افتادهاند همراه با پالکتها ،گلبولهای قرمز و لکوسیتها نشان میدهد
عالئم و نشانههای اندوکاردیت قارچی
عالئم و نشانهها ممکن است همیشه شدید نباشند و حتی در بسیاری از موارد خفیف باشند .در برخی
از افراد این عالمتها در طول زمان به آهستگی پیشرفت کرده و بنابراین موجب تأخیر در تشخیص
میشوند ،با این حال در برخی از افراد ممکن است یک شروع ناگهانی از عالمتها و نشانههای شدید
رخ دهد.
عالئم و نشانههای معمولی و شایع عبارتند از:
•تب با درجه پائین که در اکثر افراد قطع و وصل میشود و حالت لرز
•عرق شبانه
•ضعف و ناخوشی و احساس ناراحتی و ناامیدی )(uneasiness
•آنورکسی (از دست دادن اشتها) و کاهش وزن
•سردرد
•آرترالژی یا درد مفصل ،گردن خشک ،درد پشت
•درد سینه (درد پلورتیک) ،سرفه
•کنفوزیون
•مورمور قلبی جدید یا تغییریافته (یک صدای آبنرمال قلبی است که با کمک استتوسکوپ شنیده
میشود)
•آبنرمالیتیهای الکتریکال قلب (آریتمیهای قلبی)
•استروک (وضعیتی که منبع تغذیهی خون قسمتی از مغز قطع میشود و منجر به ضعف بخش
ویژهای از بدن مثل بازو ،ساق پا یا صورت میشود)
•عالئم و نشانههای شکمی مثل تهوع استفراغ و درد شکمی
•لزیونهای  Janewayکه لزیونهای قرمز یا هموراژیک کوچک و بدون درد در کف دستها و
پاها است.
•گرههای  Osler’sکه لزیونهای دردناک قرمز برآمده است و عمدتاً بر روی قسمت انتهائی
انگشتان ظاهر میشود.
•خونریزی داخل جمجمهای
•خونریزی ملتحمه
•خونریزی ( splinterلختههای خونی کوچک زیر ناخن انگشت)
•انفارکتوسهای کلیه و طحال
•طحال بزرگشده
•گلومرولونفریت
• Roth’s Spotsهموراژیهای شبکیه که با کمک فوندوسکوپ قابل مشاهده است.
ضایعات  Janewayبهصورت لزیونهای ندوالر یا ماکوالر هموراژیک یا اریتماتوس کوچک و
غیرحساس ) (non-tenderبر روی کف دست یا پا هستند و تنها چند میلیمتر قطر دارند و
نشاندهندهی اندوکاردیت عفونی میباشند.
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چگونه یک اندوکاردیت قارچی تشخیص داده میشود؟
تشخیص اندوکاردیت قارچی بهوسیلهی معاینه فیزیکی با ارزیابی تاریخچهی پزشکی و بررسی بیمار
از نظر تب با درجهی پایین و بررسی عالئم و نشانههای زیر انجام میگیرد:
•یک مورمور جدید قلبی یا تغییر شکل آن
•لزیونهای Janeway
•Osler’s nods
•Roth’s spots
•هموراژ اسپلینتر
•هموراژ ملتحمه
•ضعف یا فلج قسمتی از بدن (ساق ،بازو ،صورت)
تستهای ویژهای که به تشخیص اندوکاردیت کمک میکنند:
•کشت خون
•رادیوگرافی از قفسهی سینه
•الکتروکاردیوگرام
اندوکاردیت عفونی معموالً با استفاده از معیارهای تشخیصی  Duke’sتشخیص داده میشوند که
شامل ترکیبی از معیارهای اصلی و فرعی هستند .یک تشخیص قطعی یکی از حاالت زیر را باید
برآورده ) (satisfyسازد:
•حضور  ۲معیار اصلی
•حضور  ۱معیار اصلی و  ۳معیار فرعی
•حضور  ۵معیار فرعی
معیارهای اصلی عبارتند از:
• ۲کشت خون مثبت برای ارگانیسمهای عفونی
•کشتهای خونی که مثبت هستند و به فاصلهی  ۱۲ساعت گرفته شده باشند.
• ۳کشت خون مثبت که حداقل با فاصلهی  ۱ساعت گرفته شده باشند.
•آبنرمالیتیهایی در اکوکاردیوگرام که یک توده یا جریان خون ) (Blood flowآبنرمال را نشان
دهد.
•آبنرمالیتیهای جدید که در یک دریچهی پروستتیک ایجاد شده
)(Partial dehiscence of the valve
•شـروع تـازهی رگورژیتاسیــــون دریچــه کـه باعـث جریـان خـون آبنرمـال شـده اسـت
)(Valvar regurgitation
معیارهای فرعی عبارتند از:
•تشخیص قبلی عارضهی قلبی
•تاریخچهی سوءمصرف داخل رگی دارو
•تب باالی  ۳۸درجه سانتیگراد
•حضور انفارکتوسهای عروقی ،خونریزی ،آنوریسم و آمبولی که در هر بخش از بدن ایجاد شده
باشد.
•یافتههای آبنرمال ایمنی مثل گلومرولونفریت ،فاکتور روماتوئید مثبتOsler’s nodes ،
•کشتهای خون مثبت که معیارهای اصلی مرتبط را نداشتهاند.
•اکوکاردیوگرام آبنرمال که در معیارهای اصلی شرح داده نشدهاند.
عوارض احتمالی اندوکاردیت قارچی کدامند؟
اگر اندوکاردیت قارچی سریع و بیدرنگ درمان نشود میتواند عوارض مهمی ایجاد کند .این عوارض
هر قسمت از بدن را میتواند تحت تأثیر قرار دهد و ممکن است شامل موارد زیر باشد:
•ناتوانی ) (incompetenceدریچهی میترال و آئورتیک
قارچها با سایر فراگمنتهای سلولی توده ) (clumpتشکیل میدهند و تجمعهایی ) (aggregateاز
رشد قارچی شبیه به رویش گیاهی )(vegetationsبر روی دریچهها تشکیل میدهند که اگر بدون
درنگ درمان نشوند موجب صدمهی دائمی به دریچهها میشوند.
•نارسایی احتقانی قلب
به دلیل اینکه دریچههای قلبی صدمه دیدهاند ،پمپ کردن خون کافی برای قلب مشکل میشود و
این مسئله درنهایت منجر به نارسائی قلب و مرگ میگردد.
•تشکیل آبسههای قلبی
آبسه ممکن است در عضلهی قلبی ایجاد شود و ریتمهای ضربان قلب را آبنرمال کند (نارساییها و
نقایص کنداکسیون الکتریکال)
•عفونتها در سایر قسمتهای بدن (عفونتهای متاستاتیک)
مواد عفونیشده و وژتاسیونهای تشکیلشده بر روی دریچههای قلبی  dislodgeشده و از طریق
خون به سایر ارگانهای بدن منتقل میشود و آنها را عفونی کرده ،تولید آبسه در ریه ،کلیه ،طحال
و مغز مینماید.
•چهل درصد از افراد ممکن است عوارض نورولوژیکی داشته باشند که معموالً درنتیجهی
خونریزی در مغز ایجاد میشوند ) ،(embolic strokeمحلهای متعدد عفونت مغز بهوسیلهی
میکروآبسهها
•نارسایی قلب ،آسیب دائمی قلب

اندوکاردیت قارچی چگونه درمان میشود؟
اندوکاردیت قارچی یک عفونت جدی است و نیاز به درمان سریع و مؤثر در شرایط بیمارستانی دارد
و در صورت درمان مؤثر و بهموقع میتواند به معالجهی کامل منجر شود.
درمان شامل داروهای ضدقارچی است و در مواقعی که به درمان ضدقارچی پاسخ داده نمیشود،
جراحی ضرورت مییابد .جراحی بهمنظور برداشتن نواحی عفونیشده در قلب یا برای تصحیح
آبنرمالیتیهای دریچهی قلبی انجام میگیرد.
چگونه میتوان از بروز اندوکاردیت قارچی جلوگیری کرد؟
همانطور که گفته شد ،بهصورت کلی افراد دارای سیستم ایمنی نرمال با وضعیت نرمال قلبی و سبک
زندگی سالم در معرض اندوکاردیت قارچی قرار نمیگیرند و بنابراین اقدامات احتیاطی زیر را میتوان
برای کاهش خطر اکتساب اندوکاردیت قارچی بکار گرفت:
•بهداشت روزانهی دهانی خوب که شامل:
مسواک زدن منظم و استفاده از نخ دندان برای تمیز کردن دندان و لثه است .همچنین اجتناباز مسواک زدن خشونتآمیز به دندانها )(aggressive brushing
چکآپهای منظم دندانیاطمینان پیدا کردن از اینکه پروتزهای دندانی بهطور مناسب در جای خود قرار گرفتهاند.•اجتناب از هر روشی که میتواند عفونتهای پوستی ایجاد کند که شامل سوراخ کردن پوست
) (body piercingو تاتو ) (tattoosاست.
•اطمینان یافتن از اینکه در هر تست تشخیصی یا هر روش جراحی در محیط بیمارستانی اقدامات
دقیق و سختگیرانه و استانداردشدهی ایمنی بکار گرفته میشود.
•درمان سریع و فوری هر بیماری یا عارضهی قلبی
•اجتناب از داروهای داخل رگی
•کنترل دیابت از طریق تغییرات مناسب در سبک زندگی
•هر مورد طبی که موجب تضعیف سیستم ایمنی شود را باید مورد توجه و مالحظه قرار داد و این
مسئله شامل درمان مناسب عفونت  HIVو ایدز میشود.
•پیگیری مکرر ویزیتهای پزشکی برای بیمارانی که در گذشته اندوکاردیت داشتهاند.
انجمن قلب آمریکا تجویز پروفیالکتیک آنتیبیوتیک را قبل از برخی اقدامات دندانپزشکی فقط برای
افرادی اجازه میدهد که ریسک باالیی برای اندوکاردیت داشته باشند .چنین افرادی شامل موارد زیر
هستند:
•افرادی که دریچهی قلبی پروستتیک دارند.
•افرادی که اندوکاردیت قبلی دارند.
•بیماری قلبی مادرزادی سیانوتیک ) (unrepairedمثل تترالوژی فالوت و عروق بزرگ
جابجاشده )(transposition of great vessels
•درمان ناقص بیماریهای قلبی مادرزادی
•شش ماه نخست بعد از درمان کامل بیماری قلبی مادرزادی
•بیماری دریچهی قلبی که بعد از پیوند قلب ایجاد شده است
پیشآگهی اندوکاردیت قارچی چگونه است؟
اگر اندوکاردیت قارچی درماننشده باقی بماند ،تقریباً همیشه مهلک است .پیشآگهی به یک سری
از عوامل بستگی دارد که شامل موارد زیر است:
•وضعیت بهداشت و سالمت کلی فرد
•نوع قارچ مسبب عفونت
•حضور هرگونه بیماری قلبی یا هر نوع آبنرمالیتی قلبی
•حضور هرگونه دستگاه قلبی پروستتیک
•اقدامات جراحی که درگیرکنندهی قلب است.
•شدت عالئم و نشانهها و ایجاد عوارض (هرکدام)
•تاریخچهی مصرف داروی تزریقی داخل وریدی
•حضور سایر وضعیتهای زمینهای
•سن
با درمان بهموقع و مؤثر ،بیماران مبتال به اندوکاردیت قارچی میزان بقاي  ۷۰تا  ۹۰درصد دارند.
در گروههای زیر پیشآگهی اندوکاردیت بدتر است:
•افراد مسنتر
•عفونت با ارگانیسم مقاوم
•تأخیر طوالنی در درمان
•درگیری دریچهی آئورت و دریچههای متعدد
•وژتاسیونهای بزرگ یا تجمعات رشد قارچی
•عفونت دریچهی پروستتیک
•حادثهی امبولیک مهم ) (majorکه موجب آسیب زیاد به کلیه ،طحال ،یا ریهها شده باشد
•اندوکاردیتهای سمت چپ در مقایسه با اندوکاردیتهای طرف راست
اندوکاردیت کاندیدایی
قارچها  2تا  4درصد علتهای اندوکاردیت را به خود اختصاص میدهند و گونههای کاندیدا مسئول
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