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 : خالصه کتاب

ُای پزّفیالکتیک هختلف  هزّسٍ با هطالعات هْلکْلی در هْرد فاکتْرُای خطزساس ّ تأثیز رژینا
ُای  ُای خاظ ّ در هعزؼ خطز، اطالعات بیطتزی دربارٍ اپیذهیْلْژی عفًْت در جوعیت
ذقارچی جذیذ ّ دگزگًْی در هػزف آًِا ضذى دارُّای ض دست آهذٍ است ّ عزضَ قارچی بَ 

هعٌی کَ با  ُای قارچی را هتذْل کزدٍ است. بذیي در طی چٌذسال گذضتَ، درهاى عفًْت
ُای لیپیذی  ُا ّ فزهْالسیْى ُا، آسّل افشایص هػزف دارُّایی اس قبیل اکیٌْکاًذیي

ّیژٍ در  خین بَُای قارچی ّ خطز ّ هؤثز بز عفًْت خطز، کن اهکاى درهاى بی Bآهفْتزیسیي 
افزاد دچار اختالل ایوٌی فزاُن ضذٍ است. ُوچٌیي هطالعات جذیذ فارهاکْدیٌاهیک ّ 

اکٌْى درهاى ضذقارچی بزپایَ علوی  فارهاکْکیٌتیک ایي دارُّا سبب ضذٍ است کَ ُن
ُا ًسبت بَ بعضی اس اًْاع  استْار گزدد. اس سْی دیگز ًیش هتأسفاًَ افشایص هقاّهت قارچ

الطعاع خْد قزار دادٍ ّ لذا  ُا را تذت گًَْ پیطزفت ضذقارچی در ایزاى ّ جِاى، ایيدارُّای 
کٌٌذٍ  ُای قارچی کوک گیزی بزای درهاى غذیخ بیواری تْاًذ در تػوین اطالع اس آًِا هی

ُای ًْیي درهاى بَ تفکیک  طْر هفػل بَ رّش  تٌِا بَ ُویي دلیل در چاپ اخیز ًَ  باضذ. بَ
ُای هقاّم  ُای ادطایی( ّ گًَْ ّیژٍ عفًْت ُای قارچی )بَ  ُزیک اس اضکال بالیٌی عفًْت

ُای تطخیع آسهایطگاُی جذیذ ُوزاٍ با هذاسي ّ  پزداختَ ضذٍ است، بلکَ بَ رّش
سیس ًیش اضارٍ گزدیذٍ ُای ًْپذیذ هسبب اسپْرّتزیکْسیس ّ هاالسشیا هعایب آًِا، ضزح گًَْ

 است.
ای  ُای هذققیي ایزاًی در هْرد دساسیت عْاهل قارچی هخوزی ّ رضتَ بز آى، گشارش عالٍّ

ضذٍ در  ُا، عْاهل جذیذ درهاتْفیتی ضٌاختَ ًسبت بَ دارُّای ضذقارچی، هایکْتْکسیي
 ایزاى ّ سایز هسائل هزتبظ با آًِا لذاظ ضذٍ است.

یذ هٌبع سْدهٌذی بزای استفادٍ پشضکاى، داًطجْیاى پشضکی هؤلفیي اهیذّارًذ کَ چاپ جذ
 ضٌاسی پشضکی باضذ. ُای ّابستَ، هتخػػیي ّ داًطجْیاى قارچ ّ رضتَ
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