
 
 

 

 :کتابعنوان 

 Essential Medical Mycologyاصول قارچ شناسی پزشکی           

 
 (کلمه ۰۲۲حداکثر ): خالصه کتاب

و  نیز ارائه مطالب اضر به هدف ارتقاء آموزش پزشکی کتاب ح

این کتاب برخالف .  جدیدتر در حیطه  قارچ شناسی تالیف شده است

ر بوده بیشتر جنبه های کتابهای موجود از این قبیل ارگانیزم محو

بعالوه در بخش . باشدمیبیولوژیک مرتبط با عفونتها ی انسانی مورد نظر 

های بیماریزا، در قسمتهای مجزا و بطور مفصل  به چدوم مربوط به قار

.  عوامل بیماریزایی یا ویروالنس ارگانیزم های قارچی پرداخته شده است

 .Clinical Mycology by Elias Jدر تالیف کتاب بطور موثر از رفرانس های  

Anaissie   وMedical Mycology (Cellular and Molecular ) by Kevin Kavanagh ,  Medical 

Mycology , Advances Againt Aspergillosis by I.F. Salkin   و کتاب قارچ شناسی پزشکی

جامع  دکتر فریده زینی، قارچ شناسی پزشکی دکتر شهال شادزی و 

همچنین مقاالت فراوان برای . استفاده گردیده استکوتوکسین ها مای

ارائه مطالب جدید بخصوص در زمینه عوامل ویروالنس قارچها  بکار گرفته 

یوكاریوتیك و  ،ها ارگانیسم هاي تك سلولي یا پرسلوليچقار) .شده اند

حیوان  ودر بدن انسان ، باشند که فاقد كلروفیل هستندی هتروتروف م

واكنش هاي قارچي در میزبان . نمایندی گاهی ایجاد بیماري م وتكثیر 

لذا جدي ترین عفونت هاي . بستگي به وضعیت دفاعي وي دارد" معموال

قارچي معموال در افراد با اختالل در یك یا چند مكانیزم دفاعي سیستم 
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