
 
 

 

 :کتابعنوان 

 Human Mycosesعفونت های قارچی در انسان      

 
 (کلمه ۰۲۲حداکثر ): خالصه کتاب

در این کتاب تالش شده است که مخاطبین ضمن آشنایی با مفاهیم 

در خود را فراگرفته های   بتوانند حاصل  اي گونه بهقارچ شناسی پزشکی، 

در واقع کتاب حاضر . رندكارگی  بهمراکز علمی و پژوهشی و بیمارستانها 

در دو نگاه متفاوت عفونت های قارچی در انسان را مورد بررسی قرار می 

در یک بخش عمده به بیماریهای قارچی کالسیک و اکتسابی از جامعه . دهد

بطور عمده پیرامون عوامل موثر در ایجاد  دیگرقسم . پرداخته شده است

نی در میزبان و ارتباط نقص و ضعف سیستم ایمنی و شکستن سدهای ایم

بطور معمول، نقص در تعداد یا عملکرد ). آنها با عفونت های قارچی است

سلولهای فاگوسیتی زمینه ساز عفونت های مهاجم قارچ های فرصت طلب 

نظیر کاندیدا آلبیکانس و گونه های کاندیدا غیر آلبیکانس، 

گومایست ها ترایکوسپورون بژلی، گونه های آسپرژیلوس، فوزاریوم،  زای

بر خالف آن، نقایص . و تعداد زیادی از گونه های قارچی دیگر می باشد

بیشتر با کاندیدیازیس جلدی  Tیا عدم تعادل در کارکرد لنفوسیت های 

مخاطی و عفونت های مهاجم توسط کریپتوکوکوس نئوفورمانس مرتبط می 

اثر   Fungal Infectionsدر تالیف کتاب از منابع مختلف نظیر کتاب (. باشد

بطور موثر و کتاب قارچ شناسی پزشکی جامع نوشته   E.J.Anaissieپروفسور  

پروفسور فریده زینی و ده ها مقاله در زمینه های مختلف عفونت های 

 . قارچی استفاده گردیده است
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