
  ارزيابي سطح سرمي آنتي ژن گاالکتومانان

 :مترادف ها 

o Aspergillus ( Galactomannan ) Antigen, Serum 

o Galactomannan 

o ASPAG 

 

کنندگان پیوند مغز استخوان، ، دریافتکه در بیماران مبتال به نوتروپنی قارچی استو کشنده آسپرژیلوزیس مهاجم یک عفونت شدید 

به دنبال  ،هابیوتیککنندگان طوالنی مدت داروهای استروییدی و آنتیبیماران دچار اختالالت خونی، گرانولوماتوز مزمن، دریافت

یلوس نیاز به شواهد تشخیص قطعی آسپرژ .باشدمیپیوند عضو یا به دنبال رژیم های دارویی ایمونوساپرسیو شدید مثل کموتراپی 

 ک دارد ولی این امر همیشه امکان پذیر نیست. حساسیت کشت پایین بوده و به عنوان مثال در الواژ مایع برونکوآلوئوالرهیستوپاتولوژی

(Bronchoalveolar Lavage) 30  و نه باید بار زیادی زمایش تشخیصی آسپرژیلوزیس نه باید تهاجمی باشد آمی باشد.  %60تا

هم می باشد عبارت است  FDAاخیرا سنجش سرولوژیک که مورد تایید  .را به بیماری که در زمان بیماری ضعیف شده، تحمیل کند

هایی هستند که در دیواره قارچ آسپرژیلوس یافت می شوند و در حین رشد آن گاالکتومانان ها پلی ساکارید ی گاالکتومانان.از ردیاب

 .می شوند. با تشخیص گاالکتومانان در خون عفونت مهاجم آسپرژیلوس در انسان تشخیص داده می شودآزاد 

 

 :اطالعات تکمیلي 

هفته از دست می روند. تشخیص آسپرژیلوس  2تا  1بیماران در عرض  %80تا  50آسپرژیلوس مهاجم دارای مورتالیتی باالیی بوده و 

اختصاصی مثل تب غیرقابل توجیه، سرفه، درد قفسه سینه و تنگی نفس همراه با شواهد مهاجم غالبا بر اساس عالئم بالینی غیر

 افتد.  یرادیولوژیک است. تشخیص قطعی غالبا تا زمان رشد زیاد قارچ و مقاوم شدن آن به درمان اتفاق نم

روز قبل  14تا  7گاالکتومانان مولکولی است که در دیواره سلولی گونه های آسپرژیلوس وجود دارد. گاالکتومانان در سرم بیمار غالبا 

سایر سرنخ های تشخیصی ظاهر شده و در نتیجه پایش آن در خون می تواند منجر به تشخیص و درمان زود هنگام از ظاهر شدن 

 گزارش شده است.  %89و ویژگی آن  %81جام شده، حساسیت تست شود. در مطالعات بالینی ان

 

 :موارد درخواست 

ل کشت، کمک به تشخیص آسپرژیلوس مهاجم، ارزیابی پاسخ به درمان نتایج مثبت را باید در کنار سایر روش های تشخیصی مث

 رادیوگرافیک تفسیر کرد.  بررسی بافت شناسی و شواهد

 آسپرژیلوس مهاجم نمی باشد.نتایج منفی رد کننده تشخیص 

 .موارد مثبت کاذب ممکن است در صورت تجویز برخی آنتی بیوتیک ها و یا عفونت با قارچ هایی غیر از آسپرژیلوس مشاهده شود
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