
هو العالم

آزمایشگاه انگل شناسی و قارچ شناسی

97رودی و

دانشکده داروسازی

انپردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهر



جلسه دوازدهم

قارچ شناسی

(ساپروفیت ها)قارچ های سطحی 

M عیب تصاویری که در اسالیدها دارای عالمت              متب شادتید ی   : توجه توجه

.تصویر زیر میکروسکوپ شوده اس  که از آن عکس تهیه دده اس 



قارچ های ساپروفیت

شایع



قارچ های رشته ای یا 

کپکی

هایفومیس  ها 

یا قارچ های ردته ای 
دارای تیغه میانب

قارچ های ردته ای 
دارای تیغه میانب و

(شب رنگ)دفاف

قارچ های ردته ای

دارای تیغه میانب و تیره
زایگومیس  ها رنگ یا قارچ های سیاه

یا قارچ های ردته ای 
فاقد تیغه میانب





جنس آسپرژیلوس

شه ر انتها دکه کونیدیوفور کشیده و شلید 
ید و چماقب در مب آشیضب کروی دکل 

(وزیکول)

شه یا شیضب دکل گرد کونیدی های
سرهم شر روی زنجیره پش  صورت 

قرار مب گیرندوزیکول 

دبیه: نمای کلب
سر آب شاش یا 
شادشزن دستب



جنس آسپرژیلوس

دبیه: نمای کلب
سر آب شاش یا 
شادشزن دستب

M



جنس پنی سیلیوم

انب تیغه میدارای مسیلیوم 

هکشیدکونیدیوفور مستقیم و 

  فیاالیتتتد هتتتا  راس کونیتتتدیوفوردر 

گتاهب . قترار متب گیرنتد   ( استریگما)

ب شتا  ستلول مستتلیل دتکل   آن قبل از 

موجت    متب گیردکته   قترار  نام متتوال  

رددگسیلیوم مب پیب دار ددن داخه 

دبیه : نمای کلب
قلموی نقادب یا جارو

یا چیگال



جنس پنی سیلیوم

دبیه : نمای کلب
قلموی نقادب یا جارو

یا چیگال

M



جنس اسکوپوالریوپسیس

جدارکونیدی ها در اشتدا صاف اس  اما کم کم 

حال  چروکیده پیدا مب کید 



جنس اسکوپوالریوپسیس

M



جنس اسکوپوالریوپسیس

جدارکونیدی ها در اشتدا صاف اس  اما 

کم کم حال  چروکیده پیدا مب کید 

M



جنس فوزاریوم

دارای  میسلیوم 
های میانبتیغه 

کونیدیوفور ها ساده 
و یا میشع 

دو نوع دارای این قارچ 
کونیدیا اس 

لبمیکروکونیدی های تک سلو

داسب  ماکروکونیدی های خمیده  
چیدسلولبموزی دکل دکل یا 



جنس فوزاریوم

داسب  ماکروکونیدی های خمیده  
چیدسلولبموزی دکل دکل یا 

M





جنس موکور

مسیلیوم ها پهن و 
شدون تیغه میانب

اسپورانژیوم

کولومالاسپورانژیوفور

اسپورها شه دکل 
گرد یا شیضب شا 

جداره نازک و صاف

یا ید رایزوپوس اس  اما موکور استولون و همچیین رایزوئموکور شسیار دبیه شه 
ندارد ولب میشع  اس ریشک 



جنس موکور

پوس رایزوموکور شسیار دبیه شه 
اس  اما موکور استولون و 

ارد ندیا ریشک همچیین رایزوئید 
ولب میشع  اس 

M





جنس رایزوپوس

وکور مشسیار دبیه شه رایزوپوس
استولون و رایزوپوساس  اما 

داردیا ریشک رایزوئید 

مسیلیوم ها پهن و 
شدون تیغه میانب

رایزوئید یا ریشک

استولون



جنس رایزوپوس

وکور مشسیار دبیه شه رایزوپوس
استولون و رایزوپوساس  اما 

داردیا ریشک رایزوئید 

M



جنس آلترناریا

ت کونیدی هتا دتبیه تتو   

خشک یا نارنجک شتوده 

یتک انتهتا پهتن و   که در 

دیگتر شاریتک  در انتهای 

یغه ت. مب شادیدو کشیده 

طتتولب  و هتتای عر تتب  

کونیدی ها را شه قلعات

آن درداختتتل کتتتوچکب 

.مب کییدتقسیم 



نجککونیدی ها دبیه توت خشک یا نار

جنس آلترناریا

M



جنس کالدوسپوریوم

یممسیلیوم نسبتا  خ

کونیتتدی هتتای شیضتتب  

دتتتتکل کتتتته اشتتتتتدا و 

  انتهایش دکمه ای اس

: نمای کلب
دبیه درخ 



جنس کالدوسپوریوم

کونیتتدی هتتای شیضتتب  

دتتتتکل کتتتته اشتتتتتدا و 

  انتهایش دکمه ای اس



جنس کالدوسپوریوم

: نمای کلب
دبیه درخ 

M



بیماری های

قارچ های سطحی



تینه آ ورسیکالر: بیماری

جنس ماالسزیا: عامل بیماری

كل در نماي ميكروسكوپي ماالسزیاا هزش  ز   

جوانزش  هزي  جوانش دار و هاي مخمري سلول 

هااف هزاي و انگوريخو ش آرایشگرد ها 

چهارگوش داده مي  ودكوتاه ، خميده و 



تینه آ ورسیکالر: بیماری

جنس ماالسزیا: عامل بیماری

خو ش انگوريآرایش



تینه آ ورسیکالر: بیماری

جنس ماالسزیا: عامل بیماری

آرایش
Mانگوريخو ش 



شوره سر: بیماری

ل پیتروسپوروم اواجنس ماالسزیا یا : عامل بیماری

ماالسزیا شه فرم مخمر های جوانه دار شیضب  
یا تخم مرغب دکل در شین سلول های 
اپیتلیال پوس  سر دیده مب دود اما

دیده نمب دودمسیلیوم 



شوره سر: بیماری

ل پیتروسپوروم اواجنس ماالسزیا یا : عامل بیماری

ماالسزیا شه فرم مخمر های جوانه دار شیضب  
یا تخم مرغب دکل در شین سلول های 
اپیتلیال پوس  سر دیده مب دود اما

دیده نمب دودمسیلیوم 



شوره سر: بیماری

ل پیتروسپوروم اواجنس ماالسزیا یا : عامل بیماری

دار شیضب دکل مخمر های جوانه 

M



اتومایکوزیس: بیماری

ت هادرماتوفی-مخمرها-ساپروفیتقارچ های : عامل بیماری

  شا های میشعمسیلیوم : عوامل ساپروفیتب

یکول وز-کونیدیوفور -اسپور -تیغه میانب

قارچ

سلولهای جوانه دار: مخمری عوامل 



اتومایکوزیس: بیماری

ت هادرماتوفی-مخمرها-ساپروفیتقارچ های : عامل بیماری



اتومایکوزیس: بیماری

ت هادرماتوفی-مخمرها-ساپروفیتقارچ های : عامل بیماری

M



اریتراسما: بیماری

یمومباکتری کورینه باکتریوم مینوتیس: عامل بیماری

تب این شاکتری  تایعات پوست  
ایجتتتاد        کتتته در شتتتدن شیمتتتار 

متتب کیتتد دتتبیه شیمتتاری هتتای
ا قارچب اس  شه همین دلیل شت 
شیماری هتای قتارچب شررستب    

مب دود

شاسیل گرم مثب 



اریتراسما: بیماری

یمومباکتری کورینه باکتریوم مینوتیس: عامل بیماری



اریتراسما: بیماری

یمومباکتری کورینه باکتریوم مینوتیس: عامل بیماری

M



ترایکومایکوزیس آگزیالریس: بیماری

کورینه باکتریوم تنوئیس: عامل بیماری

کید این شاکتری  ایعات که در موی شیمار ایجاد مب
ا دبیه شیماری هتای قتارچب است  شته همتین دلیتل شت       

شیماری های قارچب شررسب مب دود

دبیه پر مرغ: نمای کلب 

مو



ترایکومایکوزیس آگزیالریس: بیماری

کورینه باکتریوم تنوئیس: عامل بیماری

دبیه پر مرغ: نمای کلب 

مو



ترایکومایکوزیس آگزیالریس: بیماری

کورینه باکتریوم تنوئیس: عامل بیماری

Mدبیه پر مرغ: نمای کلب 





رنجبر. سربلند و پاینده باشید 


