
هو العالم

آزمایشگاه انگل شناسی و قارچ شناسی

97رودی و

دانشکده داروسازی

انپردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهر



سیزدهمجلسه 

شناسیقارچ 

جلدیقارچ های 

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 



ادد کته در  درماتوفیتوزیس عارضه قارچب شاف  های کراتییب مثل پوس   مو و ناخن مب ش

. نتیجه جایگزین ددن درماتوفی  ها در این نسوج حاصل مب گردد

درماتوفیتوزیس

ات دسته ای از قارچ های کتراتین دوست  متب شادتید کته از نوتر خصوصتی       درماتوفیت ها

:ساختمانب دباه  زیادی شه یکدیگر دارند و عبارتید از

میکروسپوروم •

ترایکوفایتون  •

اپیدرموفایتون  •



میکروسپوروم کنیس

  کشتتیده  ستتلو ب6-15متتاکرو کونیتتدی  

ختاردار  شتا دیتواره ضت ی  و    دوکب دتکل 

زائتتده پستتتانکب دادتتته  همییتتین دارای  

.مب شادددکل در انتها دیواره 



میکروسپوروم کنیس

M



میکروسپوروم جیپسئوم

تگب دتتبیه میکروستتموروی کیتتیس استت  امتتا شرجستت

ئوی پستتتانکب نتتدارد و جتتدار میکروستتموروی جیمستت

نازک تر اس  و سلول های داختل ماکروکونیتدهای  

.سلول اس 3-9آن 



میکروسپوروم جیپسئوم

M



میکروسپوروم کنیسمیکروسپوروم جیپسئوم

مقایسه میکروسپوروم کنیس و میکروسپوروم جیپسئوم



اپیدرموفایتون فلوکوزوم

نتتتدارد و تتتب  میکروکونیتتتدی 

ه ماکروکونیدی فراوان دارد کت 

ت  چماقب دکل شوده و شه صتور 

اس ( شرگ دبدری)خوده ای 

یعیتتب از یتتط نچنتته چیتتدین    

ا یت ماکروکونیدی خارج دتده و  

.ممکن اس  میفرد شادد

صتا  ماکروکونیدی ها دیواره 

.گرد دارندو نازک و انتهای 



اپیدرموفایتون فلوکوزوم

M



ترایکوفایتون روبروم

ده شه صورت تط تط دیمیکروکونیدی 
مب دود

سلول مب شادد و حا تب 3-11ماکروکونیدی دارای 

یا ای دکل یا سیگاری  استوانه کشیده و شاریط

.مدادی دکل دارد



ترایکوفایتون روبروم

M



ترایکوفایتون منتاگروفایتس

و میکروکونیتدی تتط ستلو ب   

یه کروی شه تعداد فراوان و دب

دیده مب دودخوده انگور 

هیف مارپیچ اغلب  مشاهده 
مب دود

 ب ماکروکونیدی چید سلو

و چمتتاقب دتتکل کتته شتته    

ندرت  دیده مب دود



ترایکوفایتون منتاگروفایتس

M



ترایکوفایتون وروکوزوم

.  میکروکونیدی شه ندرت دیده مب دود 

میسیلیوی در طول خودش اسمور مچاومب 

(  زنجیره کالمیدواسمور) تو ید مب کید 

که مانید دانه های تسبیح دیده مب دود



ترایکوفایتون وروکوزوم

M



ترایکوفایتون شوئن الینی

یدی و ماکروکونمیکروکونیدی 

دیده نمب دودمعموال 

یه هیف ها شا انتهای متوری دتب 

دتتاگ گتتوزن یتتا قیتتدیل یتتا     

.چلیراغ دیده مب دود 

انشتتعاشات هیتتف هتتا در انتهتتا  

دبیه ناخن اس  



ترایکوفایتون شوئن الینی

M



کچلی سر 

اندو تریکس

اکتوتریکس

فاووس



اندوتریکس

اسمورهای قارچ در 

داخل ساقه مو



اندوتریکس

مو حا   انفجاری دارد

M



اکتوتریکس

قتارچ شته داختتل متو نفتتو     

نمب کید شلکته در اطترا   

ستتتاقه متتتو تتتتا نزدیتتتط  

فو یکول ردد مب کید



اکتوتریکس

کیاره های ساقه مو صا  اس 
M



فاووس

میسلیوی های قارچ در داخل 

ساقه مو ردد مب کید 



فاووس

M





رنجبر-پیروز و پاینده باشید 


