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آزمایشگاه انگل شناسی و قارچ شناسی

97رودی و

دانشکده داروسازی

پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران



جلسه چهاردهم

قارچ شناسی

قارچ های زیرجلدی و احشایی

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 



عفونت های قارچی زیر جلدی



که شیماری های قارچب زیر جلدی دامل گروه وسیعب از عفون  هایب اس 

ییتده  کقارچ های ایجاد . مب دوندایجاد شا ایجاد ضایعه در محل تلقیح قارچ 

ید همگب از ساپروفی  های موجتود در اتاه ه تت   ها  این دسته از شیماری 

.  که از طریق زام یا اراش وارد زیر جلد مب دود 

:مهمترین شیماری های قارچب زیر جلدی عبارتید از

مای توما

اسپوروتریکوزیس

کروموشالستومایکوزیس



مایستوما

  شیمتاری  زیرجلدی اس  که شا پیشرفشاف  های ضایعات گرانولومایب 

.  مب دودچرکزا تولیدسییوسب شافتهای فیبروتیک   آش ه و مجاری 

اکتییومای توماها        شاکتری :شیماریزاعوامل 

یومای توماحقیقب      قارچ های 



یومایکوتیک مایستوماگرانولوز 

در ضتتتتتتایعات شیمتتتتتتاری  

مای تتتتوما تعتتتداد زیتتتادی  

گرانول دیتده متب دتود کته     

.همان کلیب های قارچ اس  

ایتتتن گرانتتتول هتتتا موجتتت  

ان تخری  عضالت و استتخو 

در گرانتتول . هتتا متتب دتتوند 

هتتتای یومای تتتتوما عوامتتتل 

پب قارچب میظره میکروسکو

کتته ایجتتاد متتب کییتتد دتتبیه 

گود  دارای چرشب اس  



گرانولوز یومایکوتیک مایستوما

M

گود  پر چرشب: نمای کلب



مایستومااکتینومایکوتیک گرانولوز 

در اییجتتا عوامتتل ایجتتاد   

تری کییده مای تتوما  شتاک  

. ها ه تید



مایستومااکتینومایکوتیک گرانولوز 

M



سودآلشریا بوئیدی

دایعترین قارچ ایجاد کییده 

یومایکوتیک مای توما

سیم می لیوم ها دبیه ردته های
ره شرق شوده که کونیدی های قطت 
م هتا  ادکب مانید المپ از می لیو

آویزان ه تید



سودآلشریا بوئیدی

M

ری ه چراغانب: نمای کلب



جنس نوکاردیا

دایعترین شاکتری ایجاد کییده 

اکتییومایکوتیک مای توما

است   نوکاردیا یک شاسیل اسیدفاست  

که شا رنگ آمیتزی زیتل نل تون رنتگ    

گ دده و شه دکل شاسیل های قرمز رنت 

در زمییه آشب دیده مب دود



جنس نوکاردیا

M



احشاییعفونت های قارچی 



آسپرژیلوزیس

کته  آسپرژیلوزیس شیماری اس 

توستتتتتتی اعضتتتتتتای جتتتتتتیس 

ر د. آسپرژیلوس ایجاد مب دود 

نمونتته هتتای شیوپ تتب شتته دستت  

آمتتتده از شیمتتتاران مبتتتتال شتتته    

آستتتپرژیلوزیس   گونتتته هتتتای  

شته  آسپرژیلوس در شاف   اغلت  

شتا  دکل می یلیوم های دو دااه

.درجه دیده مب دود45زاویه 



آسپرژیلوزیس

M

می لیوم های : نمای کلب
دودااه ای و زاویه دار



موکورمایکوزیس

  موکورمایکوزیس شیماری است 

اعب که در افرادی که سی تم دف

شدنشتتان ضتتعیت استت  توستتی 

ه گونه های مختلت موکورال کت 

و می تتلیوم شتتدون تییتته میتتانب 

.عریض دارند ایجاد مب دود

در آزمتتایم م تتتقیم از نمونتته 

هتتای شتتالییب   عیااتتر قتتارچب   

مانیتتد می تتلیوم هتتای عتتریض   

دیده مب دود



موکورمایکوزیس

M

می لیوم های عریض: نمای کلب



کاندیدیازیس

  کاندیتتدیازیس دتتایی تتترین عفونتت

داها کاندی. قارچب فرا  طل  اس  

ر قارچ های دبه مخمری ه تید که د

نمونتته هتتای شتتالییب شتته روش گتترم    

گیم ا رنتگ دتده و در زیتر    -رای 

ا میکروسکوپ  سلول های مخمری شت 

اذب جوانه   می لیوم های حقیقب یا ک

. دیده مب دود



کاندیدیازیس

M

مخمرهای کشیده : نمای کلب



کاندیدا آلبیکنس

ب کاندیتتدا آلبیکتتیس قتتارچ

اس  کته در محتیی کشت     

کتتورن میتتل آگتتار حتتاوی   

یتتا محتتیی ژلتتوز 80تتتونین 

یا در 80شرنج حاوی تونین 

ایجتتتتتتاد PDAمحتتتتتتیی 

رد اج ام گت )کالمیدوسپور 

یتد  مب ک( دبیه گلبول قرمز

ولتتتب ستتتایر گونتتته هتتتای  

آن را کاندیدا توانایب تولید

ندارند



کاندیدا آلبیکنس

M

مخمرهای گرد: نمای کلب



کریپتوکوکوس نئوفورمنس

این قارچ نتوعب مخمتر   

ول اس  که دارای کپ 

ه که پلب ساکاریدی شود

در رنتتتتتگ آمیتتتتتزی  

اله کپ ول شه اورت ه

ل دفاف در اطراف سلو

.مخمری دیده مب دود



کریپتوکوکوس نئوفورمنس

هد  پر ستار: نمای کلب

M



در پایاااس اساااام ار  ای  دوااا د ااا اس  
 ا ( 97دانشجویاس مح ر   ر دی )ع ی   

در تهواااا اااااهیکاا اکرااااری  ردناااک   
مخصوصا نکاینکه ی مح ر ، جناب آقای
مهکی شاارخی  ا در این مکت یحکاات  

.ییادی م حکل شکنک
جبررن. پور ی   پاینکه باشوک 


