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ی  بیماریهای قارچی شایع پوست به دودسته تقسیم م•
.یازیسبیماری کاندیدوبیماری تنیا که عبارتند از شوند 

ی  که خیلی کلمه رسایتنیا را کچلی ترجمه کرده اند •
نیست زیرا کچلی بیشتر طاسی سر را درذهن ایجاد  

ر نقاط  در صورتی که بیماری کچلی، پوست دیگامامیکند 
ی  را نیز درگیر م… مانند کشاله ران ، دست ، پا ، صورت و

. تنها به معنی از بین رفتن مو نیست ” کند ولزوما

ی عامل ایجاد تنیا ها قارچی میکروسکوپ•
زرگ  که سه خانواده ببنام درماتوفیت می باشد

از این قارچ وجود دارد که عبارتند از تریکوفیتون ها ،
. میکروسپوروم ها و اپیدرموفیتون ها 

د  براساس محل ایجاد بیماری ،تنیاها پسوند می گیرن•
نیا همان کچلی سر را تنیا کاپیتیس می گویند که ت” مثال

.بیماری قارچی و کاپیتیس به معنی سر می باشد 

.هستنددرماتوفیت ها پس عامل این بیماری،•

باعث  هستند که موجودات زنده یک گروه از قارچها•
عی  بعضی از قارچ ها به طور طبی. میشوندعفونت پوست

یتهادرماتوفگروه دیگر امادر بدن انسان زندگی میکنند 
ند ، میباشمیکروارگانیسم های فرصت طلب هستند که 

، بدین معنی که اگر محیط مساعد برای آنها پدید آید
آنها در بدن انسان رشد کرده و الیه فوقانی پوست و 

.همچنین ناخن و یا مو را آلوده میکنند 

به انواعبراساس محل زندگی شان درماتوفیتها•
وانسان دوست حیوان دوست ، خاک دوست 

کهبه معنی آن است تقسیم می شوند که این
هرگروه از این قارچها تمایل به زندگی در آن 

ی محیط بخصوص را دارند ودر صورتی که در محیط
غیر از محیط خاص مورد عالقه خود رشد کنند می

د که شونالتهاب زیادی توانند در میزبان خود باعث 
ان به این بعلت پاسخ شدید سیستم ایمنی میزب

.قارچ است 

محیط قارچ بیماری زا از محیط طبیعیبطورکلی هرچه •
دتر  التهاب ایجاد شده نیز شدیزندگی قارچ دورتر باشد ، 

.است
بنابراین قارچهای خاک دوست بیش از حیوان دوست  •

واینها بیش از انسان دوست ها باعث التهاب درپوست
.انسان می شوند 
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ین  کراتعالقه زیادی به قارچهای درماتوفیتی •
ولهایسلکه به وسیله کراتین یک پروتئین است .دارند

.رددر الیه خارجی پوست قرار میگیتولید شده و پوست
لیل به همین دنیز از کراتین تشکیل شده اند مو و ناخن •

قارهای درماتوفیتی می توانند پوست ، مو را الوده 
ری  درماتوفیتها باعث سست شدن موها شده به طو.کنند

ث  که به راحتی موها ریزش پیدا کرده واین ریزش مو باع
.ایجاد حالت کچلی میشود

: پس کچلی•
.نوعی عفونت قارچی مو، پوست یا ناخن ها است

فتار  برحسب این که کدام قسمت پوست، مو یا ناخن را گر•
چلی  ک، کچلی کشاله ران، کچلی بدن، کچلی سربه کند 

دی می طبقه بنکچلی ریش و کچلی ناخن ، کچلی پا، دست
.شوند

T.Capitis

رکچلی س•

بیشتر در کف سر و موهای کودکان مشاهده می•
گردد و مسری می باشد

ی  ضایعات کروی پوسته پوسته روشامل عالیم•
این نواحی ای ممکن است  . هستندپوست سر

اط ممکن است نق. باشند( ملتهب)قرمز یا متورم 
سیاه رنگ کوچک روی پوست سر وجود داشته 

یا خارش پوست سر ممکن است مختصر باشد. باشد
گاهی اوقات ممکن است. ممکن است اصال رخ ندهد

ضایعات پر از چرک روی پوست سروجود داشته
.  باشد

میکروسپوریوم و تریکوفیتون:عامل•

ست این بیماری بعلت درماتوفیتهای حیوان دو•
کچلی سر . ویا انسان دوست ایجاد می شود 

ی رخ می تواند به شکل التهابی ویا غیر التهاب
رنوع التهابی که بیشتر به علت د. دهد 

قارچهای حیوان دوست رخ می دهد به شکل 
ح کیستهای چرکی وگاه دردناک همراه با ترش

چرک و خون می باشد که پس از مدتی باعث 
واین ریختن موها درمنطقه مبتال می گردد 

ریزش مو به صورتی است که دیگر برگشت
پذیر نبوده وبرای همیشه باعث طاسی آن 
ناحیه می شود به همین علت تشخیص این
بیماری باید خیلی سریع داده شود ودرمان 
ه شروع گردد تا از این عارضه بد شکل کنند

.همیشگی جلوگیری شود

تشخیص

قرار دادن پوسته ها و مو در محلول •
هیدروکسید پتاسیم ومشاهده انها
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T.Unguium

کچلی ناخن•

قارچ ناخن در زیر ناخن •
حرکت می کندو جذب 

کراتین می شودودر نهایت
موجب تغییر رنگ ناخن 

رد، عمدتاً به رنگهای سفید، ز
.  قهوه ای یا مشکی می شوند

و با رشد بیشتر قارچ، بافت
نمای ظاهری ناخن تغییر 

.  می کند

عاليم شايع

مواد نرم زردرنگ به تدریج در ناحیه •
.جداشدگی تشکیل می شوند

ن ناخمی شود و بد شکلو ضخیمناخن•
.براحتی خرد واز بستر جدا می شود

ن  تربینافیبرای درمان این بیماری از •
ن استفاده میشود چون تربینافین همچنی

می شود،و آنجاست که میجذب کراتین 
.تواند به عفونت حمله ببرد

ن و بیشترتریکوفیتو:عامل•
اپیدرموفیتون وبطور نادر

میکروسپوروم

تشخیص

تشخیص براساس ظاهر ناخن صورت می گیرد و توسط
نمونه برداری از تکه های ناخن وقرار دادن تراشه ها در 

ومشاهده ی انKOHمحلول 

و الی  برای رشد به رطوبت نیاز دارند قارچ ها •

د  انگشتان یا گوشه های ناخن ها محیط خوبی برای رش
. لذا خشک نگه داشتن این نواحی الزامی استآنهاست

از پمادهای ضد قارچ استفاده کنید-•
جلوی رسیدن اکسیژن به قارچ را •

.بگیرید
را این کار جلوی انتشار قارچ به ناخنی•

ین برای ا. که تازه رشد می کند می گیرد
م کار، شب ها روی ناخن یا پوست پا، کر

.  وازلین طبی بمالید
چ قار. محیط زندگی قارچ را تغییر دهید•

یک موجود زنده و در حال رشد است 
انید که با تغییر محیط زندگی آن می تو

ز می توانید ا. جلوی رشد آن را بگیرید
کفش ها و صندل های جلوباز در بیرون

ه خانه استفاده کنید تا نور خورشید ب
د این اگر نمی توانی.انگشتان پا بتابد

مثالً افراد )نوع کفش ها را بپوشید 
فش سعی کنید ک( دیابتی نمی توانند

.شما تا حد امکان گشاد باشد
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.پاها را بشویید-•

از سایر روغن های •
.دگیاهی استفاده کنی

T.Manuum

کچلی دست

با پوسته ریزی درکچلی همراه •
کف و بین انگشتان دست

ا  میباشدوکلیه ی درماتوفیته
.دقادربه ایجاداین عفونت هستن

رطوبت زیاد وفشارهای شغلی 
وافتاب احتمال شدت بیماری را 

.افزایش میدهد

T.Padis

کچلی پا•

ین این عفونت قارچی باعث می شود که پوست ب•
ته  پوسته پوس، خشک، خارش دارانگشتان پا، 

در برخی مواقع باعث تاول و . گرددو قرمز 
کچلی پا  . ترک خوردن پوست می شود

واگیردار است و می تواند از طریق تماس  
مستقیم یا تماس با کفش ها، جوراب ، یا 

سطوح دوش یا استخر سرایت کند

تریکوفیتون واپیدرموفیتون: عامل •

نی کچلی پا ممکن است مدت کوتاه یا طوال•
طول بکشد و ممکن است پس از درمان 

از عفونت های قارچی که . دوباره بازگردد
به نام عفونت های کچلی شناخته می 

وع این ن. شوند، کچلی پا معمولترین است
عفونت همزمان با عفونت های قارچی 
می دیگر پوست مثل کچلی کشاله ران رخ

این قارچ ها در نواحی گرم و مرطوب . دهد
. رشد می کنند

ایش خطر ابتال به کچلی پا در موارد زیر افز•
پوشیدن کفش های تنگ ، به : می یابد

مرطوب، خصوص اگر پالستیکی باشند
بودن پا به خصوص برای دوره زمانی 

جراحت کوچک ،تعریق زیاد، طوالنی 
. پوست یا ناخن
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تشخیص
.  ردتشخیص ابتدا براساس ظاهر پوست صورت می گی

:تست ها شامل

کشت پوست·

بیوپسی ضایعات پوستی·

.ضایعات پوستی هستند KOHو آزمایش ·

T.Cruris

کچلی  •
کشاله ران

بیشتر در مردها و در آب و هوای گرم مشاهده  •
ه  لباس های تنگ، چاقی، تعریق  زمین. می گردد

.را برای رشد قارچ مستعد می سازد
و خارشاین عفونت مناطق شامل عالئم •

کشاله ران و اطراف.استوزیکولو التهاب،قرمزی
اد  این عفونت غالبا در مردانی که زی. آن می باشد

.عرق می کنند، دیده می شود
کچلی کشاله ران اغلب باعفونت در پا همراه •

.است

کوفیتوتریبیشتراپیدرموفیتون و گاهی :عامل

تشخیص

قراردادن پوسته ها درمحلول  •
ها  ومشاهده میسیلیومهیدروکسیدپتاسیم 

وکونیدیاها در بین پوسته های اپیدرمی
کمک  برداشت وزیکولها با لبه تیز بیستوری•

.مهمی در تشخیص میکند

T.Corporis

کچلی بدن•

بیشتر در کودکان و در آب و هوای مرطوب •
انتقال از طریق تماس . مشاهده می گردد

به ها گر)مستقیم با انسان، حیوانات خانگی
و یا وسایل آلوده( حاملین معمول هستند

حلقوی و، ضایعات پوستی. ایجاد می شود
خارشو قرمزیوتورمهمراه با غیر قرینه

.ودبیشتر در صورت، بازو و شانه دیده می شکه 

تونمیکروسپوریوم و تریکوفی:عامل•
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کچلی بدن واگیردار است  •
واین عفونت از حیوانات اهلی

غالبا در . گرفته می شود
مناطقی از بدن مانند شکم،
.  دست و یا پا ایجاد می شود

این عفونت شامل  عالئم
تکه های مسطح و حلقه ای  

قرمز رنگ می باشد که 
می تواند رشد کرده و  

.گسترش یابد

تشخیص

ت  تشخیص اولیه براساس این است که پوس
در برخی موارد، تست. چگونه بنظر می رسد

:های زیر ممکن است انجام شود

(پتاسیم هیدروکسید) KOHتست ·

بیوپسی ضایعه پوستی·

T.Barbae

کچلی ریش•

کچلی ریش
این نوع کچلی در نواحی مودار صورت وگردن 

.وجوددارد
:ضایعات دراین بیماری به دودسته میباشد

یه به ضایعات خفیف همراه با پوسته وشب:سطحی
.ضایعات کچلی بدن است

ایجاد فولیکولیتهای چرکی:عمقی

ی معموالً از حیوانات به انسان منتقل م•
.شود

میکروسپوریوم و تریکوفیتون:عامل

تشخیص
سابقه ی تماس با حیوان•
وجود یک ضایعه ی شوره دار همراه با فولیکولیتهای•

چرکی 
یا وجود یک ضایعه ی شوره دارباحاشیه قرمز رنگ •

وبرجسته مشابه ضایعات کچلی بدن
وجود یک فلورسانس سبز رنگ در زیرالمپ وود•

:درمان با داروهای موضعی
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تولنافتات

باعث تغییر شکل و مهار رشد  •

میسلیوم در درماتوفیت ها  

.می شود

به قسمت روینده قارچ 
ه از گفته میشود کمیسلیوم 

یل رشته هایی بنام هیف تشک
.شده است

کلوتریمازول، قاتل قارچ  ها
وان  در این بین کلوتریمازول به عن•

یک داروی ضد قارچ قوی و موثر  
توانسته مورد توجه بیماران قرار

.بگیرد
کلوتریمازول در درمان بیشتر عفونت

های قارچی موثر است

مکانیسم اثر کلوتریمازول  
.  با ممانعت از تقسیم و رشد قارچ عمل می کند•

کلوتریمازول یک داروی متوقف کننده رشد قارچ است
ز باشد ولی بسته به مقدار مصرف می تواند کشنده قارچ نی

این داروی قوی در حقیقت قارچ  ها را نشانه می  گیرد وو
ز  با حمله به دیواره ی سلولی آن ها، دژ حفاظتی  شان را ا

غییر  وبه غشا سلولی قارچ اسیب میزند وبا تبین می  برد
در نفوذپذیری آن، موجب خروج عناصر ضروری داخل  

ری این دارو همچنین بیوسنتز ت. سلولی و مرگ آن می شود
.  گلیسریدهاو فسفولیپیدها توسط قارچ را مهار می کند

:درمان با داروهای سیستمی

کتوکونازول
این دارو با مهار بیوسنتز  •

ارگوسترول ،موجب توقف رشد  
با صدمه به غشاء  و قارچ می شود 

دیواره سلولی قارچ و تغییردر  
نفوذپذیری آن موجب خروج  
عناصر ضروری داخل سلولی  

.میشود 
ا ، یک استرول در غشای سلولی قارچهارگوسترول •

وری را است که نقشی مشابه کلسترول در سلولهای جان
.دارد و یک جزحیاتی درغشای سلول محسوب میشود

هسته سلول(7دیواره                    (1•
شبکه اندوپالسمی(8میتوکندری              (3•

لیپید( 9ارگوسترول(5•

غشای پالسما(10ریبوزوم                 (6•
گلژی(11•

ساختار میسیلیوم قارچ
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فلوکونازول
در قارچ های حساس به دارو ، •

آنزیمهای وابسته به 
که  P-450سیتوکروم 

ساخت ارگوسترول به ان  
وابسته است، را مهار می  

بیوسنتز دیواره  و نماید
.سلولی را مختل می کند 

گریزئوفولوین
این دارو با مقادیر متفاوت در  •

سلول های پیش ساز کراتین  
پوست مو و ناخن ها رسوب  

ل  می کند و این سلول ها را در مقاب
و تهاجم قارچ مقاوم می سازد 

ن  بدین ترتیب با ریزش کراتی
آلوده، بافت سالم جانشین آن  

.می شود

ایتراکونازول
اثر ضد قارچ خود را، از طریق  •

P-۴5۰مهار آنزیم سیتوکروم 
با مهار این  . اعمال می کند

ترول  سیتوکروم، تولید ارگوس
که یک جزء حیاتی در غشای

سلولی قارچ است، مهار  
.می گردد

نتربینافی
اثرات ضدقارچی خود را از طریق مهار آنزیم  •

سنتز  اسکوالن اپوکسیداز که یک آنزیم مهم در بیو
. ارگوسترول در قارچها می باشد اعمال می نماید

ن  این اثر موجب کاهش ارگوسترول و تجمع اسکوال
.  در سلول قارچ شده و باعث مرگ آن می گردد


