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 Superficial mycoses  سطحی قارچی یُایبیماراَمیت 

 دس لکِ ّاییهی زَاًٌذ .  اسزْا تاعث اخسالل دس صیثایی هی ؿًَذخطشًاک ًیؼسٌذ ٍ اغلة  عفًَر ّای کـٌذُ،تش خالف ػایش  ػططی  اسزیتیواسیْای 

 آػیةتِ طَسکلی  ٍ سػاًذ هی آػیة هَ  ؼوسْای ػططی تِ فقط اسذ ّا  ایداد کٌٌذ. اغلة ٍ هَ خَػر دسػطص سیضی تؼیاس ّای ؿَسُ یا خَػر سٍی

 فشد سا ٍاداس تِ ٍاکٌؾ هیکٌذ. ،ایداد ؿَسُ دس ػطص خَػرٍ یا خَػر دس تیـسش هَا ع تِ علر زغییش سًگ هی کٌٌذ ٍ  ٍاسد تؼیاس ًازیضی تِ تافر

 (Tinea Versicolor) ریازیس يرسیکالریکالریا پیتیيرسآ ىٍیت

 ًزاذاعی  عواذزا   (Tinea)زیٌاا  اكاطالش ایٌکِ  تعلر اها .ؿٌاخسِ هی ؿذ ورسیکالر ریازیسیپیت تا ًام  ثالً کِ ػططی اػر  اسزی عفًَرورسیکالره آتین

عاسضِ هضهي ٍ آسام ٍ عاَد کٌٌاذُ   تاعث تیواسی ایي .ذًٌیض هی تاؿاص ًام ّای دیگش ایي تیواسی   Lives spotsٍ کروهوفیتوز لزا اػر دسهازَفیسْا کٌٌذُ

 ّوشاُ اػر.کِ تا ضایعاذ هاکَلش خَػسِ داس كاف یا کوی تشخؼسِ هی ؿَد الیِ ؿاخی خَػر دس 

 .سا تِ خَد اخسلاف دادُ اػر دسهازَهایکَصّا زوام %30ٍ  دسهازَصّا زوام %6 طَسیکِ تِی اػر، تیواسی زقشیثا ؿایع ٍسػیکالشزیٌِ آدس ایشاى 

 

 خَػر فلَسًشهالوی اص خضآًشا خسیشٍػدَسٍم اٍستیکَالسًیض هی ًاهٌذ.ایي  اسذ  اػر کِ گاّی Malassezia اسذ زشتی دٍػر هاالػضیا  ،تیواسیایي عاهل 

دس ػٌیي تاال تذلیل کاّؾ زشتی ػطص خَػار هقاذاس آى کااّؾ     .افشاد  اتل کـر اػر %90-100اص خَػر ٍ ؿَد هی هطؼَب خؼساًذاساى ٍ دیگش اًؼاى

 .ایداد تیواسی هی ًوایذ یاػر کِ زطر ؿشایط هَضعی یا دسًٍی خاك یاص خولِ  اسذ ّای فشكر طلث هاالػضیا فَسفَس هی یاتذ.

 Malassezia گلَتاَصا    الثسِ زطقیقاذ اخیش ًـاى دادُ اػار کاِ هاالػاضیا   گًَِ اص ایي  اسذ ؿٌاػایی ٍ ًاهگزاسی  ؿذُ اػر.  14دس ضال ضاضش ضذٍد 

globosa )هی تاؿذ. ًؼثر تِ دیگش گًَِ ّا ایي تیواسیتشٍص  عاهل اکثش  

 

 :سا زـذیذ هی کٌٌذ عثاسزٌذ اص اسذ فشكر طلة هاالػضیا عَاهلی کِ سؿذ خولِ اص 

 ٍ عفًَسْای هضهي اػسشع 

 هطیط تاالی سطَتر ٍگشها  

 ػَءزغزیٍِ تْذاؿسی  فقش 

 خَػر زشب 

 ػٌذسم کَؿیٌگ 

 ػیؼسویک اػسشٍویذ ٍهلشف ایوٌی ایوٌی، ًقق ػشکَب 

 ضذتاسداسی هلشف  شكْایٍ یا ضاهلگی 

 ّیدشّیذسٍصیغ 

 ٍ زٌگ الطیف،خَؿـْای ٍػیع تیَزیکْای آًسی اص اػسفادُ 

 ًایلًَی

 سرایت 

 آلَدُ ّای تاؿَسُ ٍغیشهؼسقین هؼسقین زواع 

 فشد آلَدُ هـسشک ضوام اصٍػایل دیگشاى،اػسفادُ سخسخَاب دس اػسشاضر لثاع، گشفسي عاسیر 

 ساکذ دسآتْای ؿٌا کشدى ٍ ػشخَؿیذُ اػسخشّای عوَهی 
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 تاسًگْااایلکااِ ّااای تیکاای ؿااکل یااا ًاااهٌ ن      

 تااا َّْااای، صسداخشایاای  كااَسزی، ػاافیذ، هسفاااٍذ

تاا ؿاشٍ     ،زا زٌاذ ػااًسی هساش    هیلی هسش 1-2اًذاصُ 

 هَ فَلیکَلْای اطشاف اص

 خـاار،یفااشاٍاى هاًٌااذ  صیشخَػاار زشتیهٌاااطقی تااا 

 ٍ گاشدى  خااییي خاّاا،  ، تااصٍ،  فؼاِ ػایٌِ،    صیش تغال 

دس اطفاااال ٍ دس ٍلااای  دسگیش  هااای ؿاااًَذ.تیـاااسش

ًیاض  ػاش ٍ کاف دػاسْا     كاَسذ ، ، هٌاطق گشهؼیشی

 دسگیش هی ؿًَذ.

  تاِ كاَسذ یاک لکاِ خَػاسی تضسگساش      ادغاام ؿاذ   تااّن لکِ ّا غالثا ٍ ُ ،

ِ  ظشیاف  خَػاسِ ّاای   ٍداسای هـخق تا ضاؿیِ ِ  ؿاثی ٍ   تا  تاش  ػایگاس

 ِ  ًاااخي زَػاط  خشاؿایذى  تاا  خَػااسِ ّاا  ایيتاشٍص های کٌٌاذ.    فَسفَساػا

 .ٍاضطسشهیگشدًذ

     صهاااًی کاِ تیوااس تایؾ اص ضااذ گاشم های ؿاَد، هاًٌااذ دس       ایاي لکاِ ّاا

 ؿًَذ.هی زیشُ زش  تعذ اص ٍسصؽٍ یا ضوام گشم ٍ یا دس طَل 

   دس هااَاسد ؿااذیذ"pin-prick "   صهاااًی کااِ  . یعٌاای سظ هاای دّااذ

 شاسگااشفسي دس ٌّگااام  ٍسصؽ ٍ یااا  هااثال  دهااای تااذى فااشد تاااال اػاار 

ٌّگاااهی کااِ زعشیااق آغاااص ٍ  تاااال هاای سٍد( هیااضاى خاااسؽ هطاایط گااشم

 خاسؽ فشٍکؾ هی کٌذ.، هی ؿَد

    ِتااااِ دس افااااشاد تااااا سًااااگ خَػاااار زیااااشُ، زغییااااشاذ سًگذاًاااا

 اص دػااار دادى سًاااگ( اػااار، دس    hypopigmentationكاااَسذ

تاااااا سًاااااگ سٍؿاااااي خَػااااار،    یضاااااالی کاااااِ دس افاااااشاد 

hyperpigmentation  دیااذُ هاای  سًااگ خَػاار( تیـااسش    افااضایؾ

های   "sun fungus"تاِ اكاطالش   سا خَػار  . ایاي زغییاشاذ سًاگ    ؿَد

 ًاهٌذ.

 

 .اػر ؿذُ رکش دسكذ5-40 تیي ٍهشطَب گشهؼیشی دسًَاضی تیواسی ٍ َ  هیضاى
    ٍ دس اکثش ًقاط ایشاى تیواسی دیذُ های ؿاَد ِ افاشاد هثاسال تاِ دسهازیار ػاثَسٍویک، ؿاَسُ ػاش، ٍ        تایي  دس ًاذاسد ٍلای    تؼاسگی  ؿاغل  ًاظادٍ  تا

 ؿیَ  تیـسشی داسد. افشادی کِ تیـسش زعشیق هی کٌٌذ

 خوعیر ایاالذ هسطذُ تِ ایي تیواسی هثسال ّؼسٌذ.8زا  2زخویي صدُ هی ؿَد کِ  ،زٌیا ٍسػیکالش تؼیاس تیواسی ؿایعی اػر % 

 دیاذُ  ًَخاَاى  ٍخؼاشاى  خاَاى  تیـاسشدسهشداى ػاالگی اػار ٍ    20اٍایل تیواسی ػي اتسالتِ ؿایعسشیي  ِ ِ  آًاشا  علار  هیـاَدک  تااال تاَدى   دلیال  تا

 .هی کٌٌذ تیاى دسخَػر دّیذسٍزؼسَػسشٍى هیضاى
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 شیاصیغ آلثایخیس 

 شیاصیغ سٍصایخیس 

 دسهازیر ػثَسٍویک 

 اسیسشاػوا 
 Vitiligo 

 Leprosy 

 ػیفلیغ 

تعلر  خیگاًسِ تاضاؿیِ سًگ ؿیشی ػفیذ ّای تَشَف ٍخَدلکِ 

 هالًیي( فقذاى

 سػَب تعلر سًگ ای  َُْ ّای لکِ  ٍخَد ضاهلگی هاػک 

 هالًیي(

کااِ  ٍهااضهي اػاار  عَدکٌٌااذُ تیواااسی یااک( یکالشٍسػاا یاااصیغشیسیخ  یکالشٍسػااآ یٌااِز

  دسهااى اص   خاغ  ،هیکٌاذ  عاَد  دٍػاال  طای  هاَاسد % 80ٍ یکؼاال  طای  تیوااسی  هَاسد% 60دس

 .ًٌذ توا  تا یهوکي اػر ّا  هاُزا ػفیذ   ّای ، لکِ  اسزی  عفًَر

ٍ تشسػی هیکشٍػکَخی خلَكیاذ ، زَصیع ًطَُتش اػاع  یاصیغشیسیخزـخیق آصهایـگاّی 

 .اػر اػسَاس ِضایعخَػسِ ّای 

 خَػسِ ػطص ضایعاذنوونه قابل بررسی:

 یا خساػینّیذسٍکؼیذ  تشسػی تَػیلِ :اسویر هستقین  KOH ) 

 ؼسشٍصضاٍیکػاتَسٍد ٍ هطیطدیکؼَى آگاسهطیط ایي  اسذ دس  :کطت 

ٍ  صیسَى اػسشیل سٍغي الیِ یک تا ّوشاُ سیذیَىکا  ػیلیي، خٌی اػسشخسَهایؼیي،

 لٌیک سؿذاػرِ  ادست سٍص 14زا  10تِ هذذ  دسخِ 35هطیط هالر آگاس دس دهای 

 فشاٍاى هقذاس ضاٍی ٍ داسد خـک ضالر ٍ اػر سًگ کشمٍ تَدُ هخوشی  اسذ

 .تاؿٌذ هی یفاّ تٌذسذ داسٍ خَاًِ هخوشی ػلَلْای

  آى سا تِ سٍؽ  ،هاالػضیا اص خَى اسذ تشای خذاػاصی Centrifugation lysis 

 طلَص ؿذُ یا اضافِ صیسَى سٍغي آى تشػطص کِ ػاتَسٍ ضاٍی هطیط خلیر سٍی تِ لیضٍ

.کـر هی دّین 80دسكذ زَویي  2 -6یا  ٍ صیسَى سٍغي دسكذ 5/2ضاٍی  ػاتَسٍدکؼسشٍص  

 استفاده از المپ وود (Wood's lampکه ضايعات را به ) طالیی صسد فلَسػاًغ سًگ 

 ًـاى هی دّذ.

 آهیضی سًگ تشای هؼسقین تادی ًسیآ فلَسػٌر سٍؽ اص : ػشٍلَطی سٍؿْای 

 کشد. اػسفادُ زَاى هی ّا ِخَػس دس اسگاًیؼن

 روش هولکولی:PCR-RFLP  کِ عوذزا دس زعییي گًَِ ّای  اسذ هاالػضیا تکاس هی

 .سٍد

: 

 داروهای هوضعی

 )ػلیٌیَم ػَلفایذ ػلؼَى، اکؼل 

  2٫5 % (Selenium sulfide Selsun,Exsel) 

 کشم یا طل یا هطلَل ػیکلَخیشٍکغ (CiclopiroxLoprox) 

 کشم یا ؿاهدَ  ،کًَاصٍلَکس(KetoconazoleNizoral) 
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 خوراکی

  شف ّای کسَکًَاصٍل (KetoconazoleNizoral) 

  ایسشاکًَاصٍلکدؼَل (ItraconazoleSporanox) 

 شف فلَکًَاصٍل  (FluconazoleDiflucan) 

 

دس َّای گشم ٍ هشطَب تشگشدد.  ّوسٌیي عفًَر هوکي اػر .تاؿذ ٌداسًاّاػر زا ّفسِ ّا ضسی تعذ اص دسهاى هَفقیر آهیض، سًگ خَػر ؿوا هوکي 

 .دس هَاسد ًادس، ؿوا هوکي اػر اضسیاج تِ گشفسي داسٍ یکثاس یا دٍ تاس دس هاُ داؿسِ تاؿیذ زا اص عَد هدذد عفًَر خلَگیشی کٌیذ

 :درهاى های پیطگیری عبارتند از

 .هی ؿَد ّش دٍ زا ػِ ّفسِکِ تِ ًاضیِ دسگیش هالیذُ  Selenium sulfide (Selsun) ػلؼَى هطلَل ػلیٌیَم ػَلفیذ -

 .ّش یک هاُ (KetoconazoleNizoral) ( شف کسَکًَاصٍل ًیضٍسال -

یک سٍص  ،دٍ تاس دس سٍص (ItraconazoleSporanox) (کًَاصٍل اػدَساًَکغاکدؼَل ایسش -

 .دس هاُ

 Pityrosporosisیا  )دوذريف( شًرٌ سر

ایداد کٌٌذُ اهل َعیکی اص . ؿایذ ّش اًؼاًی دس طَل عوش خَد هذزی سا تا ؿَسُ ػش دسگیش ؿذُ تاؿذ

شٍػدشٍم یخیسٍ یا( Malassezia ovalisهخوشی لیدَفیل تِ ًام هاالػضیا اٍالیغ  ،ؿَسُ ػش

  خَػر هیثاؿذ.فلَس اخیذسم افشاد خضء دسكذ  70-90دس اػر کِ  (Pityrosporum ovaleاٍال 

 گًوٍ َای ماالسسیاَا ایجاد کىىذٌ شًرٌ سر :

هااای  ؿاااٌاخسِتطاااشی ؿاااکل ًیاااض   دس خَػااار ػشتـاااکل هخواااشی  ایاااي اسگاًیؼااان 

ایاااي  ااااسذ ؿااااهل   .دسهازیااار ػاااثَسٍویک اػااار اكااالی ؿاااَد.ایي اسگاًیؼااان عاهااال  

ػاالَلْای تیکاای یااا کااشٍی تااا خَاًااِ ّااای سٍی آى ٍ اغلااة تااا ظاااّشی تطااشی ؿااکل        

 اػر . µm 10-2ٍ تِ اًذاصُ ّای هخسلف تیي 

تاعااث زدضیااِ زااشی گلیؼاایشیذّا تااِ     خااَد فعالیاار لیداااصی   تااا گًَااِ ّااای هاالػااضیا  

 فلغ فلغ ؿذى خَػر هی گشدد.اػیذّای زشب هطشک ؿذُ ٍ تاعث 

َ               اااسذ ایااي ذ ٍ  ؼااور سزشتاای دٍػاار اػاار، دس ًسیدااِ سٍی خَػاار ًااَاضی کااِ غااذد زشتاای فشاٍاًاای داسًااذ ً یااش خَػاار ػااش، كاا

فَ اااًی زٌااِ یافاار هاای ؿااَد. افااضایؾ زشؿااطاذ غااذد زشتاای ػاااص خَػاار ػااش هْوسااشیي عاهاال صهیٌااِ ػاااص تیواااسی اػاار. ٍ دس ّااش دٍ              

 خٌغ صى ٍ هشد تِ هیضاى یکؼاًی دیذُ هیـَد.

ِ ضیاااذ تااِ اػاایذّای زااشب   ایااي هخوااش تااشای اداهاا  

تااِ ایااي علاار اػاار   ،تااِ ٍیااظُ اػاایذ اٍلایااک ًیاااص داسد 

ػاااثَم سا تاااِ اػااایذّای زاااشب زثاااذیل   ،کاااِ  ااااسذ

ٍ ایااي اهااش ػااثة افااضایؾ هیسااَص ػاالَلْای       هیکٌااذ 

http://lab-sciences.blogfa.com/post-21.aspx
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کااِ اداهااِ ایااي عواال ؿااَسُ ػااش سا تااِ دًثااال خَاّااذ داؿاار.     هاای گااشدد اخیااذسهی 

ّااای  یر تااِ علاار فااشاٍسدُ  دس تیـااسش افااشاد ٍاکااٌؾ اصدیاااد ضؼاػاا   ،عااالٍُ تااش آى 

 ًیض دیذُ هی ؿَد.  اسزی

 پاتًشوس:

یااک تیواااسی  اااسزی ػااططی خَػاار اػاار کااِ اؿااکال تااالیٌی         هاالػااضیاصیغ 

 ؿکل اػر: 3ایي تیواسی 

 سیشیاصیغ(یؿکل ؿَسُ  اسزی ػش  خ 

 دسهازیر ػثَسُ ای 

 سیشٍػدَسٍهییفَلیکَلیر خ 

هاای زَاًااذ  کااِ  كااَسذ ٍ زٌااِ اػاار   زکثیااش صیاااد تافاار اخیااذسم ٍ غااذد زشتاای خَػاار ػااش،       (:S.Dermatitisدرهاتیتتت ستتبوره ای   

 دسهازیر ػثَسُ ای هَثشًذ.تشٍص تش ًیض اتشٍّا ٍ خیـاًی سا دسگیش کٌذ. زغییشاذ فللی، اػسشع ٍ تیواسیْای خاكی  گَؿْا،

خااااسؽ داس دس  ؼاااور فَ ااااًی زٌاااِ، تاصٍّاااا ٍ تاااا خاخَلْاااا ٍ خَػاااسَلْای ٍ ًْفساااِ تیوااااسی هاااضهي  ایاااي :تیروستتتووروهییفولیکولیتتتت پ

هْوسااااشیي  گااااشدى هـااااخق هاااای ؿااااَد.

 افسشا ااای آى اص آکٌاااِ ٍٍلگااااسیغ   زـاااخیق

 اػر.

 :هاالسسیازیس در سر اضکال بالینی

   شیاااااااصیغیخیسهاالػااااااضیاصیغ) 

ػادُ ؿااااَسُ خـااااک(:تا هیسااااَص   

کن،خَػاااااسِ ػااااافیذ کَزاااااک ٍ 

 تذٍى عالین السْاتی

   خَػاااسِ ّاااای تاااِ ٍضاااَش افاااضایؾ هااای یاتاااذ  اػاااسيزَییذ  ؿاااَسُ زاااشب(: زشؿاااص غاااذد زشتااای   (اصیغشیاااخیسیهاالػاااضیاصیغ ٍ

تاایي هااشداى  دس تااِ علاار َّسهًَْااای خاااف هشداًااِ  آًااذسٍطى(    ػااش،ظاّشی تااضس  زااش ٍ زااشب زااش خیااذا هاای کٌٌذ.ؿااَسُ زااشب      

 ؿایعسش اػر.

 گًَاااِ ّااای هاالػاااضیا  خیسیشٍػاادَسٍم اٍال( تاااَیظُ هاالػااضیا گلَتاااَصا    عفًَاار هخسلاااش خَػاار ػاااش، دس اثااش اصدیااااد زکثیااش    ،یک ؿااَسُ ػاااش 

اهااا  ،سٍی هاای دّااذ  هاالػااضیااصدیاااد زکثیااش  ازفااام هاای افسااذ ٍ ػاادغ    ّیدشخشٍلیفشاػاایَى اتسااذا اػاار.دس گزؿااسِ زلااَس هاای ؿااذ کااِ      

خشٍلیفشاػاایَى الیااِ اخیااذسم    افااضایؾ هاای یاتااذ ٍ هسعا ااة آى    هاالػااضیا زکثیااش اتسااذاتااِ طااَسی کااِ   عکااغ آى اثثاااذ ؿااذُ اػاار     اهااشٍصُ

 سظ هی دّذ.

 عالئم:

% افاااشادی 25ذس ٍلااای فقطااا% افاااشاد ػاااالن ٍخاااَد داسد 70-90تاااِ طاااَس طثیعااای دس اخیاااذسم  (خیسیشٍػااادَسٍم اٍٍالاااِگًَاااِ ّاااای هاالػاااضیا  

 هَاسد صیش ّؼسٌذ: ؿاهل . ایي عالونکِ آلَدگی داسًذ عالون تالیٌی تشٍص هی کٌذ
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 ُتِ ؿکل خَػسِ ّای کَزک ٍ ػفیذی  ؿَس 

  علر خشاؿیذى هی ؿَد.تِ کِ هٌدش تِ ایداد ضایعاذ خَػسی خاسؽ 

 ًذ اها زٌذ سٍص تعذ هدذداً ظاّش هی ؿَد.شٍخَػسِ ّا ٍ خاسؽ ػش خغ اص ؿؼسـَ اص تیي هی 

 َسیضؽ ه 

 شهضی ٍ السْاب خَػر ػش  

    ذ دس فَلیکااَل هااَ ٍ گـاااد کااشدى فَلیکااَل هاای تاؿااذ. ایااي سیااضؽ خااغ اص دسهاااى  اتاال تشگـاار            سعلاار سیااضؽ هَ،سؿااذ  ااا

 اػر.

 :گًوٍ َای ماالسسیاَای مساعذ کىىذٌ جُت رشذ رفاکتً

 :بیواریهای سیستویك و عواهل دارویی -

 الف:دیاتر  ٌذی

 ب:تیواسی کَؿیٌگ

 ج: تیواسی َّزکیي

 HIVد:

 تولید سبومافسایص  -

 نتی هابیوتیك  آ -

 آب و هوا -

 پوضص پوست و انسداد فولیکول هو -

 هیساى چربی پوست -

 آزمایشگاَی: تشخیص

: تاااِ ؿاااکل ػااالَلْای هخواااشی تیکااای  اػاااویش هؼاااسقینهیکشٍػاااکَخی تشسػااای 

  دس هیاى ػلَلْای اخیذسم ای هٌفشد یا خَؿِ

دس ّاااش ؿااااى هیکشٍػاااکَخی، ؿاااذذ آلاااَدگی  یتشاػااااع زعاااذاد ػااالَلْای هخواااش

 اص یک هثثر زا زْاس هثثر گضاسؽ هی ؿَد.  اسذ هاالػضیاتِ 

اخسلاكااای، دیکؼاااَى آگااااس اػااار کاااِ ّااان  تْساااشیي هطااایط کـااار  : کطتتتت

تلاااَسذ آهاااادُ دس تااااصاس هَخاااَد اػااار ٍ ّااان هااای زاااَاى تلاااَسذ ػااااخسٌی آى سا 

 آهادُ کشد.
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 اتااال  نتاااِ سٍؽ ایوًَاااَ فلَسػاااٌر غیشهؼاااسقی آًسااای تادیْاااا  تاااِ تیوااااسی، اتاااسالسٍؽ ّاااای ایوًََلَطیاااک:دس هاااَاسد هاااضهي   -

 تشسػی ّؼسٌذ.

 درمان:

 (Selenium sulphide% 5/2یذاػلٌیَم ػَلفؿاهدَ  -

 (Pyrithione zincخشیسیَى صیٌک   ؿاهدَ  -

- Ketoconazole  

 اكل اػسَاس اػر: 3تش  دسهاى ؿَسُ ػش

کااان کاااشدى اص تااایي تاااشدى ٍ  

 خَػسِ ّا

زکثیااش ٍ سیااضؽ هَّااا  کاااّؾ  

 Turnover) 

ٍ ضااااازف  خااااااک ػااااااصی  

 هیکشٍاسگاًیؼن

 ؿَسُ ػش تِ طَس کاهل دسهاى ًوی ؿَد ٍلی هی زَاى آى سا کٌسشل کشد.تطَس کلی، 

Tinea Nigraویگرا آ تیىٍ

ایداااد عاهاال  اااسزی تااِ طثقااِ ؿاااخی خَػاار ضولااِ ٍ ضااایعاذ هاااکَلی  ْااَُ ای هایاال تااِ ػاایاّی سا          ،عفًَاار هضهٌاای اػاار کااِ دس آى  

دس کاااف دػااار هـااااّذُ هااای ؿاااًَذ ٍلااای اضسواااال ٍخاااَد    هعواااَالًهااای کٌذ.ضاااایعاذ 

 عفًَر دس ػایش ًَاضی تذى هاًٌذ کف خا ًیض ٍخَد داسد.
 اػر. تیواسی کاهالً تی خطش هی تاؿذ ٍ زٌْا اص خٌثِ صیثایی هَسد زَخِ

 (Exophiala werneckii  ٍسًکایاگضٍفیاال:بیواری عاهل

 :اسامی مترادف

 (Pityriasisnigra  ًیگشا خیسیشیاصیغ

  Epidemic Cladosporioides) اخیذهیک  کالدٍػدَسیَصیغ

 (Keratomycosis nigricans زَهایکَصیغ ًیگشیکٌغاشک
 

 کاوًن آلًدگی:
 ،فاضالب  ،کَد گیاّی خاک 

  زَتْای هشطَب 

 ٍاىدُ ضوام ٍ شسٍی خ 

  ّااا اص هٌاااتع هطیطاای زَػااط  کًَیااذی     َ ًذ خااشاؽ ّااای ػااططی ٍاسد خَػاار هاای ؿاا

 ٍ ایداد آلَدگی هی کٌٌذ.

 :اوتشارجغرافیایی

 خااٌغ هًَااث تاایي دسهیـااَد ٍ  دیااذُ هشطااَب ٍ گااشم ٍّااَای بآ ٍای  ضاااسُ دسهٌاااطق

 .اػر ؿایعسش

 :بالیىی ئمعال

 ذ.ٌهذگی،خَػسِ ٍ ؿَسُ هی تاؿآفا ذ تش، تِ كَسذ هاکَل ّای تذٍى دسد اذ اتسذاییضایع 

 ًّش زٌذ کِ ػطَش دیگش تذى ًیض هی زَاًذ هثسال ؿًَذ.، ّؼسٌذکف دػر  دسٍضایعِ هٌفشد  هعوَال 

 .ضذٍد ضایعِ کاهال هـخق ٍ ًاهٌ ن اػر 

   ِزَػاااعِ یافساااِ ٍ تشزیشگااای آى افاااضٍدُ هااای  تاااا خیاااذایؾ هااااکَل  ْاااَُ ای کوشًگ،اًسـااااس ضاااایعِ اغااااص ؿاااذُ،تسذسیح اص ضاؿااای

 ؿَد.



 4931نطریه داخلی آزهایطگاه نوید/ضواره هطتن/ هرداد هاه                                     
8 

     ن وعال،ضااایعِ زااَام تااا السْاااب ًواای تاؿااذ    هاای تاؿااذ ٍ زااَى سًگْااای ضاااٍی ًیسااشاذ ًقااشُ    تاااضااایعِ ؿااثیِ ػااَخسگی خَػاار

 .السْاتی ًیض هـاّذُ ًوی ؿًَذ

   ّااای  اااسزی خلااذی   ، تااِ طااَس كااطیص زـااخیق دادُ ًـااذُ ٍ تؼاایاسی اص عفًَاار      ى اػاار کااِ غالثاااً  آ اّویاار ایااي تیواااسی دس

 ٍ تیواسیْای داخلی تا آى اؿسثاُ هی ؿًَذ.

 ضخین ؿذى هخسلش ٍ غیش طثیعی الیِ ّای ؿاخی خَػر 
 .اضسوال خاساکشازَصیغ کِ دس ٍا ع ًَعی ّیدشکشازَصیغ صٍد ٌّگام اػر 

 تشخیص افتراقی:

 شیاصیغ ٍسػیکالشیخیس -

 لک ٍ خیغ -

 تذخینخال ٍ هالًَم  -

 تیواسیْای داخلی هاًٌذ ػٌذسم آدیؼَى -

 تیواسیْای عفًَی هاًٌذ ػیفلیغ -

زغییاااااش سًاااااگ  -

خَػاااار تعلاااار 

هاااَاد ؿااایویایی  

 ٍ سًگْا

 دسهازیر زواػی -
 

 :زمایشگاَیآ تشخیص

 زشاؿِ ّای خَػسی نوونه قابل بررسی:

 زیااااشُ هیؼاااالیَهْای، 10%خساااااعتشسػاااای خَػااااسِ زَػااااط  هؼااااسقین صهااااایؾآ .1

 تاسیک اًسْای ٍ هسعذد تااًـعاتاذ

تاااشای خلاااَگیشی اص  گااااس ضااااٍی کلشاهفٌیکااال  آػااااتَسٍ دکؼاااسشٍص   هطااایط:کـااار .2

تاااِ كاااَسذ کلٌااای ّاااای    ّفساااِ  3ٍ سؿاااذ  ااااسذ تعاااذ اص    سؿاااذ تااااکسشی ّاااا  

 هشطَب،هخوش هاًٌذ ٍ ػثض هایل تِ ػیاُ

 :درمان

 فیلذ خوادٍایر ، % 3سػَلفَخواد ، %2 اػیذػالیؼیلیک خواد

 % زیاتٌذاصٍل10تاس اػسفادُ هَضعی اص هَاد ضاٍی  2خواد هیکًَاصٍل تِ ّوشاُ سٍصاًِ 

Piedraپیذرا

ٍ  سا دسگیااش ٍػااا ِ هااَ  اػاار کااِ  عاسضااِ  اااسزی  خیااذسا   ،دس ایااي آلااَدگی  .هاای کٌااذ هااَ ایداااد  ًاااهٌ ن دسطااَل ػااا ِ   گااشُ ّااای هسعااذد 

ػاایاُ ٍ خیااذسای ػاافیذ زقؼااین هاای    تشاػاااع سًااگ گااشُ تااِ دٍ ًااَ  خیااذسای    .تااِ طااَس کلاای خیااذسا  خَػاار هطاال ضااایعِ آػاایة ًواای تیٌذ  

 .ؿَد

 اسامی مترادف:
  Tinea nodosaزیٌِ آ ًذٍصا 

  Trichomycosisزشیکَهایکَص 

 :بیماری عامل
 (Piedraia hortae  اییَّسزویا(خیذسا  خیذساخیذسای ػیاُ:

یاااااا زشایکَػااااادَسٍى  (Trichosporonbeigelii  تظلااااای زشایکَػااااادَسٍىخیاااااذسای ػااااافیذ: 

 (Trichosporon cutaneumکَزاًاَم  

  تیـسش هَّای خَػر ػش ٍ خیذسای ػفیذ هَّای ،خیذسای ػیاُ

 زٌاػلی ٍ صیش تغل سا هَسد ضولِ  شاس هی دٌّذ.ًاضیِ  كَسذ،

 :اوتشارجغرافیایی
 هشطَب ٍ گشم هٌاطق  :ػیاُ خیذسای

 هعسذل هٌاطق  :ػفیذ خیذسای
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 راٌ اوتقال:
 اکذساػسطوام ٍ ؿٌا دس آتْای 

 : پیذرای سیاٌ عالئم بالیىی

 صاسی تاااِ تیوااااس ًوااای آ زٌاااذاىٍ تاااَدُ  خاكااای خیاااذسای ػااایاُ فا اااذ عالوااان تاااالیٌی

  .سػاًذ

 .هَخة اخسالل دس صیثایی هَّا گـسِ تا ؿدؾ هوکي اػر اؿسثاُ ؿَد 

  ًِگ ػیاُ یا  َُْ ای دس اًذاصُ ّای هخسلف سگشُ ّا ػخر ٍ ؿي هاًٌذ ت 

          تااِ ػااخسی تااِ هَّااا زؼااثیذُ ٍ اص اطااشاف سؿااذ هاای کٌٌذتااِ طااَسی کااِ دٍس زااا دٍس

 ػا ِ هَ سا تِ كَسذ ضلقِ ای فشا هی گیشًذ.

      دس لواااغ ٍ ٌّگاااام ؿااااًِ صدى هَّاااای خاااَد تیوااااس اضؼااااع ًاخَؿاااایٌذی

 داسد.

 :پیذرای سفیذ عالئم بیماری

   ُگاااشُ ّاااایی ٍ تاااِ كاااَسذؿاااشٍ  عفًَااار اص صیاااش کَزیکاااَل هاااَ آغااااص ؿاااذ 

 تشٍص هی کٌذ.هسَسم تِ كَسذ ًاهٌ ن 

 .هوکي اػر گشُ ّا تِ ّن هسلل گشدد ٍ گشُ تؼیاس تضسگی ایداد کٌٌذ 

 .گشُ ّا هعوَال ًشم ٍ تشًگ ػفیذ هایل تِ  َُْ ای کوشًگ هی تاؿٌذ 

   ،ػااثیل ٍ ًاضیااِ زٌاػاالی ًیااض آلااَدُ    تلکااِ هَّااای سیااؾ،  ًااِ زٌْااا هَّااای ػااش

 .هی گشدًذ
 تشخیص افتراقی:

 زخن ؿدؾ 

 عفًَر تاکسشیایی زشایکَهایکَصیغ آگضیالسیغ 

   گشّْای زشیکَسکؼیTrichorrhexis nodosa) 

 :آزمایشگاَی تشخیص
 هَّای آلَدُ ًوًَِ  اتل تشسػی:

تشسػاای ًوًَااِ تااا     :هؼااسقین  صهااایؾ آ

 %10خساع 

 ٍػااافر زیاااشُ گشّْاااای :خیذسایؼااایاُ

 ،اػک آسزشٍکًَیذیا هیؼلیَم، ؿاهل

 تالػسَکًَیذیا ،اسزشٍکًَیذیا،  هیؼلیَم ؿاهل ٍسٍؿي ًشم گشّْای :خیذسایؼفیذ

 دسخ25ِ دس ػاتَسٍ هطیط سٍی :کـر

 ػیاُ تِ هایل ػثض سًگ تِ خَػسی کلٌی :اییَّسز ویاخیذسا

 زیشُ ٍ داس زیي ػدغ ٍ سًگ     کشم هخوشی ؿثِ کلٌی :تظلی زشایکَػدَسٍى

  :درمان
 زشاؿیذى هَّای آلَدُ کَزاُ کشدى ٍ زشخیطاً

 ػفیذ: خیذسای

 %2ػلٌیَم ػَلفیذ  -

 خوادّای هَضعی آصٍل هاًٌذ اکًَاصٍل صاػسفادُ ا -

 خیذسای ػیاُ:

 %5 اػسفادُ هَضعی اص کشم اػیذ ػالیؼیلیک -

 %2فشهالیي  -

 کشم آصٍل -

 اص طشیق ٍسیذی Bآهفَزشیؼیي  -
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Erythrasma

صیشػاایٌِ ٍ الی اًگـااساى تااِ    ،ًاااف صیشتغاال، کـااالِ ساى، دس ًااَاضی زاایي داس هاًٌااذ   کااِ تیـااسش  اػاار عفًَاار هااضهي طثقااِ ؿاااخی خَػس   

 دیذُ هی ؿَد. تذٍى ٍصیکَل،السْاب ٍ زشؿصک ٍ خـ كَسذ لکِ ّای هؼطص  شهض یا  شهض هؼی ٍ یا  َُْ ای

 Corynebacterium minutissmumوَمیهیٌَزؼ تاکسشیَم کَسیٌِ:بیواری عاهل

 خؼَدٍهًَاع ٍ دسهازَفیسْا دیذُ ؿَد.هوکي اػر عاهل تیواسی ّوشاُ تا اػسافیلَکَک ٍ 

 خاااٌغ هااازکش هخلَكااااً   تااایي دس ٍ هشطاااَب ٍ گاااشم دسهٌااااطق:جغرافیاییانتطتتتار

 داسد.هیاى ػالی ٍ کْي ػالی ؿیَ  تیـسشی دس

:

         َُلکااِ ّاااوی تااا ضااذٍد هـااخق ٍ تااِ سًااگ  شهضهؼاای یااا  شهااض هایاال تااِ  ْاا

ٍصیکَل،زشؿااااص ٍ تااااشام ٍ خَؿاااایذُ اص ؿااااَسُ ّااااای آسدی ؿااااکل تااااذٍى  ای،

هَّااای ٍ تیواااسی زوااایلی تااِ اًسـاااس ًااذاسد    . ّوااشاُ تااا خاااسؽ خفیااف   السْاااب

 .ًاضیِ آلَدُ هثسال ًوی ؿًَذ

 

 خشب 

 ًِؿدـک عا 

 کسلی کـالِ ساى 

 دسهازیر زواػی 

 زیٌِ آ ٍسػیکالش  

:

 خَػسِ ّا ٍ ؿَسُ ّای آسدی ؿکل ًوًَِ  اتل تشسػی:

 تلَدٍهسیلي هیضیآ سًگ :هؼسقین اصهایؾ

هٌـاااعة ٍ تاااا  طااش کوساااش اص یاااک هیکااشٍى کاااِ تاااِ آػاااًی تاااِ عٌاكاااش     ّااای ظشیاااف، کَزااااُ، ًاااصک،  سؿاااسِ  ،دس تشسػاای هیکشٍػاااکَخی 

  اتل هـاّذُ اػر. کَزک تاػیلی ٍ کَکؼی ؿکل زقؼین هی ؿًَذ،

د ٍ دس سٍی الم ػااالَلْای سسٍؽ زؼاااة اػاااکاذ ًیاااض هااای زاااَاى خْااار تشداؿااار ًوًَاااِ اػاااسفادُ کاااشد کاااِ ضؼاػااایر کوساااشی دا       اص 

 هخوشی تِ ؿکل خَؿِ اًگَسی دیذُ هی ؿَد.

 دیذُ هی ؿًَذ. لعلی هشخاًی(  شهض فلَسػاًغتا  ٍٍد زشاغضایعاذ دس صیش ًَس 

 کـر:

 ٍ دٍ دسكذ آگاس  Fetal calf% 20کِ ضاٍی  کـر ػشم خٌیي گَػالِ هطیط -

ٍلااای دس آصهایـاااگاُ  . اػااار ( ایاااي هطااایط ضااااٍی ػاااشم گَػاااالِ ٍ آگااااس   Tissue culture mediumهطااایط کـااار تاااافسی    -

 اػسفادُ ًوی ؿَد. تشای زـخیق اص هطیط کـرتطَس سٍزیي هعوَالً 

:

 سٍص 5تِ هذذ  سٍص دس گشم 1اسیسشٍهایؼیي

 %3خوادگَگشد

 زسشاػیکلیي ،کلشاهفٌیکل ،فیلذ خوادٍایر

 اضسواااال زَاًاااذی هااا ٍخشاؿااایذگی ػااااویذگی زعشیاااق، اص خلاااَگیشی

 .دّذ کاّؾ سا عفًَر ایي ایداد
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 (Trichomycosis Axillaris  اگسیالریس ترایکًمایکًزیس

اػاار ٍ تااِ طااَس خااذا اص ّاان یااا خشاکٌااذُ ٍ یااا تااِ    شهااض ٍ یااا ػاایاُ  د،سعفًَاار ػااططی هَّااای صیااش تغاال یااا عاًااِ کااِ تااِ كااَسذ گااشُ ّااای ص   

 دیذُ هی ؿَد. دس اطشاف ػا ِ هَكَسذ كفطِ ای هوسذ 

 Corynebacterium tenuis زٌَویغ تاکسشیَم کَسیٌِ:بیماری عامل

 .اػر ؿایعسش هشطَب ٍ گشم دسهٌاطق:اوتشارجغرافیایی

 :بالیىی عالئم
     ٍ عاسضاااِ ای تاااشای اًؼااااى   تیوااااسی زشیکَهاااایکَص ّااایر گًَاااِ دسد ٍ ًااااساضسی

زٌْااا ًاااساضسی تیواااس اص سًگاایي ؿااذى لثاػااْا دس هطاال زواااع        ،ایداااد ًواای کٌااذ  

 تا هَّای آلَدُ اػر

        آلااَدگی تااِ كااَسذ گااشُ ّااای خااذا اص ّاان ٍ خشاکٌااذُ ٍ یااا تااِ كااَسذ كاافطِ ای

 اػر. هوسذ دس طَل ػا ِ هَ

 .گشُ ّا ػخر یا ػؼر ٍ ًشم تَدُ ٍ تِ ساضسی اص هَ خذا هی ؿًَذ 

 کٌذ.عفًَر سیـِ هَ ٍ ػطص خَػر سا هثسال ًوی  ایي 

 تشخیص افتراقی:
 خیذسای ػفیذ -

 زخن ؿدؾ -

 (Trichosporosis  یغزشیکَػدَسٍص -

 (Monilethrixزشیکغ   هًَیلی -

 :ازمایشگاَی تشخیص
 هَّای آلَدُ صیش تغل یا عاًِ ًوًَِ  اتل تشسػی:

ًوااای فلَسػاااًغ   زٌاًسااِ تااا الهااح ٍٍد اؿااعِ تااِ گشّْااا زاتاًااذُ ؿااَد       الهااح ٍٍد: 

 طالوی ایداد هی ؿَد.

 %10خساعًوًَِ تا  تشسػی :هؼسقین آصهایؾ

 دیذُ هیـًَذ. ؿکل تاػیلی عٌاكشصسد،  دس آصهایؾ هؼسقین گشّْای 

 هـاّذُ خَاٌّذ ؿذ. ؿکل ٍکَکؼی تاػیلی عٌاكش   ػیاُ، ٍ  شهض دس آصهایؾ هؼسقین گشّْای 

 ّاااای کلٌااایایدااااد  اًداااام هااای ؿاااَد کاااِ دس آى دسخااا25ِدهاااای  دسآگااااس ضااااٍی آػااایر ٍ علااااسُ  لاااة ٍ هغاااض هطااایط  سٍی :کـااار

 هی کٌذ. ًاّوَاس، ػفیذ کذس ٍ زؼثٌذُ
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 :درمان
 زشاؿیذى هَّای آلَدُ

 %3خوادگَگشد

 %70%دس الکل 2اػسفادُ اص داسٍی هَضعی فشهالیي 

 Otomycosis)) اتًمایکًزیس
 زشؿص ٍ زشک یا هضهي گَؽ خاسخی ّوشاُ تا السْاب،تیواسی عفًَی ضاد،زطر ضاد 

 عواهل و انتطار بیواری:

تااااِ ًاااااذسذ  ، (A.fumigatus ،آػاااادشطیلَع فَهیگااااازَع   ( A.niger  آػاااادشطیلَع ًااااایدش  

 .سایضٍخَع هَکَس، اًَا  دیگش آػدشطیلَع ّا ٍ ًیض اعکاء خٌغ خٌی ػیلیَم،

 طیط صیؼر ٍخَد داسًذهعَاهل ایي تیواسی هعوَالً تِ كَسذ ػاخشٍفیر دس  

ٍلااای تیـاااسش دس هٌااااطق گاااشم ٍ  ٍخاااَد داسد تیوااااسی دس زواااام هٌااااطق دًیاااا:انتطتتتارجغرافیایی

 .هشطَب دیذُ هی ؿَد

 عًامل مساعذ کىىذٌ:
 گشها -

 سطَتر -

 ٍػیع الطیفهلشف آًسی تیَزیکْای  -

 هلشف داسٍّای زکعیف کٌٌذُ ػیؼسن ایوٌی -

 اٍزیر تاکسشیایی گَؽ خاسخی -

 اگضها -

 َّزکیي     هثلتیواسیْای تذخین  -

 عالئم بالیىی:

 ،ُدس گَؽ خاسؽ ٍ دسد ؿَس 

    کاًاااال گاااَؽ خااااسخی  شهاااض ٍ هلسْاااة ضااااٍی زاااَدُ ای اص هیؼااالیَم ّاااای

 اػر.  اسزی ٍ ػلَلْای اخی زلیال

 تیواس اضؼاع کشی هی کٌذ 

  ، زاااشک ٍ زشؿاااص ّواااشاُ تاااا تاااَی   دس اثاااش اضاااافِ ؿاااذى عَاهااال تاکسشیاااایی

 هـاّذُ هی ؿَد. سْاب ٍ  شهضی ؿذیذال ،دسد ،ًاهطثَ 

        هثااسال ًیااض دس عفًَاار ّااای ؿااذیذ غکااشٍف گااَؽ ٍ خَػاار ًااَاضی اطااشاف

  .ؿذُ ٍلی تِ خشدُ ؿٌَایی آػیة ًوی سػذ

 تشخیص افتراقی:
 دسهازیر ػثَسویک -

 دسهازیر زواػی -

 صسد صخن -

 ضایعاذ اػسشخسَکَکی گَؽ -

 عفًَسْای آلشطیک -

 :آزمایشگاَی تشخیص
 زشؿص، زشک، خَػسِ ّا ٍ ؿَسُ ّای هَخَد دس کاًال گَؽًوًَِ  اتل تشسػی: 

سٍؽ ًوًَاااِ تاااشداسی: ًوًَاااِ تاااشداسی تَػااایلِ خضؿاااک هسخلاااق گاااَؽ ٍ ضلاااق ٍتیٌااای    

 تَػیلِ اػدیکَلَم هخلَف گَؽ ٍ یا تا هیلِ فلضی تِ ًام سیٌگ كَسذ هی گیشد.

ضااااٍی خَػاااسِ تاؿاااذ گاااَؽ اگاااش .ٍ اًداااام هااای گیاااشد دسكاااَسذ ٍخاااَد زشؿاااطاذ ٍ زاااشک تشداؿااار ًوًَاااِ تَػااایلِ ػاااَاج اػاااسشیل  

 كَسذ هی گیشد. تشداؿر خَػسِ ّا تَػیلِ زا َی اػسشیل

 تلَدٍهسیلي % ٍ سًگ آهیضی تِ سٍؽ گشم، گیوؼا ٍ یا10خساعتشسػی ًوًَِ تا  :هؼسقین آصهایؾ
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دس آصهاااایؾ هؼاااسقین عَاهااال تیوااااسیضا تاااِ ػاااِ كاااَسذ 

 صیش دیذُ خَاٌّذ ؿذ:

 زیغِ تا هٌـعة هیؼلیَهْای  :ػاخشٍفیسی عَاهل -

  اسذ ٍصیکَل ،کًَیذیَفَس،اػدَس ،هیاًی

 هسفاٍذ هیؼلیَهْای  :ای سؿسِ ػایش اسزْای -

 داس خَاًِ ػلَلْای  :هخوشی عَاهل 

ػاااتَسٍ  ٍ تااالد آگاااس کـاار ًوًَااِ دس دٍ هطاایط    :کـاار

ػااااتَسٍ  هطااایط .اًداااام هااای ؿاااَد  دکؼاااسشٍص آگااااس 

تاااالد آگااااس  هطااایط  ٍ دسخااا25ِدکؼاااسشٍص آگااااس دس  

 ذ.ًّفسِ تایذ ًگْذاسی ؿَ 2تِ هذذ دسخِ 37دس

هطاایط ػاااتَسٍ خْاار سؿااذ عٌاكااش  اااسزی ٍ هطاایط      

 تالد آگاس تشای سؿذ عٌاكش هیکشٍتی تکاس هی سٍد.

 درمان:
 گاَؽ  هداشای  ً افار  ٍ گَؽ ًگْذاؿسي خـک 

 زشؿطاذ ٍ اصزَدُ

 ّفسِ 3-4تِ هذذ  ًیؼسازیي خواد 

 یک دسكذ کلَزشیواصٍل خواد 

  آهفَزشیؼیيB 

 ِدلیل ّوشاُ تَدى تیواسی تا عَاهل تاکسشیایی الصم اػر اص دسهاى آًسی تاکسشیال ؿاهل هَاسد صیش ًیض اػسفادُ ًوَد: ت 

  ػیسشاػیي، خلی هیکؼیي، ًاَهایؼیيکلشاهفٌیکل، تا
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