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بخش نخست

: مقدمه

ي گزارش در مورد نحوهاي در کشور ما ي مشخص و استاندارد شدهرویهدر حال حاضررسد که به نظر می
توجه به اینکه این موضوع مورد شته باشد، لذا باهاي قارچی وجود ندانمونهمربوط به نتایج آزمایشگاهی 

تا زمانی که استادان .ه استال برخی از همکاران آزمایشگاهی است اقدام به تنظیم این نوشتار گردیدسؤ
مطالب اند به اجماعی در این زمینه نرسیدهقارچ شناسی پزشکی و نیز همکاران قارچ شناسی کلینیکیمعظم 

.که امیدوار است تا حدودي راهگشا باشدشودارائه مییک الگو و پیشنهاديمنزلهاین نوشتار به 

ي گزارش نتایج آزمایشگاهی در مورد درماتیت سبوروئیک نحوهبخش نخست از این نوشتاردر 
ورانس و اپیدرموفیتون بعلت تریکوفیتون تونس(آ ورسیکالر، درماتوفیتوزیس ، تینه)پیتروسپوریازیس(

.گرددهاي مربوط به بیمار نیز مرور میروش نمونه برداري و شرائط و ویژگیو دادهرح شرا ) فلوکوزوم

)پیتروسپوریازیس(درماتیت سبوروئیک 

تشخیص آزمایشگاهی درماتیت سبوروئیک

:شودمیبراي تشخیص آزمایشگاهی درماتیت سبوروئیک به روش زیر عمل 

راجعه براي شستشوي سر و صورت خود از مواد شوینده طی که بیمار از دو الی سه روز قبل از مدر شرای
استفاده نکرده باشد اقدام استفاده نکرده و از یک الی دو هفته قبل نیز داروهاي ضد قارچی ) صابون و شامپو(

.آوري نمونه نمائیدبه جمع

رارت دیده یا خشک باشند را بکمک تیغ بیستوري حها که ممکن است چرب ها یا شورهمقداري از پوسته-1
.آوري کنیدتراشیده و روي یک الم تمیز جمع



ها را خیسانده و سپس با قرار دادن یک عدد الم تمیز دیگر بر روي با افزودن یک قطره آب مقطر پوسته-2
.ها را بین دو الم له کنیدآن و فشار مختصر پوسته

.آمیزي نمائیددقیقه رنگ 5تا 3ها را با رنگ بلودومتیلن یک درصد بمدت الم-3

.ها را به آرامی و با مالیمت با جریان کم آب شستشو دهیدبعد از رنگ آمیزي الم-4

با اشکال هاي مخمريسلول. و با کمک روغن ایمرسیون مورد بررسی قرار دهید100الم را با ابژکتیو -5
لول جوانه با سلول مادري و یا اشکالی که نشان دهنده اتصال خطی بین س)دمبلیو کروي، بیضوي،(متنوع 

.  باشدمیمشخصه این قارچکه شوند تعداد زیاد دیده میهاي مختلف و اندازهه بنیز هستند و 

باید توجه . دهدمناظر مختلف بالینی ضایعات درماتیت سبوروئیک را نشان می13الی 4و 2و 1تصاویر 
ها ختلف سر و صورت و یا در وسط سینهمي به این نوع ضایعات منحصر به نواحی داشت که محل ابتال

هاي اینها و شورهي برداشت شده از پوستهمنظره میکروسکپی مربوط به نمونه3تصویر شماره . باشدمی
.دهدگونه ضایعات را نشان می

)درماتیت سبوروئیک(دار در اطراف بینیضایعات پاپولی پوسته-1تصویر



ریزي فراوانبصورت مناطق وسیع با پوستهروئیک درماتیت سبو-2تصویر

ي سر، ها و اشکال مختلف در پوستهو با اندازههاي مخمري با جوانه و بدون جوانهسلول-3تصویر
)X100بزرگنمائی (آمیزي شده با بلودومتیلن رنگ



مایش گذاشته بوروئیک به نموارد متعددي از ضایعات مربوط به درماتیت س13الی 4شماره در تصاویر
در نواحی مختلف سر و صورت و یا در وسط سینه توجه داشته باشید که درماتیت سبوروئیک معموالً. اندشده

. شوددیده می

به چین اطراف بینی توجه شود-4تصویر

5تصویر



6تصویر

7تصویر



8تصویر



9تصویر



10تصویر

11تصویر

12تصویر



عات درماتیت در نوزادان عالوه بر سر و صورت ممکن است بر روي تنه و زیر بغل با ضای- 13تصویر
سبوروئیک مواجه شویم

__________________________________________________

طریقه گزارش نتیجه آزمایش قارچ شناسی درماتیت سبوروئیک

:گیردمیمورد اشاره قرارکروسکپی هاي مییافتهمیزي و روش رنگ آهنگام تنظیم گزارش نتایج، 

Direct Microscopy:

Blue de methylen staining: Malassezia spp. is present. (OR: Malassezia spp. is
not present.)

براي تشخیص "یا توضیحی در این خصوص که چنانچه بخواهید براي پزشک معالج تفسیر مختصر و 
توانید بنویسید می"ی این بیماري آزمایش مستقیم میکروسکپی کافی است و کشت لزومی نداردآزمایشگاه

:ي زیر عمل کنیدبه شیوه پیشنهاد شده

The identification of Malassezia spp. isolates relies largely on microscopic
observation of the morphology of the yeasts that is so typical of the genus,



culture has no diagnostic value because these organisms could be isolated from
most, if not all, individuals as part of the normal microbiota.

(Tinea Versicolor)آ ورسیکالرتینه

تشخیص آزمایشگاهی 

هاي بالینیآزمایش مستقیم نمونه

هاي قارچی سطحی و ترین روش در بررسی بیماريهاي کلینیکی، اولین و با ارزشقیم نمونهآزمایش مست
:جلدي است زیرا

توان تشخیص قطعی و یا احتمالی بیماري را قبل از رشد عناصر قارچی در کشت در اغلب موارد می.1
.به انجام رساند

ها از کشت از جداسازي آنها بیشمیکروسکپی عناصر قارچی در نمونهدر بعضی موارد مشاهده.2
توان به بیمار موقع آن به پزشک و شروع درمان میاهمیت داشته و در نتیجه با گزارش سریع و ب

هاي قارچی در آزمایش مستقیم میکروسکپی از نمونه مشاهده میسلیوممثالً(کمک اساسی نمود 
معالج قبل از آنکه نتایج تهیه شده از ملتحمه یا قرنیه در کراتیت قارچی و گزارش آن به پزشک

اهده و گزارش بعنوان مثال مش(یا در مواردي براي بیمار اهمیت حیاتی دارد ) کشت بدست آید
دار کریپتوکوکوس نئوفرمنس در آزمایش میکروسکپی از مایع مغزي سریع مخمرهاي کپسول

).نخاعی
زي و ص بوده و جداسامشاهده عناصر قارچی راهنماي خوبی براي انتخاب محیط کشت مناسب و خا.3

.بخشدتعیین هویت قارچ را سرعت می
آ ورسیکالر روش آزمایش مستقیم میکروسکپی اهمیت اساسی داشته و در مورد تشخیص آزمایشگاهی تینه

.نتیجه مثبت آن ارزش تشخیصی قطعی دارد

، مرکب )درصد20الی 10با غلظت (توان از سرم فیزیولوژي، پتاس در آزمایش مستقیم میکروسکپی می
آمیزي مانند گیمسا، هاي رنگ چنین تعدادي از روشو هم(Calcoflour white)فلور سفید چین و کالکو
.استفاده کرد(PAS)و پریودیک اسید شیف بلودومتیلن 

(KOH)تهیه نمونه با پتاس 



هیـدرولیز  پتـاس بـا عمـل   . شـود هاي پوست استفاده میبراي تهیه گسترش مرطوب از نمونه%10از پتاس 
هـا، بـدون آسـیب رسـاندن بـه      اف شدن بافـت و زوائـد سـلولی نمونـه    هاي پوست موجب شفقلیائی پروتئین

براي جلوگیري از . گیرددقیقه انجام می10-15عمل شفاف شدن در طی معموالً. گرددهاي قارچی میسلول
در صـورتی کـه   . یسرول افزودو یا گلDMSOتوان به آن دي متیل سولفوکساید کریستالیزه شدن پتاس می

توان آن را روي شـعله  تر مورد بررسی قرار دهیم میبخواهیم اسالید میکروسکپی تهیه شده با پتاس را سریع
تـر شـفاف   تا بدینوسیله عناصر قارچی سـریع ) نباید الم روي شعله شروع به جوشیدن کند(کمی حرارت داد 

.شوند

آزمایش با المپ وود

عـدم  . شـود وود به محل ضایعات در یک اتاق تاریک فلورسانس زرد طالئی رنگی دیـده مـی  با تابانیدن چراغ 
.مشاهده فلورسانس زرد طالئی دلیل بر نبود بیماري نیست

تهیه نمونه با کالکوفلور وایت

ایـن رنـگ بـراي نشـان    . رودت و در صنعت کاغذ سازي به کار میکالکوفلور وایت براي سفید کردن منسوجا
پلـی  4-1-و بتـا 1-هاي کلینیکی بسیار مفید است، زیرا این رنگ به بتـا ود عناصر قارچی در نمونهدادن وج

متصل گشته و در صورتی که در مقابل اشعه ماوراء بـنفش بـا طـول مـوج     ) مانند سلولز و کیتین(ساکاریدها 
میکروسـکوپ فلورسـنت را   انس نموده و بنابراین مشاهده عناصر قارچی بـا  ــــکوتاه قرار گیرد، ایجاد فلورس

:براي تهیه نمونه الزم است. سازدامکان پذیر می

10در M2Rگـرم پـودر کـالکوفلور وایـت     1/0فلور وایـت را از حـل کـردن    کالکو% 1ابتدا محلول )1
.لیتر آب مقطر و با کمک اندکی حرارت تهیه نمودمیلی

یـک دهـم رقیـق    (وایـت  و فلور درصد کالک1/0درصد را با یک قطره از محلول 10یک قطره پتاس )2
.، در مرکز یک الم تمیز مخلوط کرد)الذکرشده محلول فوق

.شودمیمورد آزمایش به محلول اضافه شده و بر روي آن المل قرار داده نمونه)3
عناصر . دهندسکوپ فلورسنت مورد بررسی قرار میالم را به آرامی حرارت داده و در زیر میکرو)4

دهند، و یا زرد مایل به سبز را نشان میرد استفاده فلورسانس سفید گچی قارچی بر حسب فیلتر مو
نیاز به داشتن میکروسکوپ فلورسنت و عدم رنگ پذیري اندوسپورهاي کوکسیدیوئیدس ایمیتیس از 

.روندهاي این روش به شمار میو محدودیتمعایب 



تهیه نمونه با الکتوفنل کاتن بلو

کشتن ارگانیسم شده، در حالی که اسید الکتیک ساختمان قـارچ را حفـظ   فنل موجود در این محلول باعث
کـه کیتـین   (Cotton blue)بلـو  توان بـا کـاتن   می. گرددگلیسرین نیز موجب شفاف شدن آن میکرده و 

راي شفاف کردن از این روش ب. کند، یک نمونه نیمه دائمی تهیه نمودرا رنگ می(Cell wall)دیواره سلولی 
امروزه بـه علـت   . شودهاي قارچی استفاده میورد آزمایش و به ویژه مطالعه کشتهاي ممیزي نمونهو رنگ آ
.گردداستفاده می(Aniline blue)زا بودن کاتن بلو، از آنیلین بلو سرطان

تهیه الم به روش چسب اسکاچ

اي بطول یک دوم ین روش تکهدر ا. باشدآزارترین روش نمونه گیري براي بیمار و روشی ساده و ارزان میبی
هاي مشکوك را به آرامی روي لکهالی دو سوم طول اسالید میکروسکپی از نوار چسب اسکاچ را بریده و آن

هاي شاخی و سطحی پوست به سطح روي آنرا کمی فشار داده تا الیهدر پوست بیمار بچسبانید، آنگاه
رامی از روي پوست بیمار جدا کرده و روي الم چسبنده نوار چسب اسکاچ جذب شوند، سپس چسب را به آ

توان از محلول بلودومتیلن هاي قارچی میبراي رنگ آمیزي و مشاهده بهتر سلول. میکروسکپی بچسبانید
میکروسکوپ 40یا 10هاي مخمري با ابژکتیو اي شکل سلولدر این روش تجمع خوشه. استفاده کرد

آزار، عملی و ارزان است اما براي تشخیص هر چند که روش بی. شودبصورت منظره النه زنبور دیده می
تهیه الم با پتاس نیز به الذکر مثالًهاي مستقیم فوقبیماري کافی نیست و الزم است که از یکی دیگر از روش

هاي قارچی مربوط به عامل بیماري بیشتر به در برخی از موارد حاد بیماري سلول. همراه آن استفاده کرد
شوند اي مخمري دیده نمیشود و عناصر خوشههاي کوتاه، قطعه قطعه شده و نامنظم دیده مییسلیومشکل م

در چنین مواردي آزمایش با چسب اسکاچ پاسخ به تعداد کمی وجود داشته باشند، ممکن است و یا اینکه
.دهدمنفی کاذب می

ي هیپرپیگمانته در بیماران را نشان ضایعه16پیگمانته و تصویر شماره ضایعات هیپو15و14تصاویر شماره 
اند با ائی را که با چسب اسکاچ تهیه شدههمنظره میکروسکپی نمونه18و17تصاویر شماره . دهدمی

شوند ي زنبور دیده میهاي مخمري به شکل النهدر این تصاویر خوشه. دهدبرابر نشان می400بزرگنمائی 
.باشدالسزیا میي اختصاصی مربوط به ماکه منظره



14تصویر

15تصویر



16تصویر

17تصویر



18تصویر

همانطور که مالحظه . دهدي مربوط به ماالسزیا را نشان میاسالید رنگ آمیزي شده19تصویر شماره 
هاي راه سلولخمیده به همو، تکه تکه شدههاي کوتاهي دوشکلی ماالسزیا مرکب از میسلیومشود منظرهمی

.باشداي شکل میمخمري خوشه

دو قطعه میسلیوم به همراه مخمرهاي با جوانه و بدون جوانه که از نظر اندازه و شکل 20در تصویر شماره 
.شودداراي تنوع هستند مشاهده می



19تصویر

رنگ آمیزي گرم–20تصویر

یکالرورسآزارش نتیجه آزمایش قارچ شناسی تینهطریقه گ

:هنگام گزارش نتیجه به روش آزمایش میکروسکپی و مشاهدات مربوطه باید اشاره کرد

Direct Microscopy:



I- Scotch tape method: Malassezia spp. is present.

II– Koh 10% preparation: Malassezia spp. is present. (OR: Malassezia spp. is
not present.)

براي تشخیص "صر و یا توضیحی در این خصوص که چنانچه بخواهید براي پزشک معالج تفسیر مخت
توانید بنویسید می"ها آزمایش مستقیم میکروسکپی کافی است و کشت لزومی نداردآزمایشگاهی این بیماري

:به شیوه پیشنهاد شده در زیر عمل کنید

The identification of Malassezia spp. isolates relies largely on microscopic
observation of the morphology of the yeasts that is so typical of the genus,
culture has no diagnostic value because these organisms could be isolated from
most, if not all, individuals as part of the normal microbiota.

اپیدرموفیتون فلوکوزومرماتوفیتوزیس بعلتد

) (Epidermophyton floccosumاپیدرموفیتون فلوکوزوم 

. هاي کچلی کشاله ران جدا شده استاي انساندوست بوده داراي انتشار جهانی است و بیشتر از عفونتگونه
وفایتیس واریته اینتردیجیتال و بعد از ترایکوفایتون منتاگر(ز نظر شیوع سومین عامل کچلی پا این ارگانیسم ا

.این ارگانیسم از عوامل شایع کچلی بخصوص کچلی کشاله ران در ایران است. باشدمی) ترایکوفایتون روبروم

:مشخصات ظاهري کلنی

ه سبز، زیتونی هاي سفید و پودري شکل است که بتدریج به رنگ زرد متمایل بداراي رشد آهسته با کلنی
ها داراي چین کلنی. رسدسانتیمتر می5/3تا 2ها بعد از دو هفته به قطر کلنی. آیدروشن یا خاکی درمی

. اي تا حنائی رنگ استپشت کلنی بیرنگ و یا زرد قهوه. دباشنخوردگیهاي نامنظم شعاعی یا متحدالمرکز می
شود کلنی پخش میکه در سطح ) عقیم(اي سفید و استریل هائی با هایفاي پنبههاي مکرر موتاندر اثر کشت

.آیدپدید می

:مشخصات میکروسکپی

هاي شوند از ویژگیهاي فراوان که بوسیله پایه عریض، انتهاي گرد و جدار صاف مشخص میماکروکونیدي
معموالً. باشندمیکرون بوده و یک تا چهار سلولی می6-10×8- 15ها اندازه این کنیدي. این قارچ است



فتن آنها روي هایفاي گیرند و به این دلیل نحوه قرار گراز یک محل ریشه مین ماکروکونیدي ــــچندی
هاي کروي با جدار صاف و نیز سلول. میکروکونیدیا ندارد. شان برگ شبدري شکل استحمایت کننده

شکل (spiral)هایفاي فنري. آیندهاي کهنه پدید میکالمیدوکونیدي به تعداد فراوان بخصوص در کشت
.است مشاهده شودنیز ممکن

ي مربوط به اپیدرموفیتون فلوکوزوممنظره رینگ ورم در ضایعه- 21تصویر



هاي میسلیال در سراسر طول قطر سلول(هاي فراوان درماتوفیت در پوست میسلیوم–22تصویر
)آنها به یک اندازه است

_______________________________________________

:باشد22تیجه آزمایش قارچ شناسی در صورتی که منظره میکروسکپی مشابه تصویر شماره طریقه گزارش ن

Direct Microscopy:

(KOH 10% preparation) :Branching hyphae is present (compatible with
Dermatophytic mycelium).

:توان نوشتو یا اینکه می

Direct Microscopy:

(KOH 10% preparation) :Typical dermatophyte hyphae is present.

_______________________________________________

باشندهائی که از نظر شکل و اندازه مشابه یکدیگر میي آرتروسپور با سلولزنجیره- 23تصویر

________________________________________________________________

:باشد23نتیجه آزمایش قارچ شناسی در صورتی که منظره میکروسکپی مشابه تصویر شماره طریقه گزارش

Direct Microscopy:



(KOH 10% preparation) :Typical dermatophyte hyphae breaking up into
arthroconidia (Dermatophytosis).

:توان نوشتو یا اینکه می

Direct Microscopy:

(KOH 10% preparation) : Typical dermatophyte hyphae is present.

____________________________________________________

کلنی اپیدرموفیتون فلوکوزوم- 24تصویر



)اپیدرموفیتون فلوکوزوم(ماکروکونیدیاي چند سلولی و فقدان میکروکونیدیا - 25تصویر

)اپیدرموفیتون فلوکوزوم(چند سلولی و فقدان میکروکونیدیا ماکروکونیدیاي- 26تصویر



کالمیدو کونیدیا در اپیدرموفیتون فلوکوزوم- 27تصویر

تریکوفیتون تونسورانسدرماتوفیتوزیس بعلت

:(Trichophyton tonsurans)ترایکوفایتون تونسورانس 

هاي موئی ناشی از عفونت.شودمو و ناخن میموجب بروز عفونت در پوست، درماتوفیت انساندوستی است و
ن قارچ گاهی هاي جوان ایموهاي آلوده فاقد فلورسانس هستند ولی کلنی. باشدآن به فرم اندوتریکس می

تریکوفایتون تونسورانس در محیط کشت حاوي کازئین داراي رشد ضعیفی . باشداي میداراي فلورسانس تیره
.شودایش رشد آن میاست و افزودن تیامین موجب افز

:مشخصات کلنی

هاي این درماتوفیت به چهار شکل یا کلنی. اي استآهستهدر محیط سابورو دکستروز آگار داراي رشد نسبتاً
هاي دار و باالخره کلنیهاي چینکلنیهاي مغزي شکل،اي شکل، کلنیهاي کاسهکلنی: شوندحالت دیده می

داراي حالت پودري بوده و به رنگ وشود مسطح از موارد بالینی جدا میاسترینی که بیشتر از بقیه . مسطح
که تولید رنگدانه توسط بویژه در مواقعی،شودها به صورتی متمایل میگاهی رنگ کلنی. باشدزرد کرم می



کلنی واریته سولفورئوم داراي سطحی صاف و کمی پودري شکل، به رنگ زرد پررنگ و تا . قارچ زیاد باشد
هاي ناشی از واریته اخیر عالئم التهابی عفونت. باشددي شبیه به کلنی اپیدرموفیتون فلوکوزوم میحدو

به شکل کوه کلنی واریته اکوئینوم عمدتاً. هاي جلدي همراه استشدیدي داشته و در اغلب حاالت با زخم
ر بعضی مناطق د. باشداي شکل است ولی در برخی موارد مرکز آن ممکن است برجسته آتشفشان و یا کاسه
به ها معموالًپشت کلنی. رودهاي تونسورانس دیده شده و بومی آن منطقه به شمار میتنها یکی از واریته
اي تا قرمز گل اخرائی یا الً زرد مایل به قهوهها معمواین رنگدانه. ي محلول، رنگین استهاسبب تولید رنگدانه

.شوندیط منتشر میقرمز ماهوتی پررنگ بوده و گاهی در مح

:مشخصات میکروسکپی

3-7×2- 5(هاي متغیر د فراوان میکروکونیدیا با اندازهاز خصوصیات میکروسکپی این قارچ وجود تعدا

یک ساقه بلند تولید شده و گرزي یا اشکی شکل بوده، اغلب از معموالً. و اشکال متنوع است) میکرون
ها زنجیروار بدنبال یکدیگر قرار میکروکونیدي. کنندلیوم ایجاد میاي از کونیدیا را بر روي یک میسزنجیره
انتهاي . شوندهاي میکروکونیدیا ایجاد میهاي مختلف تودهو از کنار هم قرار گرفتن زنجیرهگرفته

ها ممکن است برخی از میکروکونیدي. اندکشیدهها کلفت بوده و معموالًهاي برنده میکروکونیديمیسلیوم
هاي نازك و چنگالی شکل دیده شوند برخی اوقات نیز ممکن است کونیدي. شده شبیه بادکنک گردندمتورم 

ماکروکونیدیا بندرت . دهستنهاي کج و بد شکل قرار گرفته و شبیه به هزارپا که در حاشیه و یا روي میسلیوم
تصویر (ضخیم دارندنسبتاًهايهاي بد شکل و نامنظم که دیوارهشود و بعضی اوقات ماکروکونیديتشکیل می

آنها شامل . مشاهده شوند(yeast extract agar)نیز ممکن است در محیط آگار عصاره مخمر)34شماره 
هاي نامنظمی هاي راکتی شکل و ساختمانمشاهده کالمیدوکونیدیا، میسلیوم. باشندسلول می12تا 10

ترایکوفایتون با توجه به اینکه. )33و 32اره تصاویر شم(شبیه آرتروکونیدیا در این قارچ شایع است
هاي کشت فاقد تیامین رشد بسیار کمی داشته و یا ممکن است رشد نکند، به کمک تونسورانس در محیط

براي رشد . توان آن را از ترایکوفایتون روبروم و ترایکوفایتون منتاگروفایتیس تشخیص داداین خصوصیت می
ود اسیدآمینه هیستیدین ضروري است و از این ویژگی نیز براي تفکیک این دو ترایکوفایتون مگنینی نیز وج

عالوه بر این کچلی سر ناشی از ترایکوفایتون تونسورانس به شکل . توان استفاده کردنوع درماتوفیت می
.باشداندوتریکس و کچلی ناشی از ترایکوفایتون مگنینی به حالت اکتوتریکس می



خن ناشی از تریکوفیتون تونسورانسکچلی نا–28تصویر

تهیه شده با پتاس ده درصد–29تصویر



رنگ آمیزي الکتوفنل کاتن بلو–30تصویر

و 29طریقه گزارش نتیجه آزمایش قارچ شناسی در صورتی که منظره میکروسکپی مشابه تصویر شماره 
:باشد30یا

Direct Microscopy:

(KOH 10% preparation) :Branching hyphae is present (compatible with
Dermatophytic mycelium).

:توان نوشتو یا اینکه می

Direct Microscopy:

(KOH 10% preparation) :Typical dermatophyte hyphae is present.



منظره کلنی تریکوفیتون تونسورانس–31تصویر

یاهایفی و میکروکونید–32تصویر



هایفی، میکرو و ماکروکونیدیا و کالمیدوکونیدیاي کروي شکل–33تصویر

هاسلولی و نامنظم در کنار تعداد فراوانی از میکروکونیديماکروکونیدیاي چند- 34تصویر



به فرم شماره یک مربوط . شوندهاي فرم گزارش نتایج آزمایشگاهی قارچ شناسی پیشنهاد میدر ادامه نمونه
ونگی گزارش نتایج مربوط به چگ2هاي پوست، مو و ناخن و فرم شماره زارش نتایج قارچ شناسی نمونهگ

.ي مایع مغزي نخاعی استمربوط به نمونه

ي هاهاي قارچ شناسی مربوط به نمونهي فرم براي گزارش نتایج آزمایشنمونه–1شماره ولجد
پوست، مو و ناخن

REPORT OF LABORATORY INVESTIGATION

“Mycology”

Patient’s name: Lab no.: Date: Sender:

Source: Scalp scales/scalp hair/skin scales/toenail/fingernail/toewebs/groin/…

Ι- Direct Examination:

□ KOH 10% preparation

□ Blue de methylene staining

□ Scotch tape method

*Positive Result:

Fungus elements present in skin, Nail and  scalp:

□ Typical dermatophyte hyphae breaking up into arthroconidia (Dermatophytosis)

□ Branching filaments  (Dermatophytosis)

□ Septate, branched hyphae and budding cells (Malassezia furfur or other Malassezia spp.)

□ Budding cells in different size & shapes (Malassezia furfur or other Malassezia spp.)



□ Pseudohyphae and budding cells (Candidiasis)

□ Long filaments, small coccoid forms and rod-like organism (Corynebacterium minutissmum)

□ Only Budding cells (Candida spp., Saccharomyces spp., or other true yeasts)

Fungus elements present in scalp hair:

□ spores outside the hair shaft (Ectothrix)

□spores inside the hair shaft (Endothrix)

□ mycelium and arthrospores inside the hair shaft (Favus)

*Negative Result:

□ Fungal elements not present.

II- Culture:

□ Fungus not Isolated

□ Specimen/ Culture Unsatisfactory

□ Organism(s) Isolated/ Identified:

Comment:

Medical Mycologist (PhD)



مایع هاي قارچ شناسی مربوط به نمونهي فرم براي گزارش نتایج آزمایشنمونه- 2جدول شماره 
مغزي نخاعی

In the name of Allah

Medical Mycology Department

Mycology Report Form

CerebroSpinal Fluid analysis

DateLab No.Patient’s namePhysician nameWardHealth care Center

CommentColorAppearanceVolumeSpecimen status

Direct Microscopy Preparations

CommentResultStaining Methods

KOH10%

India ink

Gram

Geimsa

Kinyoun



Ziehl-Neelsen

Culture Preparation

Birdseed agarBASDA+CSDAMedia used

Incubation Temperature

Days to positive Results

Result

Comment



اونیکومایکوزیس بحث شده کاندیدیازیس جلدي، اریتراسما وي جوابدهی براي ي بعد در مورد نحوهدر شماره
.هاي گزارش نتایج آزمایشگاهی ارائه خواهد گردیدهاي دیگري از فرمو نمونه


