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مقدمه

مخمري يهاجنساما ،مربوط به کاندیدا و کریپتوکوکوس هستندشوندیممخمرها ایجاد یلهوسبهکه ییهاعفونتاگرچه اغلب 
شامل ماالسزیا، تریکوسپورون، رودوتروال، ساکارومایسس، هاجنساین . باشندیمدیگري نیز وجود دارند که از این نظر حائز اهمیت 

در در این بخش مطلب مربوط به ماالسزیا خاتمه یافته و.و اسپوروبولومایسس هستندهانسنوال، هانسنیوسپورا، بالستوشیزومایسس
.شودسپورون بحث میمورد جنس تریکو

بیولوژي ماالسزیاها

ي از یک محل بطریقهیزنجوانهدارند و قطبییکیزنجوانهاست که لیپوفیلیک هستند، حالت ییمخمرهاجنس ماالسزیا شامل 
در تلومورفیکمرحله.و بین سلول جوانه و سلول مادري اتصال پهنی وجود داردگیردیمصورت درپییپصورتبهک و انتروبالستی

شواهدي که بر این خویشاوندي داللت .ها داردمربوط به این جنس کشف نشده است اما ارتباط نزدیکی با بازیدیومیستيهاگونه
سیتوزین اسیدهاي - و همچنین نسبت گوانینDBBبا یزيآمرنگيهاواکنششامل ساختمان و آنالیز دیواره سلولی، کنندیم

دیگر این گروه با يهاشباهتآز مثبت هستند و این پدیده نیز از این جنس داراي واکنش اورهيهاگونهتمام . نوکلئیک است
شامل ماالسزیا فورفور، ماالسزیا شوندیمکه بر اساس خصوصیات فنوتیپیک شرح داده ياگونهسه .باشدیمهابازیدیومیست
و نسبت وابستگی به مواد لیپیدي، مورفوژنز جوانهيیهپابرتوانیمرا هاگونهاین . استدرماتیسماالسزیا پکیو سمپودیالیس

مربوط به هايیناستردرماتیس براي رشد خود به لیپیدها وابسته نیست و ماالسزیا پکی. گوانین به سیتوزین از یکدیگر افتراق داد
دو . حاوي لیپید رشد بهتري دارندهايیطمحي و البته بر روکنندیمکشت معمولی قارچ نیز رشدهايیطمحاین گونه بر روي 

موردلیپیدهائی که براي ماالسزیا فورفور و ماالسزیا سمپودیالیس . کنندینمکشت فاقد لیپید رشد هايیطمحدیگر بر روي يگونه
از روغن زیتون استریل براي افزودن به معمولطورب.باشندیم) کربنه24تا 12(چرب با زنجیره بلند یدهاياسهستند شامل یازن

این ییشناساکشت حاوي سیکلوهگزامید براي جداسازي و هايیطمحهمچنین از ،شودیمکشت قارچی استفاده هايیطمح
ازي و براي جداسهایشگاهآزماماالسزیا فورفور و ماالسزیا سمپودیالیس مشابه هم هستند و اکثر يگونهدو . شودیماستفاده هاگونه

عنوانبهبا مرفولوژي سازگار با ماالسزیا فورفور دوستیچربمخمرهاي . دهندینمافتراق این دو گونه از یکدیگر اقدام خاصی انجام 
20تشخیص افتراقی این دو گونه از یکدیگر بر اساس رشد ماالسزیا فورفور در توین . شوندیمهمین گونه در نظر گرفته و گزارش

تا 24بر روي محیط کشت در عرض هایکلنپیدایش . گیردیمانجام در این محیطرشد ماالسزیا سمپودیالیس ده درصد و عدم 



متنوع است و حالت اختصاصی براي کامالًهایکلنمرفولوژي . گیردیمدرجه صورت 37تا 35انکوباسیون در دماي ساعت96
- 8ها آنياندازهکه شوندیمبولینگ مشاهده يمهرهشیر یا يیشهشعناصر مخمري شبیه در آزمایش میکروسکپی . گونه ندارد

هايیناستراکثر . مخمري وجود دارديهاسلولياندازهدر یتوجهقابلیپوشانهمدر بین سه گونه .میکرون است5/1-3در 5/4
که (بیضوي يهاسلولو ) استسوم بودهت عنوان پیتروسپوروم اوربیکولر موتحقبالًکه (داراي مخمرهاي کروي ماالسزیا فورفور

in)مربوط به میزبان يهانمونهآنچه که در هاي کوتاه مشابههایفی.باشندیم)استشدهیمپیتروسپوروم اواله نامیدهعنوانبهقبالً

vivo)هاي کوتاه را هایفیهرچند که تولید ،شودیممشاهدهماالسزیا فورفور هايیناسترتنها در تعداد کمی از شودیمدیده
درون و یطشرادرماتیس در ماالسزیا پکی. نمودول به محیط کشت در قارچ القابا افزودن کلسترول و استرهاي کلسترتوانیم

هايژنیآنتو بیضوي، در اعم از کرويمخمري يهاسلولتنوع در مرفولوژي . بیرون از بدن موجود زنده قادر به ایجاد هایفی نیست
و در میزان و گوانین–هاي الکتروفورتیک، در محتواي سیتوزین، در کاریوتایپ)هاسروواریته(یکیسرولوژيهاگروهسطحی و 

بیش بطور حتمکه استاین مطلب يدهندهنشانهااختالفاین . واقع شده استتوجهموردماالسزیا يهاگونهبین رشد درسرعت 
Guillot & Gueho). گونه براي این جنس شناخته شده است13البته امروزه حدود . (از سه گونه در این جنس وجود دارد

نمونه 52(استرین سه گونه ماالسزیا 104سیتوزین –و محتواي گوانینتوالی بازهاي آلی اسیدنوکلئیک زیرواحد بزرگ ریبوزومی
وابسته به لیپیدهاي غیراسترین از استرین32آنالیز .را مورد مقایسه قرار دادند) نمونه از حیوانات بدست آمده بود52از انسان و 

ماالسزیا از قبیل متعددي يهاونهگشاملیپیدلوابسته به يهاگونه. نشان داددرماتیسون منفرد را بنام ماالسزیا پکییک تاکس
4؛گونه را در این جنس تعریف کردند7و همکارانش Guehi.بودنددیگر ماالسزیايهاگونهو سمپودیالیس، ماالسزیا فورفور

و ماالسزیا اسلوفیا رستریکتاماالسزیا گلوبوزا، ماالسزیا ابتوزا، ماالسزیايهابناملیپوفیلیک هستند که آنها را هاآنگونه از 
ییهاتست. اندشدهپوستی انسان جدا يهاعفونتتاي اولی از 3و اندآمدهگونه از پوست میزبانان سالم بدست 4این . شناسیمیم

به مواد لیپیدي هاآنمربوط به وابستگی يهاسنجشمورد استفاده قرار گیرد شامل تواندیمهاگونهکه براي تشخیص افتراقی این 
و مطالعات مربوط به 80و 60، 40، 20مربوط به رشد یا ممانعت از رشد بر روي توین يهاتستت، سنجش کاتاالز، اس

براي .گیرندیماز یکدیگر مورد استفاده قرار هاآناست که براي تشخیص افتراقی ییهاتستنیز از دیگر مخمرهامرفولوژي سلولی 
متفاوتی نیاز دارند همچنان به یشنماو یا به کنندیممتفاوتی ایجاد هايیماريبمختلف يهاگونهاینکه مشخص شود که آیا 

.باشیمیمنیازمند هاآنو درمانی یزاییماريبمطالعات 



ماالسزیا فورفور

ماالسزیا فورفورهايیکلن



ماالسزیا سمپودیالیس

ماالسزیا سمپودیالیس



ماالسزیا سمپودیالیسهايیکلن

تریکوسپورونجنس 

تریکوسپورون یک جنس مخمري است که با تولید هایفی حقیقی و سودوهایفی، آرتروکونیدي و بالستوکونیدي شناخته :تعریف
گونه در این جنس است که در ارتباط با انسان هم ترینشایع) نام مترادف آن تریکوسپورون کوتانئوم(تریکوسپورون بیژلی . شودمی
سه گونه مرتبط با انسان مورد ارزیابی . پاتوژن شناخته شده استعنوانبهکننده سطوح بدن و هم یک ارگانیسم کلونیزهعنوانبه

که به (T. capitatum)دیگر منتقل شده است که عبارتند از گونه تریکوسپورون کپیتاتوم هايجنسمجدد قرار گرفته و به 
و (T. penicillatum)سیالتاوم قال یافته، گونه تریکوسپورون پنیانت(Blastoschizomyces)جنس بالستوشیزومایسس 

دیگر محیطی هستند و هايگونهاغلب . اندشدهکه به جنس جئوتریکوم منتقل (T. fermentans)تریکوسپورون فرمنتنس
.شوندمیبندرت در ارتباط با انسان دیده 

اپیدمیولوژي، خصوصیات کلینیکی و درمان

کننده دهان و حلق و نیز یک ارگانیسم کلونیزهعنوانبهتریکوسپورون بیژلی یکی از اجزاء فلور نرمال خاك است و گاهی اوقات 
. عامل مسبب پیدراي سفید که یک عفونت سطحی ساقه مو است شناخته شده استعنوانبهارگانیسم بدواً. شودمیپوست یافت 
و با بژو یا به رنگ سفید، زرد، سبزهايجدولبغل و یا ناحیه عانه را درگیر کند و با موهاي سر و یا صورت، زیرتواندمیاین عفونت 

بر روي ساقه مو مستقیماًو شفاف به همراه آرتروسپورها که هاي داراي دیواره عرضیاز هایفیهاجدولاین . شودمیقوام نرم دیده 
در نواحی ترفراوانصورتبهکه این بیماري در سرتاسر جهان شناخته شده است اما هرچند. اندشدهتشکیل ،شودمییافت 



یک آلرژن شایع شناخته شده است که قادر است عنوانبهبیژلی همچنین تریکوسپورون. شودمیگرمسیري یا نیمه گرمسیري دیده 
.(hypersensitivity pneumonitis)پنمونی ناشی از ازدیاد حساسیت ایجاد کند

ندول مربوط به پیدراي سفید در اطراف ساقه مو

منظره کلنی تریکوسپورون



پشت کلنی تریکوسپورونمنظره

CMAهاي تریکوسپورون بر روي محیط منظره هایفی و آرتروکونیدي



منظره آرتروکونیدي و بالستوکونیدي در تریکوسپورون

آرتروکونیدي و بالستوکونیدي در تریکوسپورونهایفی حقیقی،



اکثر . یک پاتوژن که قادر به ایجاد بیماري تهاجمی است شناخته شده استعنوانبهتریکوسپورون بیژلی طرفاینبه 1970از دهه 
هايبدخیمیدلیلبهايشدهسرکوبمنتشره در بیمارانی رخ داده است که سیستم ایمنی هايعفونتموارد گزارش شده از 

43ک مطالعه انجام گرفته در ژاپن بر روي در ی. اندداشتهجامد هايارگانجامد و یا پیوند هايارگانهايسرطانهماتولوژیک و یا 

. اندداشتههماتولوژیک ايزمینهاز این بیماران یک بدخیمی %) 86(مورد 37اندداشتهبیمار که عفونت منتشره با این ارگانیسم
هاآنمطلق نوتروفیل ، یعنی شمارشاندبودهقبل از اینکه با این قارچ عفونی شوند نوتروپنیک ) مورد43از 26(اکثر این بیماران 

اندبودهتمام این بیمارانی که فاقد بدخیمی هماتولوژیک تقریباًتوجهیقابلطوربه. مکعب بوده استمترمیلیدر 100کمتر از 
فونژمی تریکوسپورون بیژلی شرح داده هاآنجمعیتی دیگري که در هايگروه. کورتیکوستروئیدهاي سیستمیک دریافت کرده بودند

ورود این ارگانیسم شامل مجاري گوارشی کلونیزه شده و یا هايراه. شامل نوزادان نارس و بیماران دچار سوختگی بوده استشده 
ايلکهرادیوگرافی از قفسه سینه ممکن است ارتشاح بینابینی منتشر و یا درگیري هايفیلم. کاتترهاي ورید مرکزي است

مشابه با دیگر پنمونیهاي قارچی هانشانهشده عالئم و سرکوب هاآنی که سیستم امینی ندر بیمارا. رتیکولوندوالر را نشان دهند
دیگري هايارگان. مرتبط با دیس پنه، سرفه و خلط خونی استبیوتیکیآنتیشامل تب ماندگار در حضور درمان معموالًاست که 

.باشندمیو طحال ، قلب، کبدهاچشمشامل مغز، شوندمیدر نوع عفونت منتشره مبتال نادرترکه در موارد 

هائی هستند که ها و ندولها، وزیکولوپوستولها، پاپولپوستی در ارتباط با عفونت عمقی تریکوسپورون بیژلی شامل ماکولهايیافته
کلینیکی این ضایعات ممکن به لحاظ .قرار گرفته باشند و یا اینکه در تمام بدن پخش شده باشندهااندامممکن است در نواحی 

کشت و هیستولوژي هايبررسیبیوپسی پوست و . دیده شودتواندمیسلولیت نیز . ضایعات کاندیدیازیس منتشره باشداست شبیه 
تریکوسپورون اغلب توسط کشت خون تشخیص داده يمنتشرهعفونت . براي نیل به تشخیص صحیح ممکن است ضروري شود

به تشخیص تواندمیهیستولوژیک هايبررسیبیوپسی از محل مربوطه و کشت یا ،یک عضو مشخصدر صورت درگیري. شودمی
هستند کاندیداییاز عناصر تربزرگمخمري و نیز عناصر میسلیال را که هايفرممطالعات هیستولوژیک اغلب اوقات .کمک نماید

هیستولوژیک دیگري که به تشخیص يمنظره.شودمیآرتروکونیدي دیده هاعفونتدر برخی از .دهندمینشان ) میکرون10تا (
ایمنوپراکسیداز آمیزيرنگ. گیرندمیدر یک طرح رادیال شکل معموالًتریکوسپورون بیژلی هايسلولاین است که کندمیکمک 

بیژلی و کاندیدا در مقاطع بافتی گاهی تشخیص استفاده شده است زیرا تمیز دادن بین تریکوسپورونهايراهیکی از عنوانبهنیز 
سرم بیماران مبتال به عفونت منتشره تریکوسپورون بیژلی ممکن است در تست التکس آگلوتیناسیون . اوقات بسیار مشکل است

درمان استاندارد تریکوسپورونوزیس عنوانبهBآمفوتریسین از. مربوط به کریپتوکوکوس نئوفرمنس واکنش متقاطع نشان دهد
شرایطتعیین حساسیت در هايآزمایشدر . درمانی وجود داردهايشکستفراوانی از هايگزارشاما شودمیمنتشره استفاده

اما سطوحی که شودمیمهارBاستاندارد آمفوتریسین هايغلظتآزمایشگاهی نشان داده شده است که تریکوسپورون بیژلی توسط 
عنوانبه،رودمیاستانداردي است که بکار هايغلظتاست بسیار باالتر از نیازموردگانیسم روي این میکروارآورمرگبراي اثرات 

Bاستاندارد آمفوتریسین هايغلظترشد تریکوسپورون بیژلی با کلینیکیيایزوله7در نشان دادند که همکاران وWalshمثال

هايبررسیدریافتند که با کمک تکنیک ماکرودیلوشن و هاآناگرچه. مهار شدند) لیترمیلیمیکروگرم در 2یعنی کمتر از (
بیش از هايغلظتیعنی (Bبسیار باالي آمفوتریسین هايغلظتمگر اینکه از شوندنمیاکثر استرین ها کشته ) timed kill(زمانی

معمولی یک عامل استاتیک است و در بیمارانی هايغلظتدرBآمفوتریسین بنابرایناستفاده شود،) لیترمیلیمیکروگرم در 20
شوندمیدرمانی دیگري که در نظر گرفته هايانتخاب.سازدمیکه از تعداد مطلوب نوتروفیل برخوردار نیستند درمان را مشکل 



به Bا آمفوتریسین و یفلوروسیتوزینوBو یا درمان ترکیبی به همراه آمفوتریسین Bشامل استفاده از دوزهاي باالي آمفوتریسین 
.باشندمیهاي سیستمیک لیپوزومال و باالخره آزولBهمراه ریفامپین، آمفوتریسین 

تریکوسپورونهايگونهسایر 

.T)تریکوسپورون کپیتاتوم. اندشدهکلینیکال شناخته هايعفونتعامل عنوانبهغیر از تریکوسپورون بیژلی خیلی بندرت هايگونه

capitatum) ،پورون فرمنتنس ــتریکوس(T. fermentans) سیالتومتریکوسپورون پنیو(T. penicillatum) اکنون
.T)مورد گزارش از عفونت مهاجم توسط تریکوسپورون پولولنس دو. اندشدهبندي طبقهبالستوشیزومایسس و جئوتریکومعنوانبه

pullulans)که شامل یک مورد پنومونی و یک مورد فونژمی داخل عروقی مرتبط با کاتتر در یک بیمار نوتروپنیک وجود دارد
.استکردهمیپروفیالکتیک دریافت صورتبهکتوکونازول را قبالًکه فونژمی داشته است بیماري. بوده است

)و بالستوکونیديحضور هایفی، آرتروکونیدي(تریکوسپورونوزیس منتشره 



تریکوسپورون آساهیهايکلنی

تریکوسپورونبیولوژي

هايقارچکه مراحل آنامورف گردیدمیهائی خیر شامل یک گروه هتروژن از گونهايدههفرم غیرجنسی تریکوسپورون تا یکی دو 
تاکسونومیک قرار توجهقابلتجدیدنظرهايزمان گذشته این جنس مورد ارزیابی و در طول. و بازیدیومیستی بودندآسکومیستی 

يدیوارهمرفولوژیک منفذ موجود در هايویژگی، +DBBآمیزيرنگسلولی، يدیوارهگرفته است و اکنون بر اساس ساختمان 
کپسولی ژنآنتیساکاریدي که با پلیژنآنتیو مشابهت کمپلکس ریبوزومیRNAآز، تشابهات توالی سلولی، تولید اورهعرضی بین

.شودمییک جنس مخمري بازیدیومیستی در نظر گرفته عنوانبهنهایتاًوفرمنس وجود دارد، وکوس نئکریپتوک

به .تریکوسپورون بیژلی در حال حاضر نیازمند مطالعات مرفولوژیک و بیوشیمیائی استویژهبهتریکوسپورون هايگونهشناسایی
در ابتدا هاآرتروکونیدينای. شوندمیساعت به آرتروکونیدي تبدیل 72تا 24هاي حقیقی فراوان در مدت هایفیلحاظ مرفولوژیک

هايسلولها در امتداد ممکن است بالستوکونیدي. استترمشکلمعموالًبالستوکونیدي يمشاهدهمستطیلی شکل هستند و
جوانه از صورتبههاي کاذب خارج گردند و یا اینکه حتی ممکن است زنجیره از هایفیصورتبههایفی دیده شوند و یا 

اما کنندنمیرا تخمیر هاکربوهیدراتآز مثبت هستند، اورهسپورون بیژلیتریکوازجملههاگونهاکثر .ها خارج شوندآرتروکونیدي
اعضاي شناساییبراي عموماًهاربوهیدراتکالگوهاي مربوط به جذب . (assimilate)کنندمیرا جذب هاکربوهیدراتبسیاري از 

یک استرین که از منابع انسانی، حیوانی و محیطی یکصدو.Gueho et alاخیراً. گیرندمیقرار استفادهموردمربوط به این جنس 
مرفولوژیک، هايویژگیقرار گرفتند شامل استفادهموردخصوصیاتی که براي این ارزیابی . جدا شده بودند را مورد ارزیابی قرار دادند

مربوط به توالیهايبررسیو سیتوزین اسیدهاي نوکلئیک–، محتواي گوانین ubiquinoneهايسیستمپارامترهاي فیزیولوژیک، 



RNA26sتا در ارتباط با 19تاکسون از این 6اعضاء . تاکسون بدست آمد19این مطالعات تعداد يدرنتیجه.بوده است
هايعفونتبا مواردي از تریکوسپورون آساهیکه اندبودهعمقی هايعفونتتاکسون مرتبط با 2. اندبودهانسانی هايبیماري

هايتاکسونتا از 4. سیستم اعصاب مرکزي در ارتباط بوده استهايعفونتو منتشره و تریکوسپورون موکوئیدس با هماتوژنوس
شامل تریکوسپورون هااینبا پیدراي سفید مرتبط بودند که ترشایعبسیار صورتبهپوستی و هايعفونتبا عموماًجدید 

.اندبودهو تریکوسپورون اینکین آستروئیدس، تریکوسپورون بیژلی، تریکوسپورون اووئیدس

و حساسیت یا مقاومت جذبهايواکنشاین جنس به کمک مطالعات مربوط به دما، ءگونه در بین اعضاعیینتامکان خوشبختانه 
را.Gueho et alهاي رسیهمکارانش برو Sugitaمطالعات مربوط به اسیدهاي نوکلئیک توسط .وجود داردسیکلوهگزامید به 

) DNAبر پایه (مختلف يگونه4حداقل توسط شودمیانسان که توسط تریکوسپورون بیژلی ایجادهايعفونت.کردمیتائید
هاي جدید اختالفی وجود دارد یا خیر، در شدت ویروالنس و یا درمان این تاکسونبراي اینکه مشخص شود که آیا . آیدمیبوجود 

.ها ضروري استدر سطح تاکسونشناساییبا بیشترمطالعات کلینیکیِ
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