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قارچ�های�دیماتیاسئوس�و�اهمیت�پزشکی�آن�ها

مقدمه
عفون��ت های انس��انی و حیوانی ناش��ی از ق��ارچ های 
دیماتیاس��ئوس را ب��ه چهار دس��ته بیماری های س��طحی، 
جل��دی، زیرجلدی و سیس��تمیک طبقه بندی می کنند. این 
عفونت ها دارای طیف وس��یعی از اش��کال بالینی هستند و 
ش��دت بیماری ه��ای حاصل��ه از بیماری های س��طحی و 
خفیف ت��ا عفونت های عمقی و کش��نده متفاوت اس��ت. 
فئوهایفومایکوز یک بیماری است که در سطح جهان دیده 
می ش��ود، معموال افراد بالغ بیش��تر به آن مبتال می شوند و 
حدود نیمی از آن ها به سبب ابتالء به بیماری های زمینه ای 
مانند دیاب��ت ملیتوس، توبرکلوز، جذام و لوکمی سیس��تم 
ایمنی آس��یب دیده ای دارند. در این قس��مت در مورد آن 
دس��ته از قارچ های دیماتیاسئوس که کنیدی های کوچک 
ب��ا زنجیره های طوی��ل تولید می کنند ش��امل جنس های 
کالدوس��پوریوم، کالدوفیالوفورا و نیز آن دس��ته که دارای 
س��اختمان های پیچیده تولید مثلی هس��تند نظیر کتومیوم، 
ناتراس��یا، فوم��ا و کونیوتیریوم بحث می ش��ود و س��پس 
اش��اره ای به عوامل دیماتیاس��ئوس ایجاد کننده مایس��توما 

خواهد گردید.  
دیماتیاس��ئوس،  ه��ای  ق��ارچ  کلی��دی:  کلم��ات 
فئوهایفومیست، فئوهایفومایکوز، قارچ های سیاه، مایستوما

ارگانیسم�هایی�كه�كنیدی�های�كوچك�در�
زنجیره�های�طویل�تولید�می�كنند

این گروه از ارگانیسم ها شامل گونه های کالدوسپوریوم 

می باش��ند ک��ه هم به عنوان پاتوژن های انس��انی و هم به 
عنوان آلوده کننده های آزمایش��گاهی حائز اهمیت هستند.  
اعضاء جنس کالدوفیالوفورا که در بین ش��ایع ترین عوامل 
کروموبالس��تومایکوزیس و فئوهایفومایک��وز مغزی قرار 
دارد نیز در این گروه مطالعه می شوند. گونه های فونسکا 
که ب��ه طور نرمال طول زنجیره کونیدی��ال آن ها تنها به 2 
یا 3 س��لول می رس��د پیش از این با ارگانیس��م هایی که 
کونیدیوفورهای س��مپودیال و کنی��دی های کوچک دارند 

شرح داده شده است.

گونه�های�كالدوسپوریوم
کلینیک��ی  میکروبیول��وژی  ه��ای  آزمایش��گاه  در 
غالب��ا ب��ا گونه ه��ای کالدوس��پوریوم مواجه می ش��ویم. 
 ،)C. cladosporioides( کالدوسپوریوم کالدوسپوروئیدس
 ،)C. sphaerospermum( کالدوس��پوریوم  اسفرواسپرموم
کالدوس��پوریوم االتوم )C. elatum( و کالدوس��پوریوم 
اکسیس��پوروم )C. oxysporum( ب��ه عنوان عوامل نادر 
فئوهایفومایکوزیس بطور کامل شناس��ایی نش��ده و تحت 
عنوان “Cladosporium species” گزارش ش��ده اند. 
اما کالدوس��پوریوم کالدوس��پوریوئیدس و کالدوسپوریوم 
اسفرواس��پرموم همچنی��ن در بی��ن ش��ایع تری��ن آل��وده 
 کننده های آزمایشگاهی قرار دارند. کالدوسپوریوم بانتیانوم
 )C. carrionii( کالدوسپوریوم کاریونی ،)C. bantianum(
و کلدوسپوریوم دوریسی )C. devriesii( اکنون به جنس 

کالدوفیالوفورا انتقال پیدا کرده اند.

 دکتر محمد قهری
دکتراي علوم آزمایشگاهي، PhD قارچ شناسی 

استادیار دانشگاه امام حسين )ع(
ghahri14@gmail.com

بخش چهارم
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کالدوفیالوفورا بانتیانا
گونه های کالدوس��پوریوم رش��د سریعی داش��ته و کلنی های 
زیتونی رنگ خاکستری- قهوه ای یا سیاه با قوام پنبه ای یا مخملی 
دارند. کونیدیوفورها به طور مس��تقیم برآمده اند، دارای تیغه میانی 
اند و اغلب منشعب هستند. دو شکل مرفولوژیک میکروسکوپی از 
کنیدی ها دیده می شود که در گونه ای به گونه دیگر یکی از این دو 
ش��کل بر دیگری غالبیت دارد و از این نکته در شناسایی گونه های 
متعلق به این جنس کمک گرفته می شود. اولین نوع از این سلول ها 
تحت عنوان “shield cells” کنیدی های اولیه ای هس��تند که به 
وس��یله کونیدیوفورها تولید می ش��وند و بر اساس شکل یکسان 
آن ها نام گرفته اند و به صورت زنجیره های منشعبی از کنیدی های 
کروی مانند یا بیضی شکل در می آیند. شکل متمایز دومی حضور 
ناف ه��ای )hila( تیره روی کنیدی ها اس��ت که اس��کارهایی در 
محل های اتصال که مربوط به اتصال قبلی به کنیدیوفور و یا سایر 
کنیدی ها اس��ت را نشان می دهد. همچنین اندازه و شکل کنیدی 
ه��ا و طول زنجیره کونیدیال برای افت��راق دادن بین گونه ها مورد 

استفاده قرار می گیرد.
گونه�های�كالدوفیالوفورا

یافته های جدید مربوط به مطالعات توالی یابی زیر واحد بزرگ 
rRNA و تس��ت ه��ای فیزیولوژیک تغذیه ای منج��ر به تجدید 
نظ��ر در طبقه بندی تاکس��ونومیک چند پاتوژن انس��انی در جنس 
کالدوفیالوفورا ش��ده است. گونه های نوروتروپیک کالدوفیالوفورا 
بانتیان��ا )Cladophialophora bantiana( ک��ه نام س��ابق آن

 Cladosporium bantianum و Xylohypha bantiana
و Cladosporium trichoides بوده است و همچنین امروزه به 
عنوان سینونیم با Xylohypha emmonsii در نظر گرفته می شود 

شایع ترین عامل مسبب فئوهایفومایکوز مغزی است.

کالدوفیالوفورا کاریونی
)Cladophialophora carrionii( کالدوفیالوفورا کاریونی
که قبال تح��ت عنوان کالدوس��پوریوم کاریونی نامیده می ش��د و 
سینونیم با Cladophialophora ajelloi است در بین فراوانترین 
ارگانیسمهای جدا شده در ارتباط با کروموبالستومایکوزیس مطرح 

است.
 گونه هایی که کمتر موجب بیماری های انسانی می شوند عبارت 
 )Cladophialophora devriesii( از کالدوفیالوفورا دوریسی
کالدوفیالوف��ورا    ،Cladosporium devreisii ب��ا  س��ینونیم 
بوپی ائی )Cladophialophora boppii( که قبال تحت عنوان 
Taeniolella boppii نامیده می شد و کالدوفیالوفورا آرکسی ائی 
)C. arxii( می باشند. دو گونه ای که ارتباط بیشتری با بیماری های 
انس��ان دارن��د در ادامه مورد بح��ث قرار می گیرند. ب��رای مطالعه 
جزئیات بیش��تر در مورد کلیدهای تشخیصی می توانید به رفرانس 

زیر مراجعه کنید:
 De Hoog GS, Gueho E, Masclaux F, et al.
 Nutritional physiology and taxonomy of human
 pathogenic Cladosporium xylohypha species. J
Med Vet Mycol 33: 339, 1995

كالدوفیالوفورا�كاریونی
کالدوفیالوفورا کاریونی موجب کروموبالس��تومایکوزیس 
در نواحی گرمس��یری و نیمه گرمس��یری می ش��ود که شامل 
استرالیا، کشورهای جنوب آفریقا و آمریکای جنوبی می باشد. 
موارد زیرجلدی فئوهایفومایکوزیس نیز گزارش ش��ده است. 
رش��د کلنی آهسته است )4 س��انتی متر در مدت یک ماه( و 
کلنی های مس��طح با سطح مخملی تولید می کند که به رنگ 
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خاکس��تری کمرن��گ، زیتونی رنگ یا قهوه ای تیره تا س��یاه 
می باشند. پش��ت کلنی نیز سیاه رنگ است. هایفی ها دارای 
دیواره عرضی و تیره رنگ می باشند. کنیدیوفور ممکن است 
ب��ه صورت کناری یا انتهایی باش��ند و از نظ��ر اندازه دارای 
تنوع هس��تند و بر روی خود زنجیره های منشعب و طوالنی 
از کنی��دی های بیضوی به ابعاد یک و نیم تا 3 میکرون در 2 
تا هفت و نی��م میکرون با دیواره صاف ایجاد می کنند که به 
راحتی پخش و پراکنده می گردند. حداکثر دمای رش��د برای 

این قارچ 36 تا 37 درجه سانتی گراد است.

کالدوفیالوفورا کاریونی

کالدوفیالوفورا کاریونی

كالدوفیالوفورا�بانتیانا
کالدوفیالوفورا بانتیانا سینونیم با اسامی زیر است:

 Xylohypha bantiana. Cladosporium trichoides.
Cladosporiu bantianum. Xylohypha emmonsii

ش��ایع ترین عامل درگیر کننده در فئوهایفومایکوز مغزی است. 
از آنج��ا ک��ه این بیم��اری نوعا اف��راد دارای ایمنی شایس��ته را از 
طری��ق مجاری تنفس��ی تحت تاثیر قرار می دهد الزامی اس��ت که 
عملیات آزمایش��گاهی ب��ا آن در زیر هود بیولوژیک انجام ش��ود. 
 کلنی ها زیتونی – خاکس��تری تا قهوه ای هس��تند و پش��ت کلنی
 زیتونی – سیاه است. سطح کلنی دارای چین خوردگی های مالیمی 
است، رشد نسبتا سریعی دارد و کنیدیوفورهای آن اندکی تمایز یافته 
هستند و از هایفی های تیغه دار پیگمانته منشاء گرفته اند. کنیدی ها 
زیتون��ی کمرنگ و اکثرا ب��ه ابعاد دو و نیم تا 5 در 6 تا 11 میکرون 
می باش��ند. این کنیدی ها بیضی ش��کل تا دوکی هستند و تشکیل 
زنجیره های طویل با انشعابات کم که به راحتی پخش و پراکنده می 

شوند را می دهند، گاهی نیز کالمیدوکونیدی دیده می شود.

کلنی کالدوفیالوفورا بانتیانا

کالدوفیالوفورا بانتیانا
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کالدوفیالوفورا بانتیانا

قارچ�هایی�كه�دارای�ساختمان�های�تولید�مثلی�
كمپلکس�هستند

ارگانیس��م های��ی ک��ه در اینج��ا توصیف می ش��وند )و 
همچنین گونه های لپتوسفریا Leptosphaeria و پیرنوکتا 
Pyrenochaeta که همراه با عوامل مایس��توما مورد بحث 
قرار می گیرند( به وسیله حضور اجسام میوه دهنده کمپلکس 
در شرایط روتین کشت آزمایشگاهی شناخته می شوند. برای 
ارگانیس��م های مورد بحث این س��اختمان ها یا پری تش��یا 
Perithecia هس��تند )یک نوع جس��م میوه دهنده جنس��ی 
که توس��ط آسکومیس��ت ها ایجاد می ش��ود( و ی��ا پیکنیدیا   
Pycnidia می باش��ند که اجسام میوه ای غیر جنسی مربوط 

به کولومیست ها Coelomycetes می باشند.

گونه�های�كتومیوم
اگر چه به عنوان عوامل میکوز انسانی شایع نیستند اما به هر 
 C. globosum حال عفونت های مربوط به کتومیوم گلوبوزوم
و کتومیوم آتروبرونئوم C. atrobrunneum گزارش شده اند. 
کتومی��وم گلوبوزوم موجب انیکومایکوز، لزیون های پوس��تی، 
پریتونی��ت و فئوهایفومایکوز مغزی ش��ده اس��ت در حالی که 
کتومیوم آتروبرونئوم که یک عامل نوروتروپیک اس��ت موجب 

بیماری منتشر و مرگ آور در بیمار لوکمیک شده است.

منظره ریزبینی )در زیر لوپ( پریتیشیا در کتومیوم 
گلوبوزوم 

منظره پریتیشیوم کتومیوم گلوبوزوم در زیر 
میکروسکوپ
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کنیدی های کتومیوم گلوبوزوم
کلنی های این قارچ در ابتدا سفید یا خاکستری روشن و یا قهوه ای 
رنگ هستند که سپس نواحی تیره در نتیجه ایجاد پریتشیا در آن ها 
ظاهر می شود. پریتشیای کروی مانند یا بیضوی شکل که هرکدام 
دارای یک منفذ راسی )ostiole( می باشند و با زائده های مو مانند 
خاصی تحت عنوان ‘setae’ پوشیده شده اند. پریتشیاها با 8 عدد 
آسک اسپوردار پر شده اند. آسکوسپورها به ابعاد 5 تا 8 در 9 تا 12 
میکرون هستند و دارای دیواره صاف و به رنگ تیره می باشند. گونه 
ه��ای مختلف را از روی اندازه پریتش��یاها، مرفولوژی ‘setae’ و 
شکل کنیدی ها از یکدیگر تشخیص می دهند: پریتشیای با قطر 70 
تا 150 میکرون مربوط به کتومیوم آتروبرونئوم و پریتشیای با قطر 
175 تا 280 میکرون مربوط به کتومیوم گلوبوزوم می باشد. شکل 
 )straight( در کتومیوم آتروبرونئوم راس��ت و مس��تقیم ’setae‘
و در کتومیوم گلوبوزوم بصورت حلقه ای )coiled( و در س��ایر 
گونه ها ممکن است به صورت منشعب باشد. شکل کنیدی ها در 
کتومیوم گلوبوزوم لیموئی ش��کل و در کتومیوم آتروبرونئوم شبیه 

دوک )spindle( است.

 ناتراسیا منجیفرا / سیتالیدیوم دیمیدیاتوم
Nattrassia mangiferae/Scytalidium dimidiatum  

این ارگانیس��م عامل شایع درماتومیکوزها و و اونیکومایکوز در 
بیمارانی اس��ت که در مناطق گرمس��یری زندگی می کنند و یا از 
آنجا مهاجرت ک��رده اند. گزارش های متع��ددی از بیماری های 
مهاجم ناشی از آن ها در افرادی که دارای اختالل در سیستم ایمنی 
هس��تند وجود دارد. نام قبلی این ارگانیسم هندرسنوالتورولوئیده 
بوده اس��ت، توس��ط Sutton و Dyko بر اس��اس س��لول های 
کنیدی زا )فیالیدها(، کنیدی ها )رنگارنگ و س��لول میانی تیره تر( 
و س��ینانامورف آرتریک )arthric( مجددا طبقه بندی شده است. 
کلنی ها سیاه رنگ و پشمی شکل هستند و تمام سطح پلیت و یا 
لوله کش��ت را در مدت 3 تا 4 روز پر می کند. آرتروکنیدی های 
یک و دو س��لولی به ابعاد 16/5 -4 در 8/5 میکرون که  توس��ط 
سلول های دیس��جانکتر از یکدیگر جدا نمی شوند  از هایفی های 
تیره، پهن )به قطر تا 10 میکرون( ایجاد می شوند. بعد از انکوباسیون 
بیشتر پیکنیدی های مولتی لوکوالر ایجاد می شوند که کنیدی های 

رنگارنگ به ابعاد 16-10 در 6/5 – 3/5 ایجاد می کنند.

لزیون گرانولومائی سیاه رنگ ناشی از ناتراسیا منجیفرا 
بر روی انگشت شست پا

کلنی ناتراسیا منجیفرا
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منظره میکروسکپی ناتراسیا منجیفرا

Phoma species�/گونه�های�فوما�
گونه های متع��ددی از جنس فوما در انس��ان غالبا بیماری 
پوس��تی ایجاد می کنن��د اما به طور کلی این ارگانیس��م ها از 
عواملی هس��تند که کمتر از ضایعات انس��ان جدا می ش��وند.  
کلنی ها س��بز متمایل به خاکستری تا قهوه ای هستند و برخی 
گونه ها ممکن است رنگ های قرمز داشته و یا پیگمانتاسیون 
متمایل به صورتی نش��ان دهند. میزان رش��د کلن��ی به میزان 
وس��یعی به گونه آن بستگی دارد. پیکنیدی های کروی و تیره 
رنگ با یک و گاهی چند اوس��تیول ممکن اس��ت به صورت 
منفرد و یا به صورت مجتمع دیده شود. کنیدیوفورهای شفاف 
که دیواره های داخلی پیکنیدی ها را می پوش��اند کنیدی ها را 
ایجاد می کنند، این کنیدی ها در حالت توده های لعابی شکلی 
خارج می شوند. کنیدی ها متنوع الشکل، تک سلولی و شفاف 

هستند.

کلنی فوما

منظره میکروسکپی فوما گلومراتا

منظره میکروسکپی  فوما

Coniothyrium fuckelii�/كونیوتیریوم�فوكلی�
کونیوتیریوم فوکلی یک قارچ فیتوپاتوژن اس��ت که به طور 
مکرر موجب عفونت در افراد دارای اختالل در سیستم ایمنی 
ش��ده اس��ت. کلنی ها به رنگ قهوه ای روشن و منظره پشت 
کلنی تیره تر است و یک پیگمان شرابی رنگ منتشر نیز ممکن 
است دیده شود. میزان رشد متوسط است. پیکنیدی ها به اندازه 
180 تا 300 میکرون هس��تند و قه��وه ای رنگ و تا حدودی 
کروی می باشند. عالوه بر سلول های کنیدی زا عناصر هایفال 
اس��تریل موس��وم به پارافیزها  )paraphyses( دیواره های 
داخلی پیکنیدی ها را می پوشاند. کنیدی ها بیضوی، با دیواره 

صاف و به رنگ قهوه ای رنگ پریده هستند.
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عوامل دیماتیاسئوس ایجاد کننده مایستوما

Madurella mycetomatis�/مادورال�مایستوماتیس�
م��ادورال مایس��توماتیس ش��ایع تری��ن عام��ل مایس��تومای 
یومایکوتیک در سراس��ر جهان اس��ت که به صورت غالب تر 
موج��ب بیم��اری در آمریکای جنوبی، آفریقا و هند می ش��ود. 
گرانول ها به ابعاد نیم تا 5 میلی متر به رنگ قرمز مایل به قهوه ای 
یا س��یاه و سخت بوده و متش��کل از هایفی هایی هستند که در 
یک ماده س��یمانی قهوه ای رنگ به یکدیگر چس��بیده شده اند. 
رشد کلنی در دمای 37 درجه بیشتر از 25 یا 30 درجه است و 
امکان رش��د آن تا 40 درجه نیز وجود دارد. نمای ماکروسکپی 
متنوعی دارد، کلنی ها در ابتدا س��فید رنگ هستند و سپس زرد، 
قهوه ای یا زیتونی رنگ شده و معموال یک پیگمان قابل انتشار 
در محی��ط قهوه ای رنگ تولید می کند. ق��وام و بافت کلنی از 
حالت صاف و بدون کرک تا مخملی فرق می کند و سطح کلنی 
ممکن است به صورت مس��طح و یا برآمده باشد. در کشت بر 
روی محیط سابورودکستروز آگار تنها هایفی های دارای دیواره 
عرضی و استریل و تعداد کمی کالمیدوکونیدی ایجاد می شود. 
در صورتی که از محیط های کش��ت فقی��ر از نظر مواد غذایی 
استفاده ش��ود فیالیدهای نواری شکل به طول 3 تا 15 میکرون 
تولید می شوند. این فیالیدها کنیدی های گالبی شکل یا بیضی 
ش��کل به اندازه های 3 تا 4 میکرون تولید می کنند. توده های 
س��یاه هایفی موسوم به اسکلروش��یا )به قطر 750 میکرون( نیز 
ممکن اس��ت در کش��ت های کامل )بالغ( مشاهده شوند. وجه 
افتراق مادورال مایستوماتیس از مادورال گریزه آ در این است که 
اولی در دمای 40 درجه سانتیگراد رشد می کند و قادر به جذب 
سوکروز نیست ولی در دومی این ویژگی ها برعکس می باشند. 

مادورال مایستوماتیس: به پیگمان قهوه ای رنگ منتشر 
شده در آگار توجه نمایید

مادورال مایستوماتیس

مادورال مایستوماتیس
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 Madurella grisea/ مادورال گریزه آ
م��ادورال گری��زه آ عامل مایس��تومای با گرانول س��یاه رنگ در 
هندوس��تان، آفریق��ا، و آمریکای مرکزی و جنوب��ی و به ندرت در 
ایاالت متحده آمریکا است. گرانول ها با ابعاد 0/3 تا 0/6 میلی متر 
س��یاه رنگ و نرم می باشند. همانند مادورال مایستوماتیس یک ماده 
سیمانی مانند قهوه ای رنگدار اطراف گرانول در مقاطع بافت شناسی 
مشاهده می شود. کلنی های این قارچ دارای رشد آهسته ای هستند 
و رنگ س��طح کلنی زیتونی قهوه ای تا س��یاه است و رنگ پشت 
کلنی نیز سیاه می باشد. ممکن است رنگدانه قابل انتشار در محیط 
به رنگ قرمز قهوه ای نیز تولید کند. سطح کلنی مخملی یا صاف و 
شیاردار است. هایفی های پیگمانته به قطر 1 تا 3 میکرون و گاهی 
اوقات 3 تا 5 میکرون با حالت متورم ش��ده شبیه مهره یا دانه های 
تس��بیح دارای دیواره عرضی بوده و عقیم می باشند. کالمیدوسپور 
نیز به ندرت دیده می شود. ایزوله هایی که تولید پیکنیدیا می کنند 
گ��زارش ش��ده اند، این ایزوله ها را نمی ت��وان از پیرنوکتا مکینینی 

Pyrenochaeta mackinninii تشخیص داد.

کلنی مادورال گریزه آ

منظره گرانول در مقطع بافت شناسی

منظره میکروسکپی مادورال گریزه آ

�Leptosphaeria species�/گونه�های�لپتوسفریا
لپتوسفریا سنگالنسیس)L. senegalensis(  و لپتوسفریا 
تام��پ کین��زی)L. tompkinsii(  موج��ب مایس��توما در 
کشورهای غرب آفریقا )به ویژه در سنگال و موریتانی( و در 
هندوس��تان می نمایند. گرانول ها سیاه رنگ و به ابعاد نیم تا 
2 میلی متر و سفت و سخت هستند. در مقاطع بافت شناسی 
قس��مت مرکزی گرانول ش��امل هایفی بوده و در حواشی آن 
ماده س��یمانی شکل سیاه رنگ مش��اهده می شود. هر دو این 
ارگانیس��م ها  رش��د س��ریعی دارند و کلنی های قهوه ای تا 
خاکس��تری ایجاد می نمایند. پریتیش��یاهای کروی و یا شبه 
کره که پوش��یده از هایفی اس��ت ایجاد می کنند. آس��ک ها 
استوانه ای ش��کل بوده و هر یک در برگیرنده 8 آسکوسپور 
می باشد. دو گونه فوق را از روی خصوصیات میکروسکپی 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 la

bd
ia

gn
os

is
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               8 / 9

https://labdiagnosis.ir/article-1-114-fa.html


55
فصلنامه آزمایشگاه و تشخیص-  تابستان 1394- شماره 28

آسکوسپورهایشان از یکدیگر تشخیص می دهند. 

�Pyrenochaeta species/گونه�های�پیرنوكتا�
پیرنوکت��ا رومروئ��ی )P. romeroi( و پیرنوکتا مکینونی 
)P. mackinnonii( هر دو به عنوان عوامل مایس��توما در 
آفریقا، هند و آمریکای جنوبی ش��ناخته ش��ده اند. گرانول ها 
ب��ه ابع��اد 0/2 تا 0/6 میلی متر، س��یاه رنگ و نرم هس��تند و 
در مقاط��ع بافت شناس��ی بدون ماتریکس س��یمانی ش��کل 
مشاهده می ش��وند. کلنی ها رشد سریعی دارند. سطح کلنی 
خاکس��تری رنگ و حاشیه آن روش��ن تر و پشت کلنی سیاه 
رنگ اس��ت و پیگمان قابل انتش��اری در محیط کشت ندارد. 
هایفی های دارای دیواره عرضی و منش��عب ممکن است به 
صورت ش��فاف )هیالین( و یا  رنگی )پیگمانته( دیده شوند. 
پیرنوکت��ا رومروئی پیکنیدیاهائی به ابعاد 40 تا 100 در 50 تا 
160 میکرون بر روی محیط های کش��ت فقیر تولید می کند، 
این اجسام پیکنیدیوس��پورهای بیضی شکل به اندازه های 1 
در 1/5 میکرون ایجاد می کنند. پیکنیدی ها ش��باهت زیادی 
با پیکنیدیاهای تولید ش��ده در کش��ت برخ��ی از ایزوله های 
م��ادورال گریزه آ دارند. این دو گونه را با کمک تکنیک های 

سرولوژیک از یکدیگر تمیز می دهند.

کلنی پیرنوکتا رومروئی

ش��ایع ترین عامل مایس��تومای یومایکوتیک در آمریکای 
 Pseudallescheria boydiiبوئیدی سودوآلشریا  شمالی 
اس��ت. اگرچ��ه این ارگانیس��م در محیط کش��ت م��ی تواند 
پیگمانتاسیون تیره داشته باشد اما به طور سنتی به عنوان قارچ 
دیماتیاسئوس در نظر گرفته نمی شود و به این دلیل در اینجا 
مورد بحث قرار نمی گیرد.  برخی از عوامل دیماتیاس��ئوس 
مسبب مایستوما همچنین موجب فئوهایفومایکوز می گردند 
و لذا در جای دیگری بحث می شوند. اینها شامل گونه های 
کورووالریا )نظیر کورووالریا لوناتا و کورووالریا جنیکوالتا( 
و اگزوفیاال جینسلمی )Exophiala jeanselmei( هستند.
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