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قارچ هاي ديماتياسئوس و اهميت پزشكي آن ها

کلني آلترناریا 
خالصه 

قارچ هاي دیماتیاسئوس یک گروه هتروژن از قارچ هایي 
هس��تند ک��ه در پیگمانتاس��یون تی��ره در میس��لیوم ها و 
اسپورهایش��ان مشترک مي باشند. کلني هاي آن ها معموال به 
رنگ هاي س��بز زیتوني، خاکستري یا قهوه اي تا سیاه رنگ 
مي باش��ند. اکث��را از پاتوژن هاي با اهمیت گیاهان هس��تند 
و نق��ش بیم��اري زایي آن ها در انس��ان طي س��الیان اخیر 
بیش از پیش مش��خص ش��ده اس��ت. موارد رو به افزایش 
عفونت هاي متنوع پوستي، س��ندروم هاي سینوزیتي، انواع 
خاصي از مایستوماها و سرانجام عفونت هاي مهلک عمقي 
و سیس��تمیک ناش��ي از آن ها در مطبوعات پزشکي بیشتر 
از گذش��ته جلب توج��ه مي نماید. گونه ه��اي مختلفي از 
ح��دود 32 جنس از قارچ هاي دیماتیاس��ئوس تولید کننده 
متابولیت هاي متنوع و مایکوتوکس��ین هاي مختلفي هستند 

که به لحاظ صنعتي و پزشکي داراي اهمیت مي باشند. 
کلم��ات کلی��دي: قارچ ه��اي رنگي، قارچ هاي س��یاه، 

فئوهایفومایکوز

از  هت��روژن  گ��روه  ی��ک  دیماتیاس��ئوس  قارچ ه��اي 
ارگانیسم هایي است که در پیگمانتاسیون تیره میسلیوم ها و 
اسپورهایشان با یکدیگر مشترک هستند. این پیگمانتاسیون 
در اکث��ر موارد زیتوني یا قهوه اي تا س��یاه رنگ اس��ت که 
مرب��وط به حض��ور دي هیدروکس��ي نفتالی��ن مالنین در 
س��اختار دیواره س��لولي هایفي یا کنیدي و یا هر دو آن ها 
مي باش��د. ریش��ه یوناني مربوط به ای��ن واژه بر طبق نظر 
 )dema( یونان��ي µ ح��رف Ajello و pappagianis
به معني bundle )بس��ته، مجموع��ه(، band )باند، نوار، 
زنجیر( و bunch )خوشه، گروه( است و بنابراین استفاده 
از این واژه )دیماتیاس��ئوس( براي اش��اره کردن به وجود 
پیگمانتاس��یون تیره در این قارچ ها کاربرد نامناسبي است. 
به هر حال در طي س��الیان متمادي این اسم براي اشاره به 
قارچ ه��اي تیره رنگ مورد پذی��رش قرار گرفته و ما نیز به 

استفاده از آن به همین نحو ادامه مي دهیم.
کلینیسین ها و آزمایشگاهیان با ارگانیسم هاي دیماتیاسئوس 
در زمینه ها و مفاهیم مختلفي روبرو مي ش��وند. کارشناسان 
آزمایش��گاه معموال به وظیفه مهمي در امر شناس��ایي یک 
ارگانیس��م با پیگمانتاسیون تیره مواجه مي شوند و اغلب از 
داده هاي کلینیکي مرتبط به جز این که محل عفونت را بدانند 
بهره مند نمي شوند و کلینیسین ها با یک سناریوي کلینیکي 
روبرو مي شوند که اطالعات میکروبیولوژیکي اندکي از آن 
به دست مي آید که آن هم فقط شامل نتایج آزمایش مستقیم 
میکروس��کوپي اس��ت که تازه در آن ممکن است حضور 
ارگانیسم دیماتیاسئوس را نشان داده و یا نداده باشد. براي 
این که عملکردها در هر دو گروه فوق بهتر و کامل تر انجام 
گی��رد هر دو آن ها تا حدي به اطالعات مختلفي نیاز دارند، 
کلینیسین نیاز دارد که بداند که کدام یک از این ارگانیسم ها 
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احتم��ال دارد در محل خاصي عفونت ایجاد نماید تا براي 
اداره بیمار تالش کند در حالي که آزمایش��گاه نیاز دارد که 
بداند که چگونه قارچ س��یاهي را که در آزمایش��گاه رشد 
کرده اس��ت از خیل انبوه این دس��ته از میکرو ارگانیسم ها 
شناس��ایي کند. ب��ا امید به این که این نوش��تار براي هر دو 
گروه شغلي مفید باشد، مطالب به گونه اي تنظیم شده است 
که در بخش اول در ابتدا یک راهکار کلي براي شناس��ایي 
قارچ هاي دیماتیاس��ئوس ارائه مي شود و به دنبال آن شرح 
و توصی��ف جزیي تري براي ه��ر کدام از قارچ هایي که به 
صورت شایع تر به عنوان پاتوژن در کلینیک جدا مي شوند 
آورده شده اس��ت. ارگانیسم هایي که فقط به عنوان عوامل 
ایجاد کننده مایس��توماي یومایکوتیک ش��ناخته شده اند به 

صورت جداگانه در نظر گرفته شده اند. 

بخ��ش دوم در برگیرن��ده مباحث��ي از اپیدمیول��وژي، 
تظاه��رات بالین��ي، تش��خیص و درمان براي ه��ر یک از 
س��ندروم هاي کلینیک��ي مرتبط اس��ت. این س��ندروم هاي 
کلینیکي که توسط قارچ هاي دیماتیاسئوس ایجاد مي شوند 

شامل کروموبالستومایکوزیس، مایستوماي یومایکوتیک و 
فرم هاي متنوع فئوهایفومایکوزیس مي باشند.

کلني کالدوسپوریوم

Cladosporium sp.
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Cladosporium sphaerospermum
منابع بالقوه اي كه موجب اغتشاش و سردرگمي 

مي شوند
مشخص کردن ویژگي هاي مرفولوژیک و تاکسونومیک 
قارچ ه��اي دیماتیاس��ئوس ه��م در زمینه قارچ شناس��ي و 
ه��م در بین اعضا ویژه این گروه مي تواند مش��کل و گیج 
کننده باش��د. آگاه ب��ودن از این مش��کالت مي تواند اولین 
قدم به س��مت اجتناب از س��وء تفاهم و یا روشن ساختن 
این مش��کالت باشد. اولین مش��کل که مطمئنا منحصر به 
این گروه نیس��ت مش��کل نامگذاري هاي قارچي است که 
اغلب در طول زمان تغییر کرده اس��ت. این اتفاق نه تنها از 
طریق طبقه بندي مجدد ارگانیسم ها بلکه از طریق تعاریف 
مربوط به خود س��ندروم هاي بیم��اري نیز که در طي زمان 
تکامل پیدا کرده اند اتفاق افتاده اس��ت. مش��کل دیگر این 
حقیقت اس��ت که گاهي متخصصین نسبت به کاربرد یک 
واژه صحیح موافقت ندارند در نتیجه اس��تفاده از اس��امي 
متعدد به طور همزمان در تاریخچه مش��اهده مي ش��ود. در 
این رهگذر اس��تفاده از مطالب ب��ا رفرنس هاي جدید و به 
روز ش��ده مفید و کمک کننده اس��ت. اس��امي مترادف به 
طور طبیعي در مواقعي که نام هاي جدید ارگانیسم ها مورد 

اس��تفاده قرار مي گیرند در تاریخچه ذکر مي شوند. در اکثر 
آزمایش��گاه هاي تش��خیصي میکروبیولوژي ک��ه قارچ هاي 
دیماتیاس��ئوس را از یکدیگ��ر افت��راق مي دهن��د در حال 
حاضر به آزمایش مرفولوژیکي میکروس��کوپي نیاز دارند. 
چندین ارگانیس��م داراي اشکال ظاهري پلئومرفیک هستند 
ب��ه این معني ک��ه داراي بیش از یک نوع کنیدي هس��تند 
که به وس��یله بیش از یک نوع مکانیس��م تولید مي ش��وند 
)به عن��وان مث��ال گونه هاي فونس��کا( و یا این که ش��کل 
 مخمري ی��ا کپکي در فازهاي مختلف رش��د غالبیت دارد 
)multiple synanamorphs( به عنوان مثال گونه هاي 
اگزوفی��اال را مي توان نام برد. بنابراین یک ایزوله بس��ته به 
این که در چه مرحله اي از رش��د م��ورد آزمایش و مطالعه 
قرار گرفته مي تواند اس��امي مختلفي داش��ته باش��د. این که 
یک ارگانیسم را به عنوان یکي از قارچ هاي دیماتیاسئوس 
تلقي کنیم مس��ئله چندان س��اده اي نیست. مشاهده هایفاي 
پیگمانت��ه در باف��ت حتي با کم��ک رنگ هاي اس��تاندارد 
هیس��تولوژیک مانند هماتوکس��یلن � ائوزی��ن و پریودیک 
اس��ید شیف کار دشواري اس��ت و البته اگر از رنگ آمیزي 
اختصاصي تري به نام گوموري متنامین سیلور هم استفاده 
ش��ود چیز زیادي به تشخیص اضافه نمي شود زیرا عناصر 
هایفال قارچ هاي مونیلیاس��ئوس )شفاف( و دیماتیاسئوس 
)رنگ��ي( به رنگ س��یاه دیده مي ش��وند. اس��تفاده از رنگ 
 آمیزي اختصاصي براي مالنین مثل رنگ فونتانا – ماس��ون
 )Masson � Fontana( اغلب وضعیت شناسایي اولیه 
ارگانیسم هاي دیماتیاس��ئوس را در نمونه هاي پاتولوژیک 
آس��ان تر مي کند اما باید توجه داشت که این رنگ آمیزي 
ب��راي این دس��ته از قارچ ها کامال اختصاصي نیس��ت. در 
کش��ت، پیگمانتاس��یون کلني مي تواند به شناسایي به طور 
قاط��ع تري کمک نماید. در برخ��ي موارد به ویژه هنگامي 
که از محیط سابورودکس��تروز آگار اس��تفاده مي شود )که 
الزم است در مورد این گروه از قارچ ها مورد استفاده قرار 
نگیرد( وجود پیگمانتاسیون داللت بر جنس دیماتیاسئوس 
نیس��ت حتي اگ��ر کلني تا ح��دي به رنگ عنابي روش��ن 
درآی��د. اس��تفاده از محیط ه��اي کش��تي که بر پای��ه مواد 
گیاهي تهیه ش��ده اند نظیر محیط آگار دکس��تروز و سیب 
زمین��ي )Potato Dextrose Agar( و ی��ا نوع دیگر آن 
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به ن��ام Potato Flakes Agar براي این منظور بس��یار 
مناس��ب هس��تند زیرا این گروه از قارچ ها پیگمانتاس��یون 
مش��خصه )کاراکتریس��تیک( خودش��ان را ب��ر روي ای��ن 
محیط هاي کش��ت بهتر نشان مي دهند. در برخي از جنس ها 
 Phaeocremonium, Lecythophora, نظی��ر 
Phialemonium, Aureobasidium ایج��اد پیگمان 
در محیط آگار دکس��تروز و س��یب زمیني با تاخیر صورت 
مي گیرد و این خود یک کلید شناسایي مفید براي جنس هاي 

ذکر شده است. 

قارچ شناسي كاربردي )عملي( با رويكرد شناسايي
پیش��رفت هاي اخیر تکنیک هاي مولکولي موجب روشن 
شدن برخي ارتباطات در بین ارگانیسم هاي دیماتیاسئوس 
ش��ده اس��ت. اکثر این مطالعات توالي ه��اي ریبوزومي و 
نواح��ي مج��اور آن به نام ناحیه ITS که بس��یار محافظت 
ش��ده اس��ت را به عن��وان پایه و اس��اس تعیی��ن قرابت و 
خویش��اوندي مورد مقایس��ه قرار داده ان��د. این کار برخي 
خویش��اوندي هاي مشکوک قبلي را تایید و برخي دیگر را 
ک��ه بر اس��اس معیارهاي مرفولوژیک در نظر گرفته ش��ده 
بودند غیر منتظره س��اخته اس��ت. البته قبل از این که نتایج 
مناقش��ه برانگیز مورد حل و فصل قرار گیرند به مطالعات 
بیش��تري نیاز اس��ت. به عالوه این تکنیک ه��اي تحقیقاتي 
اختصاصي هنوز براي اس��تفاده در آزمایش��گاه هاي روتین 
تش��خیصي قارچ شناس��ي عملي نیس��تند. به طور مش��ابه 
اگرچه تکنیک هاي س��رولوژیک برخ��ي امیدواري ها را در 
برنامه ه��اي تحقیقاتي از خود نش��ان داده ان��د اما آن ها نیز 
براي استفاده وسیع و عملي هنوز مهیا نشده اند. براي آینده 
قابل پیش بیني شناس��ایي قارچ هاي دیماتیاسئوس در اکثر 
آزمایشگاه هاي کلینیکي بر اساس خصوصیات مرفولوژیک 
به همراه نتایج تس��ت هاي بیوشیمیایي خاصي ادامه خواهد 
یافت. اش��کال تشخیصي بر اس��اس اختالف در مباني زیر 
طبقه بندي مي شوند: 1� خصوصیات مربوط به رشد کلني 
و مرفولوژي ماکروس��کوپي، 2� مرفولوژي میکروسکوپي، 

و 3� تست هاي بیوشیمیایي.
ویژگي ها و خصوصیات مربوط به هر یک از این اشکال 
مي توان��د در فرمول��ه کردن ی��ک راهکار براي شناس��ایي 

قارچ هاي دیماتیاسئوس مورد استفاده قرار گیرد. ارگانیسم ها 
در ای��ن بخش بر اس��اس خصوصی��ات مرفولوژیک قابل 
شناسایي آن ها گروه بندي مي شوند و این طبقه بندي الزاما 

منعکس کننده ارتباطات فیلوژنتیک آن ها نمي باشد.

رشد و مرفولوژي كلني 
اگرچه پیگمانتاسیون تیره در بین گونه ها در کلني هایشان 
دیده مي ش��ود آزمایش مرفولوژي ماکروسکوپي و بررسي 
خصوصیات رشد غالبا مفید هستند. رشد کلني شبه مخمري 
تنها در تعداد کمي از قارچ هاي دیماتیاسئوس دیده مي شود 
و بنابرای��ن خ��ود مطرح کننده حضور ی��ک گروه مجزا از 
قارچ ها اس��ت. فقدان رش��د در حض��ور 50 میلي گرم در 
لیتر سیکلوهگزامید در برخي از این قارچ ها مثل گونه هاي 
فیالوفورا دیده مي ش��ود و ممکن است به عنوان یک کلید 
تش��خیصي براي شناسایي آن ها مورد اس��تفاده قرار گیرد. 
س��رانجام از حداکثر دماي رشد براي افتراق بین گونه ها یا 

جنس هاي بسیار مشابه با یکدیگر اغلب استفاده مي شود.

مرفولوژي ميكروسكوپيك
تقریب��ا در تمامي موارد مرفولوژي میکروس��کوپي کلید 
مناس��بي براي شناسایي است. هر چند که استفاده از تست 
نوار س��لوفان و یا تهیه الم مس��تقیم از کلن��ي )تیزمان( نیز 
مفید است ولي اس��الید کالچر عموما براي ارگانیسم هایي 
که س��اختمان هاي میکروس��کوپي ظریف و شکننده دارند 
الزامي اس��ت. س��اختمان هاي میکروس��کوپي ویژه اي که 
براي شناس��ایي اهمیت دارند در اینجا شرح داده مي شوند. 
سلول هاي کنیدي زاي اختصاصي شامل آنیلیدها، فیالیدها 
و آدلوفیالیدها مي توانند براي شناس��ایي دقیق مورد استفاده 
ق��رار گیرند. همانطور که کنیدي ها به صورت پي در پي از 
قس��مت راسي آنیلیدها آزاد مي ش��وند حلقه هایي از جنس 
دیواره س��لولي در راس آن ها ایجاد مي ش��وند و در نتیجه 
 )annelloconidium( آنیلیدها با تولید هر آنلوکونیدي
طویل تر و باریک تر مي شوند و این یک شکل مفید و قابل 

مشاهده با میکروسکوپ است.
هرچند که برخي از گونه هاي قارچ ها annellation هایي 
دارن��د )annellation: کنی��دي زای��ي هولوبالس��تیک 
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ک��ه در آن س��لول کنی��دي زا )آنیلید، آنلوفور( به وس��یله 
پرولیفراس��یون انتروبالس��تیک مکرر یک توالي بازیپتال از 
کنیدي ه��ا را تولید مي کن��د )آنلوکونیدي، آنلوس��پور( که 
قس��مت دیستال را به حالتي ترک مي کنند که توسط باندها 
یا نوارهاي متقاطعي مشخص مي شوند( که از نظر اندازه به 
قدر کافي بزرگ هستند که با ابژکتیو خشک یا روغني قابل 
 مشاهده باشند اما اکثر آن ها نیاز به میکروسکوپ الکتروني 
)scanning EM( دارن��د. یک فیالید )براس��اس ریش��ه 
یوناني ب��ه معني vial یا flask( س��لول کنیدي زا به یک 
 )fixed( شکل فالس��ک یا استوانه اي با جایگاه ثابت شده
براي تولید کنیدي ها مي باش��د ب��ا آزاد کردن فیالوکنیدي ها 
ب��ه طول یا پهناي آن اضافه نمي ش��ود. فیالیدها در طول با 
هم متفاوت هس��تند و ممکن اس��ت در نواحي راسي خود 
قسمت هاي اضافي یا الحاقي از دیواره سلولي داشته باشند 
که به کالرت )collarettes( موسوم هستند. آدلوفیالیدها 
توس��ط فقدان یک تیغ��ه پای��ه اي )basal septum( که 
فیالیدها را از هایفي رویش��ي ج��دا مي کند و نیز در اندازه 
کوچکترش��ان با فیالیدها فرق مي کنند. کنیدیوفورهایي که 
س��لول هاي کنیدي زا را حمای��ت مي کنند غالبا داراي یک 
طرح رش��د س��مپودیال هس��تند بدین معني که یک نقطه 
جدید رش��د درست در زیر هر کنیدي جدید انتهایي شکل 
مي گی��رد و منجر مي ش��ود به این که کنیدیوف��ور همانطور 
که رش��د مي کند به صورت geniculate درآید )خمیده 
و ش��بیه به زانو(، این نوع طرح یا الگوي رش��د نوعا یک 
نماي زیگ��زاگ مانند به کنیدیوف��ور مي دهد که خود یک 
مش��خصه تشخیصي دیگر است. خصوصیات کنیدي ها نیز 
خود مي توانند به شناسایي این دسته از قارچ ها کمک کنند. 
کنیدي ها از دو نوع اساس��ي برخوردار هس��تند که عبارتند 
از بالس��توکونیدي و یا آرتروکونیدي، بالستوکونیدي ها در 
نتیجه فرآین��د blowing � out که هم در مخمرها و هم 
در کپک ها اتفاق مي افتد ایجاد مي ش��وند. آنیلیدها، فیالیدها 
و آدلوفیالیده��ا در یک حالت بالس��تیک تولید مي ش��وند. 
بالستوکونیدي ها به عبارتي شایع ترین نوع کنیدي هستند 
و به وسیله تعدادشان، اندازه آن ها، وضعیت قرار گرفتنشان 
نسبت به یکدیگر و طرح هاي مربوط به دیواره هاي عرضي 
افتراق داده مي ش��وند. بالستوکونیدي ها ممکن است مانند 

گونه هاي اگزوفیاال در قس��مت راس سلول هاي کنیدي زا 
تجمع یابند، یا زنجیره ه��اي کوتاه یا بلندي ایجاد کنند که 
به ترتیب مانند کالدوفیالوفورا و یا کالدوسپوریوم خواهند 

بود.
در برخ��ي از گونه ها نقاط تی��ره اتصالي )hila( به طور 
مش��خص دیده مي ش��وند. در جنس هایي ک��ه کنیدي هاي 
ب��زرگ تولی��د مي کنن��د مانن��د بایپوالری��س، کورووالریا 
اگزروهیلوم، و آلترناریا تعداد و انواع ایجاد تیغه هاي میاني 
)septations( خواه زنجیرهایي تشکیل شده باشد یا خیر 
و همچنین جهت دهي ی��ا گرایش لوله هاي زایا در ارتباط 
با محور طولي کنیدي در حال رویش و جوانه زني همگي 
از ویژگي ه��اي با اهمی��ت هس��تند. آرتروکنیدي هایي که 
مس��تقیما از هایفي هاي موجود پدید مي آیند )و نه آن هایي 
ک��ه از طریق س��لول هاي اختصاص عم��ل یافته کنیدي زا 
ایجاد مي شوند( کمتر دیده مي شوند و در جنس سیتالیدیوم 

)scytalidium( مشاهده مي شوند.

تست هاي بيوشيميايي و سرولوژيك
از چندین نوع آزمایش هاي بیوشیمیایي براي شناسایي این 
قارچ ه��ا نام برده مي ش��ود ولي اکثر آن ه��ا داراي کاربردهاي 
محدودي هس��تند. تس��ت جذب نیترات براي افت��راق دادن 
وانجی��ال )اگزوفی��اال( درماتیتیدیس )با نتیجه منفي( از س��ایر 
گونه ه��اي اگزوفیاال عموما به عنوان ی��ک راهکار مفید مورد 
قبول واقع شده است. تست هاي جذب کربوهیدرات ها و سایر 
تس��ت هاي مربوط به »فیزیولوژي تغذیه اي« در وضعیت ها یا 
حاالت خاصي قابل اس��تفاده هس��تند و معموال فقط هنگامي 
مفید هس��تند که با استفاده از س��ایر روش ها در نهایت براي 
تش��خیص بین 2 یا 3 ارگانیسم معطل مانده باشیم. در گذشته 
از فعالیت پروتئولیتیکي به عنوان ابزاري براي شناس��ایي این 
قارچ ها استفاده مي شده است اما امروزه به دلیل قابلیت تکرار 
ضعیف این تست ها دیگر انجام آن ها توصیه نمي شوند. آزمایش 
اگزوآنتي ژن در آزمایشگاه هاي تحقیقاتي براي شناسایي طیف 
وس��یعي از قارچ هاي دیماتیاسئوس در حال تکمیل و توسعه 
اس��ت اما به دلیل واکنش هاي متقاطع نمي توان از آن در سطح 
گونه اي اس��تفاده کرد و از طرف دیگر معرف هاي مورد نیاز به 

صورت تجارتي در دسترس نیستند.
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تكنيك هاي مولكولي
روش هاي جدید مولکولي به صورت وسیعي براي تعیین 
مجدد ارتباطات فیلوژنتیکي در بین قارچ هاي دیماتیاسئوس 
 PCR ribotyping، گرفته ان��د.  ق��رار  اس��تفاده  م��ورد 
random primed PCR با هیبریدیزاس��یون DNA و 
 ITS در نواحي ریبوزومال و DNA مقایسه س��کانس هاي
در بین تکنیک هایي هس��تند که از آن ها استفاده شده است. 
تحقیقاتي که در آن ها از این روش هاي قدرتمند استفاده شده 
اس��ت بدون ش��ک نیروي جنبش و عزم و انگیزه زیادي را 
براي بسیاري از تغییراتي که در تاکسونومي رخ مي دهد ایجاد 
کرده است. هنوز تا زماني که این تکنیک هاي مولکولي براي 
آزمایشگاه هاي تشخیصي قارچ شناسي به صورت روتین به 
کار گرفته شوند زود است و بنابراین مسئله اساسي این است 
که قارچ شناسان کلینیکي باید مهارت استفاده از روش هاي 
سنتي مربوط به شناسایي مرفولوژیک توسط میکروسکوپ 

را حفظ کرده و آن را توسعه و ارتقاء دهند. 

كلني هاي شبه مخمري
مخمره��اي س��یاه فرم ه��اي آنامورفیک��ي از قارچ ه��ا 
هس��تند ک��ه حداقل در یک بخش از چرخه زیس��تي خود 
س��لول هاي جوانه زن س��یاه رنگي تولید مي کنند. اگر چه 
تع��داد کمي از آن ها بازیدیومیس��ت هس��تند ام��ا اکثرا به 
آسکومیس��ت ها تعلق دارند. گونه هاي اندکي از آن ها براي 
انس��ان بیماري زا مي باشند و به وس��یله مطالعات مولکولي 
 نش��ان داده ش��ده که اعض��ا دو گ��روه با ارتباط��ات دور 
)distantly related groups( از یکدیگ��ر مي باش��ند. 
گونه هاي اگزوفیاال و ارگانیسم هاي وابسته به آن آنامورف هاي 
 Herpotrichiellaceae اعضاي خانواده آسکومیس��تي
مي باشند درحالي که تلئومرف ها با گونه هاي اورئوبازیدیوم، 
 Phaeoannellomyces و Hormonema گونه هاي

werneckii در خانواده Dothideaceae مي باشند.

گروه 1
طبیع��ت پلئومرفیک گونه هاي اگزوفیاال و تنوع و اختالف با 
اهمیت بین گونه ها در نتایج تست هاي بیوشیمیایي خود را نشان 
داده و بنابراین شناس��ایي و افتراق آن ها از یکدیگر را مش��کل 

ساخته است. امروزه از تکنیک هاي جدید تعیین توالي و تایپینگ 
مولکولي براي روشن کردن ارتباطات فیلوژنتیکي در بین آن ها و 
ارگانیسم هاي مرتبط استفاده مي کنند. بنابراین تاکسونومي آن ها 
با چندین نتیجه مناقشه انگیز که باید حل و فصل شوند همچنان 
در حال تکامل اس��ت. یکي از موضوعات بحث انگیز در مورد 
تاکسونومي صحیح وانجیال  /  اگزوفیاال درماتیتیدیس است. در 
حال حاضر از هردو اسم استفاده مي شود. McGinnis مالحظه 
کرد که این ارگانیسم براساس کنیدي زایي که از فیالیدها بدون 
کالرت منش��اء مي گیرد ارگانیس��م مجزایي است در حالي که 
بر طبق نظر دیگران س��لول هاي کنیدي زا آنیلیدیک هس��تند و 
این که آنالیز مقایسه اي توالي هاي DNA ریبوزومي نشان داده 
که قراردادن آن ها در میان اگزوفیاال مناس��ب اس��ت. مطالعات 
مولکولي ممکن اس��ت این نظریه را در آینده تایید کنند اما در 
حال حاضر در این نوشتار از اسم وانجیال درماتیتیدیس استفاده 
مي کنیم. تنها تعداد کمي از گونه هاي اگزوفیاالي ش��ناخته شده 
در ایجاد عفونت هاي انساني دخالت دارند. این ارگانیسم ها غالبا 
بر روي چوب مرده پیدا مي شوند اما نقش آن ها در فرآیند فساد 
چوب نامعلوم اس��ت. گونه هایي که مي توانند موارد متعددي از 

عفونت هاي مختلف در انسان را ایجاد نمایند شامل
 Exophiala spinifera، Exophiala moniliae
 و ه��ردو واریت��ه  E. jeanselmei var. jeanselmei و

 E. jeanselmei var. lecanii � corni هستند. کلني هاي 
نابالغ تمام گونه ها معموال تا حدودي مخمر مانند هستند و یا 
حداقل داراي نواحي مرطوب مربوط به س��لول هاي مخمري 
جوانه زن هس��تند. کلني هاي بال��غ متعاقبا نواحي فیالمنتوس 
ایجاد مي کنند. گونه هایي که معلوم نیست براي انسان پاتوژن 
باشند را در اکثر موارد مي توان از روي عدم رشدشان در دماي 

37 درجه سانتیگراد تشخیص داد.

اگزوفياال جينسلمي
اگزوفیاال جینسلمي گونه اي است که اکثرا از نمونه هاي کلینیکي 

جدا مي شود. داراي چهار واریانت است که عبارتند از:
E. jeanselmei var. jeanselmei
E. jeanselmei var. lecanii � corni 
E. jeanselmei var. heteromorpha 
E. jeanselmei var. castellanii 
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اگزوفیاال جینسلمي

ای��ن طبق��ه بندي ممکن اس��ت ب��ه زودي تغیی��ر یابد 
زی��را مطالع��ات اخیر نش��ان داده ک��ه واریته ها ب��ه اندازه 
کاف��ي ارتباط��ات دوري از یکدیگ��ر دارند ب��ه طوري که 
هری��ک را مي ت��وان در وضعی��ت ی��ک گونه ترفی��ع داد. 
ب��ا نامگذاري ک��ه در ح��ال حاضر صورت گرفته اس��ت 
تنه��ا واریته ه��اي جینس��لمي، لکاني کوري و کاس��تالني 
 ب��ا عفونت هاي انس��اني مرتب��ط هس��تند. بیماري هایي که

 E. jeanselmei var. jeanselmei ایجاد مي کند شامل 
فرم ه��اي هیفومیکوز زیرجلدي، چش��مي و سیس��تمیک، 

کروموبالستومایکوزیس و مایستوما هستند.
E. jeanselmei var. lecanii � corni تنها بیماري پوستي 
ایجاد مي کند و E. jeanselmei var. castellanii به عنوان 
عامل اتیولوژیک در یک مورد اندوکاردیت دریچه مصنوعي 
گزارش ش��ده است. کلني ها زیتوني تا سیاه رنگ هستند و 
در ابت��دا مخمر مانند بوده که س��پس ب��ا تولید هایفي هاي 
هوایي مخملي مي ش��وند. آزمایش میکروس��کوپي به طور 
معمول مخلوطي از س��لول هاي مخمري annellated و 

هایفي هاي پیگمانته و دیواره دار را نشان مي دهد. 
E. jeanselmei var. jeanselmei دو ن��وع مجزاي 
کنیدي زایي را نش��ان مي ده��د: آنلوکونیدي که از آنیلیدها 
یا آنلوفورهاي اس��توانه اي تا فالس��کي شکل طویل تولید 
مي ش��وند و آن های��ي ک��ه از محل ه��اي آنیلیدی��ک بین 
س��لولي )intercalary( ایج��اد مي گردن��د. کنیدي هاي 
 قهوه اي رنگ تک س��لولي و کروي ش��کل ت��ا بیضوي به
 ابع��اد)5µm-1×3-1( به ص��ورت توپ هایي در نواحي 

راسي آنیلیدها تجمع مي یابند و اغلب آنلوفورهاي طوالني 
تر به سمت پایین فرو مي افتند.

 E. jeanselmei var. lecanii � corni آئلوکونیدي ها در
به طور عمده از محل هاي کنیدي زایي )annellated( بر 
روي هایفي تولید مي شوند. اگزوفیاال جینسلمي ممکن است 
 Wangiella dermatitidis با سایر گونه هاي اگزوفیاال و با
به علت رش��د اولیه مخمري کلني آن اش��تباه ش��ود. اکثر 
اس��ترین ها در 35 درجه سانتیگراد رشد مي کنند. برخالف 
وانجیال درماتیتیدیس، این قارچ قادر به رش��د در دماي 40 
 )melezitose(درجه سانتیگراد نیست و نیترات و ملزیتوز

را جذب مي کند.

ساير گونه هاي اگزوفياال
اگزوفی��اال اس��پینیفرا )E. spinifera( ب��ه عنوان عامل 
مس��بب فئوهایفومایک��وز و کروموبالس��تومیکوز گزارش 
شده اس��ت. اگزوفیاال اسپینیفرا آنلوس��پورهاي خار مانند، 
طوالن��ي تر و چند س��لولي تولی��د مي کند ک��ه معموال به 
نحو محسوس��ي در پایه ه��ا و نواحي انتهای��ي در آنیلیدها 
تی��ره ت��ر ب��ا نوک هاي په��ن ش��ده طوالني هس��تند و به 
 ای��ن وس��یله از اگزوفیاال جینس��لمي تمیز داده مي ش��ود. 
Phaeococcomyces exophailae یک سینانامورف 
اگزوفی��اال  از  مخم��ري  ش��به   )synanamorph(
 اس��پینیفرا در نظ��ر گرفت��ه مي ش��ود. اگزوفی��اال مونیلی��ا
عام��ل  ی��ک  عن��وان  ب��ه   )Exophiala moniliae(
فئوهایفومایکوزیس گزارش ش��ده اس��ت. ش��کل متمایز 
ب��راي ای��ن گونه این اس��ت که آنلوفوره��ا در یک حالت 
مونیلیف��رم )beadlike( متورم هس��تند و آنیلیدها رئوس 
)apices( نواري شکل و خیلي بلند دارند. بیماري انساني 
که توسط اگزوفیاال مانسوني )E. mansonii(و اگزوفیاال 
پس��یفیال)E. pisciphila(  � که ی��ک پاتوژن براي ماهي 
اس��ت � آنقدر کم گزارش ش��ده اس��ت که در ادامه مورد 

بحث قرار نخواهند گرفت.

ونجيال )اگزوفياال( درماتيتيديس
ونجیال درماتیتیدیس )اگزوفیاال درماتیتیدیس، فیالوفورا 
درماتیتیدی��س( ی��ک عامل ثاب��ت ش��ده فئوهایفومیکوز 
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زیرجلدي اس��ت که غالبا صورت و گردن را مبتال مي کند 
و نی��ز ب��ه عنوان عام��ل فرم هاي چش��مي و سیس��تمیک 
فئوهایفومایکوزیس ش��ناخته شده اس��ت. نوروتروپیسم با 
گسترش سیستمیک و میزان مرگ و میر باال در بین افرادي 
که ایمنوکامپرومایزد نیستند، مورد توجه قرار گرفته است. 
کلونیزاسیون مجاري تنفسي با اگزوفیاال درماتیتیدیس بنابر 
گزارش هاي رس��یده در بیماران مبتال به فیبروز کیس��تیک 
در اروپا ش��ایع هس��تند اما بیماري مرتبط با آن نادر است. 
اس��ترین هایي که از م��وارد بیماري تهاجم��ي و از بیماران 
مبتال به فیبروز کیس��تیک جدا مي ش��وند نش��ان داده شده 
است که به لحاظ ژنتیکي مشابه هستند و این مطرح کننده 
این مس��ئله اس��ت که فاکتورهاي میزبان ی��ا مدل مواجهه، 
تعیین کننده هاي مهم براي شکل بیماري حاصله مي باشند. 
مواردي از کروموبالس��تومایکوزیس گزارش ش��ده اند اما 
در مرورهاي بعدي س��لول هاي مشخصه )کاراکتریستیک( 
یعن��ي س��لول هاي اس��کلروتیک ی��ا س��لول هاي توت��ي 
ش��کل)muriform( که براي تشخیص ضروري هستند 
حضور نداش��ته اند. رش��د در ابتدا مخمر مانند، سیاه رنگ 
و موکوئید اس��ت، اکث��ر کلني ها بعدا مخمل��ي و به رنگ 
خاکس��تري زیتوني – حداقل به صورت لکه هایي – دیده 
مي ش��وند. هنگام لمس کلن��ي با لوپ میکروب شناس��ي 

کلن��ي اصطالحا کش مي آی��د و در نتیجه طبیعت موکوئید 
 .)string( آن ی��ک باریکه ن��خ مانند از آن جدا مي ش��ود
حالت مخمر مانند کلني در این قارچ نس��بت به اگزوفیاال 
جینسلمي بسیار آش��کارتر است. آزمایش میکروسکوپیک 
این فرم مخلوطي از س��لول هاي ش��فاف ب��ا دیواره نازک، 
کوچک و س��لول هاي قهوه اي با دیواره ضخیم و بزرگ تر 
که به وس��یله جوانه زدن تکثیر مي یابند را نش��ان مي دهد. 
فرم رش��ته اي ش��امل هایفي هاي پیگمانته و داراي دیواره 
عرضي اس��ت. هرچند که آنیلیدها در برخي از اس��ترین ها 
مش��اهده مي شوند، مش��خصه ترین س��لول هاي کنیدي زا 
فیالیدهاي اس��توانه اي یا فالس��ک ش��کل ب��دون کالرت 
هس��تند که ممکن اس��ت به صورت جانب��ي )lateral( یا 
 در امتداد هایفي قرار گرفته باشند. کنیدي هاي تک سلولي
( ک��روي ش��کل ت��ا بیض��وي و در  2-2.5×4-6µm(
گروه های��ي در نوک ها و در امتداد کن��اري کونیدیوفورها 
تجم��ع مي یابن��د. از روي خاصی��ت ترموتولرانس )تقریبا 
 تمام استرین ها در دماي 40 درجه سانتیگراد رشد مي کنند( 
 تس��ت ج��ذب نیت��رات پتاس��یم منف��ي و ب��ه وس��یله 
آزمای��ش اگزوآنت��ي ژن اختصاص��ي در آزمایش��گاه هاي 
اگزوفی��اال  از  را  ق��ارچ  ای��ن  مي ت��وان   تخصص��ي 

جینسلمي تمیز داد.
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