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بیماریبیماری جزو درماتوفیت یا قارچی هایهای

 آلودگی منبع از که مسریهستند ـ انسان،)عفونی

 آلوده گیاهان و اشیا یا درمعرض( حیوان فرد به

ومیانیپوست،سطحی هایودرالیه خطر،منتقل

ضایع بروز موجب زمان،میه گذشت با که شوند

  ضمن تمایل  خارش گسترش شکلدایرهبه ای

درماتوفیتهاگروهیازقارچهاهستندکهبرای.دارند

موجبونمایندمی وارد فولیکولموآسیببه رشد،

ایجاد  واکنش و حساسیت می  ازدیاد ضایعه

قارچ  افزایش.دنشو برای میزبان التهابی پاسخ

در و سطحی موجبرشد بنابراین استو زیانبار

حلقویدیدهمیشوندکهنتیجهضایعاتبهصورت

التهابوجود آن حاشیه در و یافته التیام مرکز در

 .دارد

عدمرعایتاصولبهداشتیودرمانی،عدمتوجهبه

سهل و کامل مراقبتدرمان در هایانگاری

پیشگیرانهازسرایتبیماریبهدیگرانازعللابتال

لکههایناشیازقارچ.بهبیماریهایقارچیاست

هستندمعمو روشن ای رنگقهوه به ناحیهوال در

تگردن،سینهوپشتودربعضیمواردبهصور

لکه .دیدهمیشوندلکههایروشنترازرنگپوست

هایناشیازقارچبهابعادحدوددویاسهسانتیمتر

 .قطرداشتهوحالتپوستهدهیمختصرینیزدارند

سنیدیدهلکههایناشیازقارچدرتمامردههای

البتهامکانبروزاینبیماریدراطفالو. میشود

تشخیصاینبیماریازطریق.جوانانشایعتراست

نمونهبرداریازسطحپوستوبررسیآنبهوسیله

است پذیر امکان و .میکروسکوپ ضایعات شکل

 قارچ نوع به بستگی آن پیشرفت یا)شدت انسانی

تباشدکهگاهیاینشایدبههمینعل. دارد( حیوانی

بیماری با قارچی غیرقارچیبیماری عفونی های

می بااشتباه درمان تحت صرفا بیمار و شود

گیرد،هایموضعیوخوراکیقرارمیبیوتیکآنتی

این در قارچ ضد داروی از استفاده که حالی در

است ضروری نوع .شرایط بر عالوه قارچ اما

ب حسبمحل بر انسانی و درحیوانی عفونت روز

قارچ انواع به کشالهبدن تنه، صورت، سر، های

شودکههرکدامران،مو،دست،پاوناخنتقسیممی

کهدرمان طوری به دارند، مشخصی و مجزا های

موبهدلیلایجادکچلیدائموقارچناخنبه قارچ

ترعلتسرسختیومقاومت،نیازمنددرمانطوالنی

یندرحالیاستکهنوعکشالهتریهستند،اوجدی

کرم ماندگاری دلیل به آنجاران در قارچ هایضد

بنابرایننوع .دهدتربهدرمانپاسخمیبهتروسریع

براساسنوعقارچو( خوراکییاموضعی)درمان

می تعیین متخصص پزشک توسط ضایعه، محل

  .شود

 :به نکات زیر توجه کنید

1-  یک ضروریانجام دقیق پوستی آزمایش

برداری داردکهنمونه استوبسیاراهمیت

 سطحی شود انجام زمانی در  که پوست
قارچ   زنده های  در  سطح به پوست

ازاینرو،فرد .دردسترسهستند راحتی

 مبتال سه حداقل باید ازمالیدن روز تا

قارچوحتی صابونوشامپوهرپمادضد

قارچ بهدرمحلعفونتخودداریکندتا ها

باشند دسترس در آزمایشگاه برای راحتی

 آزمایشگاه منفی گزارش عدم زیرا یعنی

ابتالی حتی و بیماری پیشرفت و درمان

 .دیگران
نایلونیبهعلتایجادتعریقزیاد لباسهای -2

پوستیراافزایشمی ابتالبهقارچ امکان

 .دهند
دیگران -3 شخصی لوازم از نکردن استفاده

 ولباسزیر همچونحوله
از -4 استفاده با زیاد تعریق از جلوگیری

 گشادونخی مناسب لباسهای پوشیدن
 .شناکردندرآبهایآلودهخودداریاز -5
ک -6 دامداران، در بیماری شیوع   ،شاورزان

وافرادورزشکاربهخصوصمراکزجمعی

 .یشتراسترانبگیکشتی
شیمی -7 داروهای با درمان تحت که کسانی

خانم یا هستند افرادیدرمانی و حامله های

بیماری دلیل به جراحیکه یا طوالنی های

مالحظه قابل جسمانی ضعف از ایوسیع

بیماری این معرضجدی در برخوردارند،

 .قراردارند
بیماری -8 به مبتال ایدز،افراد و آمیزشی های

مختلفیازبدنبهفرمپیشرفتههایدرقسمت

می مبتال بیماری اولیهاین درمان که شوند

 .اینافرادبسیارحائزاهمیتاست
نوعی -9 بیماری این ایجاد عامل که آنجا از

پزشک نظر زیر درمان باید است، قارچ

 .متخصصانجامشود
اغلبناشیازقارچضایعاتدرمان -11

داروه و ازشامپوها استفاده پوستیوایبا

شود می انجام قارچ ضد در. موضعی
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از استفاده بیماری، گستردگی صورت

برای نیز قارچ ضد خوراکی داروهای

 .درمانضروریاست
11-   دوره این  درمان  یک بیماری

برایدرماناصولی. روزاست 11هفتهتا

تریممکناستبهیکدورهطوالنیگاهی

 .نیازباشد
12-   نکته درمان در بیماریمهم این

 دوره کردن کامل است مسری،   درمان
فرد،مانعازانتقال بهبودیزیراعالوهبر

 .شودمی دیگران به بیماری
،سابقهحساسیتدارویی درصورت -13

 .دهید اطالع پزشک به
طبق -14 خارش عالیم بهبود برای

آنتی ازداروهای میتوانید دستورپزشک

 .نمائید استفاده هیستامین
ناشناخته -15 گیاهی ترکیبات از

( خوراکی یا عنوان( موضعی هیچ به

 .استفادهنکنید
ضایعات از -16 خودداری خاراندن

، عفونیزیرا کنید و زخمی  شدن باعث
 . میگردد پوست

خاک، -17 و گرد با گیاه، تماس و  گل
پرندگانوفضوالتآنهاخودداری حیوانات،

 .کنید

 Dermatology Bolognia   _ :   منابع

 چاپ سوم

       

         

 

 

 

       

 آموزش پرستاری و پزشکی  کمیته          

 تخصصی پوست رازیبیمارستان          

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

     

 در مورد درماتوفیت چه می دانید؟   

  

آدرس: خیابان وحدت اسالمی، 

اسالمی، بیمارستان میدان وحدت 

 تخصصی پوست رازی

-55853555-55853655تلفن: 

55853655-55856585 

 تلفن های گویای نوبت دهی تلفنی: 

5-55836656 

6-55868535 

6-55853886 

55503555 

 0333003پیامک: 

 نوبت دهی اینترنتی:

Website: Razihos.tums.ac.ir  
ایمیل: 

razihospital@sina.tums.ac.ir 
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